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Dragi evaluatori, 

 

Provocările anului 2020 au determinat schimbări și în editarea Buletinul Informativ. Astfel, 

am decis cumularea celor două numere semestriale și editarea sa numai în varianta electronică, 

disponibilă pe site-ul ANEVAR, pagina Resurse. 

Publicăm hotărârile Conferinței naționale ANEVAR, din 27 iulie 2020, hotărârile 

Consiliului director adoptate în cursul anului 2020 și Aplicațiile care au fost subiecte în cadrul 

examenului de acreditare, care a avut loc în noiembrie 2020. 

Hotărârile Consiliului director cuprind în general măsuri cu privire la: 

- adaptarea activității ANEVAR la restricțiile cauzate de pandemie: 

• organizarea adunărilor generale ale filialelor și a Conferinței naționale online; 

• organizarea seminarelor și cursurilor online, precum și a examenelor; 

• reducerea unor tarife; 

• prelungirea perioadei de stagiatură; 

- numirea noilor comisii de specialitate ale ANEVAR; 

- acordarea calității de membru corporativ, unor societăți care îndeplinesc condițiile 

legale; 

- acordarea calificativelor ca urmare a monitorizării calității activității de evaluare; 

- retragerea calității de evaluator autorizat, la cerere; 

- stabilirea cotizațiilor membrilor pentru anul 2021; 

- 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; 

- aprobarea unor modificări ale Procedurii de verificare și monitorizare a calității 

activității de evaluare, inclusiv posibilitatea efectuării monitorizării la distanță; 

- aprobarea noilor regulamente de organizare și funcționare ale comisiilor de specialitate. 

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 27.07.2020 
 

 

HOTĂRÂREA CONFERINȚEI NAȚIONALE nr. 1/2020 

pentru aprobarea raportului de activitate al Consiliului director aferent mandatului din perioada 

2018 - 2019 și a programului de activitate al Consiliului director aferent mandatului din perioada 

2020 - 2021 

Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 691 din 03/08/2020 

În temeiul art. 7 alin. (3) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul 

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

ulterioare,  

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

hotărâre: 

Art.1. – Se aprobă raportul de activitate al Consiliului director aferent mandatului din perioada 2018-2019. 

Art.2. – Se aprobă programul de activitate al Consiliului director aferent mandatului din perioada 2020 -

2021. 

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

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Sorin Adrian Petre 

 

HOTĂRÂREA CONFERINȚEI NAȚIONALE nr. 2/2020 

pentru aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2019 şi a 

bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 

Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 691 din 03/08/2020 

În temeiul art. 7 alin. (3) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul 

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

ulterioare, 

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

hotărâre: 

Art.4. – Se aprobă situațiile financiare pentru anul 2019. 

Art.5. – Se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului director pentru anul 2019. 

Art.6. – Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020. 

Art.7. – Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Sorin Adrian Petre 
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HOTĂRÂREA CONFERINȚEI NAȚIONALE nr. 3/2020 

pentru aprobarea „Standardelor de evaluare a bunurilor” obligatorii  

pentru desfăşurarea activității de evaluare 

Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 691 din 03/08/2020 

În temeiul art. 5 alin. (1) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul 

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

ulterioare, 

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

hotărâre: 

Art. 1. –  (1) Se aprobă „Standardele de evaluare a bunurilor* ” care sunt obligatorii pentru desfăşurarea 

activității de evaluare. 

(2) „Standardele de evaluare a bunurilor” sunt în conformitate cu Standardele internaționale de evaluare 

IVS (International Valuation Standards) și cu Standardele europene de evaluare EVS (European 

Valuation Standards), prin urmare, orice trimitere din legislația în vigoare la Standardele internaționale de 

evaluare sau la Standardele europene de evaluare se consideră trimitere la „Standardele de evaluare a 

bunurilor” aprobate prin prezenta hotărâre. 

Art. 2. – Hotărârea Conferinței naționale a Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

nr. 3/2017 pentru aprobarea „Standardelor de evaluare a bunurilor” obligatorii pentru desfăşurarea 

activității de evaluare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 986 din 12 decembrie 

2017, se abrogă la data de 1 septembrie 2020. 

Art. 3. – Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I și intră în vigoare la data 

de 1 septembrie 2020. 

*„Standardele de evaluare a bunurilor” se pun la dispoziția celor interesați de către Asociația Națională a Evaluatorilor 

Autorizați din România.  

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Sorin Adrian Petre 

 

HOTĂRÂREA CONFERINȚEI NAȚIONALE nr. 4/2020 

pentru prelungirea mandatului membrilor Comisiei de etică şi disciplină a  

Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 691 din 03/08/2020 

Având în vedere expirarea mandatului membrilor Comisiei de etică și disciplină începând cu data de 21 

septembrie 2020, acordat prin Hotărârea nr. 4/2016 pentru numirea membrilor Comisiei de etică şi 

disciplină a Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați, 

Luând în considerare contextul actual generat de pandemia provocată de virusul SARS-CoV-2, care nu 

permite întruniri de mai multe persoane la sală, precum și necesitatea asigurării funcționării activității 

Comisiei de etică și disciplină în vederea îndeplinirii atribuțiilor care îi revin, 

În vederea respectării dispozițiilor art. 7 alin. (9) din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011 privind unele 

măsuri în domeniul evaluării bunurilor, care impun votul secret pentru alegerea membrilor Comisiei de 

Etică și Disciplină  
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În temeiul art. 7 alin. (3) lit. f) din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul 

evaluării bunurilor, 

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

hotărâre. 

Art. 1. – Se aprobă prelungirea mandatului membrilor Comisiei de etică şi disciplină a Asociatiei 

Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România a persoanelor prevăzute în anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. – Mandatul membrilor Comisiei de etică și disciplină menționați la art. 1 va fi prelungit de la data 

de 21 septembrie 2020 până la data următoarei Conferințe naționale a Asociației Naționale a Evaluatorilor 

Autorizați din România care va putea asigura secretul votului. 

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

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Sorin Adrian Petre 

Anexa la HCN nr. 4/2020 

Comisia de etică şi disciplină a  

Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România* 

 

MEMBRI TITULARI 

1. VÎȚĂ GHEORGHE 

2. IVĂNESCU DAN 

3. JALOBĂ UDOR OLGA 

4. BOJINCĂ MIHAIL 

5. BAHRIM DANIEL PAUL 

 

MEMBRI SUPLEANȚI 

1. PETROVAN LUIZA 

 

 

 

* Componența Comisiei de etică și disciplină prevăzută de Hotărârea nr. 4/2016 pentru numirea membrilor Comisiei de etică 

şi disciplină a Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România s-a modificat urmare a depunerii demisiei de către 

Timbuș Radu din funcția de membru titular al Comisiei de etică și disciplină și de către Ruse Bogdan Ruse, din funcția de 

membru supleant al Comisiei de etică și disciplină și alegerea acestora în calitate de membri ai Consiliului Director, prin 

Hotărârea Conferinței Naționale nr. 2/2019. 
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HOTĂRÂRILE CONSILIULUI DIRECTOR AL ANEVAR  

PE ANUL 2020 

 

Nr. 

crt. 

Data 

adoptării 
Titlu 

Nr. 

Monitor 

Oficial 

Data 

intrării în 

vigoare 

1 15.01.2020 HOTĂRÂRE pentru completarea Anexei nr. 2 - Estimarea 

deprecierii fizice, precum și metoda de calcul a vârstei 

cronologice ponderate, având în vedere modernizările/ 

extinderile aduse clădirii supuse evaluării, la GEV 500 

Determinarea valorii impozabile a clădirilor 

 17.01.2020. 

2 15.01.2020 HOTĂRÂRE pentru aprobarea Programului de pregătire 

profesională a membrilor ANEVAR, pentru anul 2020 

 17.01.2020. 

3 15.01.2020 HOTĂRÂRE pentru acordarea calității de evaluator autorizat, 

membru corporativ al Asociației Naționale a Evaluatorilor 

Autorizați din România, unor persoane juridice 

 17.01.2020. 

4 15.01.2020 HOTĂRÂRE privind pierderea calității de evaluator autorizat 

prin retragere din proprie inițiativă, a unor persoane fizice, 

membre ale Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din 

România 

 17.01.2020. 

5 15.01.2020 HOTĂRÂRE pentru împuternicirea unor persoane din cadrul 

Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

care să îndeplinească procedurile legale ce vizează asociația în 

relațiile cu băncile 

 17.01.2020. 

6 15.01.2020 HOTĂRÂRE pentru numirea membrilor Comisiei de evidență 

a membrilor a Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați 

din România 

 17.01.2020. 

7 15.01.2020 HOTĂRÂRE pentru constatarea încetării de drept a calității de 

membru al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din 

România a membrilor suspendați care nu au efectuat 

programele anuale obligatorii de pregătire începând cu anul 

2017 

 17.01.2020. 

8 15.01.2020 HOTĂRÂRE pentru aprobarea listei membrilor titulari 

suspendați ai Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați 

din România începând cu data de 1 ianuarie 2020 

 17.01.2020. 

9 15.01.2020 HOTĂRÂRE pentru constatarea pierderii calității de membru 

stagiar al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din 

România, ca urmare a nefinalizării stagiaturii în termenul legal 

 17.01.2020. 

10 15.01.2020 HOTĂRÂRE pentru acordarea calității de membru stagiar al 

Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

absolvenților de cursuri de formare specifice în domeniul 

evaluării, aprobate de Consiliul director 

 17.01.2020. 

11 15.01.2020 HOTĂRÂRE pentru acordarea calificativelor de verificare a 

evaluatorilor autorizați care au fost inspectați în cursul 

trimestrului al IV-lea 2019 și aplicarea măsurilor corective 

corespunzătoare 

 17.01.2020. 

12 15.01.2020 HOTĂRÂRE pentru numirea membrilor Comisiei de verificare 

și monitorizare a Asociației Naționale a Evaluatorilor 

Autorizați din România 

 17.01.2020. 
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Nr. 

crt. 

Data 

adoptării 
Titlu 

Nr. 

Monitor 

Oficial 

Data 

intrării în 

vigoare 

13 15.01.2020 HOTĂRÂRE pentru numirea membrilor Comisiei de calificare 
și atestare profesională a Asociației Naționale a Evaluatorilor 
Autorizați din România 

 17.01.2020. 

14 15.01.2020 HOTĂRÂRE pentru numirea membrilor Comisiei de relații 
interne și internaționale a Asociației Naționale a Evaluatorilor 
Autorizați din România 

 17.01.2020. 

15 15.01.2020 HOTĂRÂRE pentru numirea membrilor Comisiei juridice a  

Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

 17.01.2020. 

16 15.01.2020 HOTĂRÂRE pentru împuternicirea doamnei Sorin Adrian 
Petre, președinte al ANEVAR în perioada 2018-2019, să 
semneze în numele Asociației, situațiile financiare aferente 
anului 2019  

 17.01.2020. 

17 15.01.2020 HOTĂRÂRE pentru aprobarea organigramei și a politicii de 
personal a Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din 
România  

 01.01.2020. 

18 15.01.2020 HOTĂRÂRE pentru numirea membrilor Comisiei științifice și 
de standarde a Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați 
din România 

 17.01.2020. 

19 20.01.2010 HOTĂRÂRE pentru modificarea componenței Comisiei științifice și 
de standarde a Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din 
România 

 22.01.2020. 

20 21.01.2020 HOTĂRÂRE pentru completarea Listei membrilor titulari 
suspendați ai Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați 
din România  începând cu data de 1 ianuarie 2020 ca urmare a 
neefectuării programului obligatoriu de pregătire continuă pe 
anul 2019, aprobată prin Hotărârea Consiliul director nr. 
8/2020 

 23.01.2020. 

21 21.01.2020 HOTĂRÂRE pentru aprobarea listei membrilor titulari excluși 
de drept din Asociația Națională a evaluatorilor Autorizați din 
România începând cu data de 1 ianuarie 2020, ca urmare a 
neachitării cotizației aferente anului 2019 

 23.01.2020 

22 21.01.2020 HOTĂRÂRE pentru aprobarea listei membrilor corporativi 
excluși de drept din Asociația Națională a Evaluatorilor 
Autorizați din România începând cu data de 1 ianuarie 2020, 
ca urmare a neachitării cotizației aferente anului 2019 

 23.01.2020 

23 21.01.2020 HOTĂRÂRE pentru aprobarea publicării Tabloului Asociației 
Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România în anul 2020 

 30.01.2020 

24 10.02.2020 HOTĂRÂRE pentru acordarea calității de evaluator autorizat, 
membru corporativ al Asociației Naționale a Evaluatorilor 
Autorizați din România, unor persoane juridice 

 11.02.2020 

25 10.02.2020 HOTĂRÂRE privind pierderea calității de evaluator autorizat 
prin retragere din proprie inițiativă, a unor persoane fizice și a 
unor persoane juridice, membre ale Asociației Naționale a 
Evaluatorilor Autorizați din România 

 11.02.2020 

26 10.02.2020 HOTĂRÂRE pentru anularea poziției nr. 97 din Anexa la 
Hotărârea Consiliul director nr.  9/2020 pentru constatarea 
pierderii calității de membru stagiar al Asociației Naționale a 
Evaluatorilor Autorizați din România ca urmare a nefinalizării 
stagiaturii în termenul legal 

 11.02.2020 
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Nr. 

crt. 

Data 

adoptării 
Titlu 

Nr. 

Monitor 

Oficial 

Data 

intrării în 

vigoare 

27 10.02.2020 HOTĂRÂRE pentru stabilirea componenței Comisiei de 

analiză a rapoartelor de evaluare la solicitarea instituțiilor 

publice  

 11.02.2020 

28 10.02.2020 HOTĂRÂRE pentru modificarea Programului de pregătire 

profesională a membrilor ANEVAR, pentru anul 2020, aprobat prin 

Hotărârea Consiliul director nr. 2/2020 

 11.02.2020 

29 10.02.2020 HOTĂRÂRE pentru modificarea componenței Comisiei științifice și 

de standarde a Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din 

România 

 11.02.2020 

30 10.02.2020 HOTĂRÂRE pentru modificarea Procedurii de analiză și 

transmitere a punctului de vedere al Asociației Naționale a 

Evaluatorilor Autorizați din România asupra conformității cu 

standardele de evaluare a rapoartelor de evaluare, la solicitarea 

instituțiilor publice   

 11.02.2020 

31 03.03.2020 HOTĂRÂRE pentru acordarea calității de evaluator autorizat, 

membru corporativ al Asociației Naționale a Evaluatorilor 

Autorizați din România, unor persoane juridice 

 04.03.2020 

32 11.03.2020 HOTĂRÂRE pentru aprobarea unor măsuri preventive la 

nivelul Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din 

România în scopul limitării răspândirii virusului COVID 19 

 12.03.2020 

33 16.03.2020 HOTĂRÂRE pentru amânarea adunărilor Filialelor Asociației 

Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România și a 

Conferinței naționale a acesteia 

 16.03.2020 

34 17.03.2020 HOTĂRÂRE pentru aprobarea unor măsuri de combatere a 

efectelor economice ale pandemiei cu CORONAVIRUS 

(COVID-19) 

 17.03.2020 

35 17.03.2020 HOTĂRÂRE pentru aprobarea Listelor obiectelor de inventar 

și ale mijloacelor fixe propuse pentru casare 

 17.03.2020 

36 05.05.2020 HOTĂRÂRE pentru constatarea pierderii calității de evaluator 

autorizat, membru corporativ, a unor persoane juridice 

 06.05.2020 

37 05.05.2020 HOTĂRÂRE privind pierderea calității de evaluator autorizat 

prin retragere din proprie inițiativă, a unei persoane fizice și a 

unei persoane juridice, membre ale Asociației Naționale a 

Evaluatorilor Autorizați din România 

 06.05.2020 

38 05.05.2020 HOTĂRÂRE pentru constatarea pierderii calității de evaluator 

autorizat, membru corporativ, a societății RAP EVAL COM 

SRL 

 06.05.2020 

39 05.05.2020 HOTĂRÂRE pentru acordarea calificativelor de verificare a 

evaluatorilor autorizați care au fost inspectați în cursul 

trimestrului I 2020 și aplicarea măsurilor corective 

corespunzătoare 

 06.05.2020 

40 05.05.2020 HOTĂRÂRE pentru aprobarea organizării de seminare în 

sistem online-webinar pentru asigurarea pregătirii profesionale 

continue a evaluatorilor autorizați din România 

 08.05.2020 

41 05.05.2020 HOTĂRÂRE pentru aprobarea indemnizațiilor aferente 

elaborării de suporturi de webinar pentru asigurarea pregătirii 

profesionale continue a evaluatorilor autorizați din România  

 08.05.2020 
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Nr. 

crt. 

Data 

adoptării 
Titlu 

Nr. 

Monitor 

Oficial 

Data 

intrării în 

vigoare 

42 25.05.2020 HOTĂRÂRE pentru aprobarea unor măsuri cu privire la 

organizarea adunărilor generale ale filialelor Nord Vest, Centru 

și București și a Conferinței naționale a Asociației Naționale a 

Evaluatorilor Autorizați din România  

 25.05.2020 

43 04.06.2020 HOTĂRÂRE pentru acordarea calității de evaluator autorizat, 

membru corporativ al Asociației Naționale a Evaluatorilor 

Autorizați din România, societății ROMEXVAL SRL 

 05.06.2020 

44 04.06.2020 HOTĂRÂRE privind pierderea calității de evaluator autorizat 

prin retragere din proprie inițiativă, a doamnei Petrescu 

Daniela Valentina, membru titular al Asociației Naționale a 

Evaluatorilor Autorizați din România 

 05.06.2020 

45 11.06.2020 HOTĂRÂRE pentru aprobarea Procedurii de desfășurare a 

cursurilor de formare profesionala în sistem online 

 11.06.2020 

46 11.06.2020 HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului director 

nr. 40/2020 pentru aprobarea organizării de seminare în sistem 

online - webinar pentru asigurarea pregătirii profesionale 

continue a evaluatorilor autorizați din România 

 12.06.2020 

47 17.06.2020 HOTĂRÂRE pentru acordarea unei reduceri la tariful 

evenimentelor profesionale organizate de Asociația Națională a 

Evaluatorilor Autorizați din România, la distanță 

 17.06.2020 

48 19.06.2020 HOTĂRÂRE pentru acordarea calității de evaluator autorizat, 

membru corporativ al Asociației Naționale a Evaluatorilor 

Autorizați din România, societății THOT SRL 

 19.06.2020 

49 30.06.2020 HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului director 

nr.42/2020 pentru aprobarea unor măsuri cu privire la 

organizarea adunărilor generale ale filialelor Nord Vest, Centru 

și București și a Conferinței naționale a Asociației Naționale a 

Evaluatorilor Autorizați din România  

 30.06.2020 

50 02.07.2020 HOTĂRÂRE pentru aprobarea Procedurii de desfășurare a 

examenelor de finalizare a stagiaturii în sistem online 

 02.07.2020  

51 09.07.2020 HOTĂRÂRE pentru acordarea calității de evaluator autorizat, 

membru corporativ al Asociației Naționale a Evaluatorilor 

Autorizați din România, unor persoane juridice 

 09.07.2020 

52 17.07.2020 HOTĂRÂRE pentru acordarea calității de evaluator autorizat, 

membru corporativ al Asociației Naționale a Evaluatorilor 

Autorizați din România, societății SYSTEM-EXPERT SRL 

 20.07.2020 

53 17.07.2020 HOTĂRÂRE pentru acordarea calificativelor de verificare a 

evaluatorilor autorizați care au fost inspectați în cursul 

trimestrului al II-lea 2020 și aplicarea măsurilor corective 

corespunzătoare 

 21.07.2020 

54 17.07.2020 HOTĂRÂRE pentru prelungirea perioadei de stagiu   28.07.2020 

55 30.07.2020 HOTĂRÂRE pentru acordarea calității de evaluator autorizat, 

membru corporativ al Asociației Naționale a Evaluatorilor 

Autorizați din România, unor persoane juridice 

 30.07.2020 

56 30.07.2020 HOTĂRÂRE pentru acordarea calității de evaluator autorizat, 

membru titular al Asociației Naționale a Evaluatorilor 

Autorizați din România unor persoane fizice 

 30.07.2020 
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57 30.07.2020 HOTĂRÂRE pentru constatarea pierderii calității de 

evaluator autorizat, membru corporativ, a societății FOCUSED 

ADVISORY SRL 

 30.07.2020 

58 30.07.2020 HOTĂRÂRE pentru anularea poziției nr. 6 din Anexa la 

Hotărârea Consiliului director nr.  9/2020 pentru constatarea 

pierderii calității de membru stagiar al Asociației Naționale a 

Evaluatorilor Autorizați din România ca urmare a nefinalizării 

stagiaturii în termenul legal 

 30.07.2020 

59 20.08.2020 HOTĂRÂRE pentru acordarea calității de evaluator autorizat, 

membru corporativ al Asociației Naționale a Evaluatorilor 

Autorizați din România, societății PAPER MAZE SRL 

 21.08.2020 

60 20.08.2020 HOTĂRÂRE pentru organizarea și desfășurarea examenului de 

atribuire a calității de membru stagiar al Asociației Naționale a 

Evaluatorilor Autorizați din România, sesiunea noiembrie 2020 

 21.08.2020 

61 20.08.2020 HOTĂRÂRE pentru aprobarea unui seminar de pregătire 

continuă  

 21.08.2020 

62 20.08.2020 HOTĂRÂRE pentru modificare și completarea 

Regulamentului de organizare a examenului de atribuire a 

calității de membru stagiar, aprobat prin Hotărârea Consiliul 

director nr. 40/2015, cu modificările și completările ulterioare 

 21.08.2020 

63 21.08.2020 HOTĂRÂRE pentru modificarea Programului de pregătire 

profesională a membrilor ANEVAR, pentru anul 2020, aprobat 

prin Hotărârea Consiliul director nr. 2/2020 

 21.08.2020 

64 21.08.2020 HOTĂRÂRE pentru prelungirea acordării reducerii la partea 

variabilă a cotizației constând în tariful seminarelor online de 

pregătire profesională și la webinare 

 21.08.2020 

65 21.08.2020 HOTĂRÂRE pentru aprobarea Listei indemnizațiilor lectorilor 

Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

pentru predarea seminarelor pe platformă online  

 21.07.2020 

66 21.08.2020 HOTĂRÂRE pentru acordarea unei reduceri la tariful 

evenimentelor profesionale organizate de Asociația Națională a 

Evaluatorilor Autorizați din România, la distanță 

 21.08.2020 

67 20.08.2020 HOTĂRÂRE privind unele măsuri pentru organizarea Zilei 

Evaluatorului în anul 2020 

 27.08.2020 

68 26.08.2020 HOTĂRÂRE pentru stabilirea persoanelor cărora li se vor 

acorda premii în anul 2020, cu ocazia 

Zilei Evaluatorului  

 09.09.2020 

69 17.09.2020 HOTĂRÂRE pentru aprobarea organizării unui seminar la 

solicitarea unei instituții (BRD Teme actuale în evaluare)  

 17.09.2020 

70 21.09.2020 HOTĂRÂRE pentru acordarea calității de evaluator autorizat, 

membru corporativ al Asociației Naționale a Evaluatorilor 

Autorizați din România, unor persoane juridice 

 22.09.2020 

71 21.09.2020 HOTĂRÂRE pentru completarea Listei membrilor suspendați 

ai Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

începând cu data de 01.01.2020 ca urmare a neefectuării 

programului obligatoriu de pregătire continuă pe anul 2019, 

aprobată prin Hotărârea Consiliului director nr. 8/2020 

 22.09.2020 
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72 21.09.2020 HOTĂRÂRE pentru aprobarea unui seminar de pregătire 

continuă (Demetrescu - Evaluarea terenurilor. Metoda 

comparației directe) 

 23.09.2020 

73 09.10.2020 HOTĂRÂRE pentru aprobarea unui seminar de pregătire 

continuă Standardele de evaluare a bunurilor – ediția 2020 - 

prezentarea principalelor modificări 

 12.10.2020 

74 02.11.2020 HOTĂRÂRE pentru acordarea unei reduceri la tariful unor 

seminare organizate de Asociația Națională a Evaluatorilor 

Autorizați din România, la distanță 

 02.11.2020 

75 04.11.2020 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 2021 

 04.11.2020 

76 04.11.2020 HOTĂRÂRE pentru stabilirea cuantumului și termenului de 

plată a cotizației membrilor stagiari ai Asociației Naționale a 

Evaluatorilor Autorizați din România pentru anul 2021    

 04.11.2020 

77 04.11.2020 HOTĂRÂRE pentru stabilirea cuantumului și termenului de 

plată a taxelor de înscriere în cadrul Asociației Naționale a 

Evaluatorilor Autorizați din România   

 04.11.2020 

78 10.11.2020 HOTĂRÂRE pentru aprobarea Procedurii de desfășurare a 

examenului de atribuire a calității de membru stagiar în sistem 

online 

 10.11.2020 

79 11.11.2020 HOTĂRÂRE pentru acordarea calității de evaluator autorizat, 

membru corporativ al Asociației Naționale a Evaluatorilor 

Autorizați din România, societății KONCRET SRL 

 11.11.2020 

80 11.11.2020 HOTĂRÂRE pentru anularea pct. 15 din Anexa la  Hotărârea 

Consiliului director nr. 9/2019 pentru constatarea încetării de 

drept a calității de membru al Asociației Naționale a 

Evaluatorilor Autorizați din România a membrilor suspendați 

care nu au efectuat programele anuale obligatorii de pregătire 

continuă începând cu anul 2016 

 11.11.2020 

81 11.11.2020 HOTĂRÂRE privind pierderea calității de evaluator autorizat 

prin retragere din proprie inițiativă, a unei persoane fizice și a 

unor persoane juridice, membre ale Asociației Naționale a 

Evaluatorilor Autorizați din România 

 11.11.2020 

82 12.11.2020 HOTĂRÂRE pentru acordarea calificativelor de verificare a 

evaluatorilor autorizați care au fost inspectați în cursul 

trimestrului al III-lea 2020 și aplicarea măsurilor corective 

corespunzătoare 

 12.11.2020 

83 18.11.2020 HOTĂRÂRE pentru aprobarea organizării seminarului C085-

Evaluarea Garanțiilor: Ipoteze,  Risc,  Evaluare, Raportare și 

Fructificare, la solicitarea unui membru corporativ 

 18.11.2020 

84 25.11.2020 HOTĂRÂRE pentru acordarea calității de evaluator autorizat, 

membru corporativ al Asociației Naționale a Evaluatorilor 

Autorizați din România, unor persoane juridice 

 26.11.2020 
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85 25.11.2020 HOTĂRÂRE privind pierderea calității de evaluator autorizat 

prin retragere din proprie inițiativă, a unor persoane fizice, 

membre ale Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din 

România 

 26.11.2020 

86 25.11.2020 HOTĂRÂRE pentru aprobarea Politicii de răspuns la 

incidentele și breșele de securitate referitoare la datele cu 

caracter personal 

 26.11.2020 

87 25.11.2020 HOTĂRÂRE pentru aprobarea Listei candidaților admiși la 

examenul de acreditare din sesiunea noiembrie 2020 

 26.11.2020 

88 25.11.2020 HOTĂRÂRE pentru aprobarea Listei candidaților admiși la 

examenul de reacreditare din sesiunea noiembrie 2020 

 26.11.2020 

89 25.11.2020 HOTĂRÂRE pentru aprobarea Procedurii de verificare și 

monitorizare a calității activității de evaluare  

 01.01.2020 

90 25.11.2020 HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului de organizare 

și funcționare a Comisiei juridice 

 03.12.2020 

91 25.11.2020 HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului de organizare 

și funcționare a Comisiei de calificare și atestare profesională  

 03.12.2020 

92 25.11.2020 HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului de organizare 

și funcționare a Comisiei de relații interne și internaționale 

 03.12.2020 

93 25.11.2020 HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului de organizare 

și funcționare a Comisiei științifice și de standarde 

 03.12.2020 

94 25.11.2020 HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului de organizare 

și funcționare a Comisiei de verificare și monitorizare 

 03.12.2020 

95 25.11.2020 HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului de organizare 

și funcționare a Comisiei de evidență a membrilor 

 03.12.2020 

96 10.12.2020 HOTĂRÂRE pentru acordarea calității de membru stagiar al 

Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România  

 11.12.2020 

97 22.12.2020 HOTĂRÂRE pentru completarea Listei membrilor suspendați 

ai Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

începând cu data de 01.01.2020 ca urmare a neefectuării 

programului obligatoriu de pregătire continuă pe anul 2019, 

aprobată prin Hotărârea Consiliului director nr. 8/2020 

 22.12.2020 

98 22.12.2020 HOTĂRÂRE pentru acordarea calității de evaluator autorizat, 

membru corporativ al Asociației Naționale a Evaluatorilor 

Autorizați din România, unor persoane juridice 

 22.12.2020 

99 22.12.2020 HOTĂRÂRE privind pierderea calității de evaluator autorizat 

prin retragere din proprie inițiativă, a unor persoane fizice și 

juridice, membre ale Asociației Naționale a Evaluatorilor 

Autorizați din România 

 22.12.2020 

 



 

 

 

Buletin informativ nr. 1 și 2/2020 13 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 1/15.01.2020 

pentru completarea Anexei nr. 2 - Estimarea deprecierii fizice, precum şi metoda de calcul a vârstei 

cronologice ponderate, având în vedere modernizările/extinderile aduse clădirii supuse evaluării, la 

GEV 500 Determinarea valorii impozabile a clădirilor 

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 şi completările 
ulterioare și al pct. 43 din GEV 500 Determinarea valorii impozabile a clădirilor, aprobată prin 
Hotărârea Conferinței naționale nr. 3/2017, 

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

Art. I. – Anexa nr. 2 - Estimarea deprecierii fizice precum şi metoda de calcul a vârstei cronologice 
ponderate, având în vedere modernizările/ extinderile aduse clădirii supuse evaluării la Ghidul GEV 500 - 
Determinarea valorii impozabile a clădirilor, parte integrantă din Standardele de evaluare a bunurilor 
aprobate prin Hotărârea Conferinței naționale nr. 3/2017 se modifică după cum urmează: 

1. La Tabelul nr. 17 se introduce o Notă de subsol aferentă sintagmei „centre industriale”, cu 
următorul cuprins: 

„Prin sintagma „Centre industriale” se înțelege fie localități monoindustriale dezvoltate în 
jurul unei mari unități de producție și care pot cuprinde blocuri de apartamente pentru 
personalul unităților respective sau moteluri pentru delegați, fie dezvoltările de tip rezidențial 
(de exemplu, cămine de nefamiliști, blocuri de apartamente pentru personal etc.) edificate în 
jurul unor obiective industriale amplasate, de regulă, în afara localităților.” 

Art. 2. – (1) Prezenta hotărâre se publică în Buletinul informativ şi pe pagina web a Asociației și intră în 
vigoare la data publicării pe pagina web. 

(2) Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România recomandă ca evaluatorii autorizați să țină 
cont de această hotărâre și anterior intrării sale în vigoare. 

Data intrării în vigoare: 17.01.2020. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Sorin Adrian Petre 

 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 2/15.01.2020 

pentru aprobarea Programului de pregătire profesională a membrilor ANEVAR, pentru anul 2020 

În temeiul art. 5 alin. (2), al art. 8 alin. (8) lit. f) și al art. 13 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 
24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 
99/2013, cu modificările şi completările ulterioare,  

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

Art. 1. – Se aprobă Programul de pregătire profesională a membrilor ANEVAR, pentru anul 2020, 
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. – Dacă pe parcursul anului 2020 se aprobă de către Consiliul director organizarea unor seminare 
noi, acestea vor completa prezentul Program de pregătire profesională a membrilor ANEVAR, pentru 
anul 2020. 

Art. 3. – Prezenta hotărâre se publică în Buletinul informativ şi pe pagina web a Asociației și intră în 
vigoare la data publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 17.01.2020. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Sorin Adrian Petre 
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Anexă la HCD nr. 2/2020 

Programul de pregătire profesională a membrilor ANEVAR, pentru anul 2020 

A. Programul de pregătire profesională continuă a membrilor titulari ANEVAR, pentru anul 2020 

I. Principii de desfăşurare a programului 

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

echivalent a minimum 20 de ore de pregătire continuă. 

2. Programul de pregătire profesională continuă din 2020 se va desfăşura conform următoarelor principii: 

 Orele de pregătire continuă vor putea fi realizate în sistemul de pregătire aprobat de Consiliul 

director astfel: 

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

cuprinzând 40 de întrebări din legislație şi din Standardele de evaluare ANEVAR (D-2020);  

 Seminare cu predare la sală, de 12 ore, 8 ore, 6 ore sau 4 ore; 

 Seminare recapitulative - testare on-line, de 5 ore, 8 ore sau 12 ore;  

 Seminare de actualizare a cunoștințelor, de 12 ore;  

 Seminare de pregătire aprofundată în evaluare, de 20 ore;  

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

continuă, după caz; 

 Alte manifestări profesionale echivalate cu 2 - 8 ore. 

 Echivalarea diverselor activități profesionale şi ştiințifice, conform regulilor enunțate la punctul IV. 

II. Programarea seminarelor de pregătire continuă 

3. Seminarele cu predare la sală de 12 ore, 8 ore, 6 ore, 4 ore vor fi susținute pe baza planificărilor 

propuse de filiale şi aprobate de preşedintele Comisiei de calificare şi atestare profesională (CCAP), de 

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

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

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

de persoane.  

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

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

logisticii necesare. 

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

în cunoştință de cauză.  

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

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

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

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

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

ale evaluatorilor autorizați.  

III. Structura seminarelor de pregătire continuă 

10.1. Un seminar on-line de 8 ore sub forma unei grile cu 40 întrebări din legislație, reglementări interne 

şi standarde de evaluare (D-2020). Acest seminar este gratuit şi va putea fi accesat de către fiecare 

membru şi este valabil pentru întregul an 2020. 
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10.2. Seminare cu predare la sală pentru care evaluatorii autorizați pot opta în funcție de nevoile 

individuale de pregătire continuă la data programată şi de locația în care se programează seminarul, după 

cum urmează:  

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

• D 08 – Evaluarea activelor necorporale – 8 h; 

• D 10 – Evaluarea stocurilor – 8 h; 

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

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

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

• D 32 – Introducere în analiza de piață – 8 h; 

• D 34 – Evaluarea maşinilor, echipamentelor şi instalațiilor pentru garantarea împrumuturilor –8 h; 

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

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

Consiliul director; 

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

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

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

• D 46 - Instrumente de productivitate în procesul de evaluare şi redactarea raportului de evaluare–8 h; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• D 66 - Expertiza tehnică judiciară efectuată de membrii ANEVAR care dețin și calitatea de expert 

tehnic judiciar- 8 h 

• D 67 - Estimarea deprecierii cumulate și a deprecierii defalcate pe componente în evaluarea 

proprietății imobiliare. Aplicații - 8 h 

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

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

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

următoarele teme:  

• D 06-2020 – Standarde de evaluare (on-line) – 12 h; 

• D 24-2020  – Abordarea prin venit. Recapitulativ EPI (on-line) – 5 h; 

• D 25-2020  – Abordarea prin piață. Recapitulativ EPI (on-line) – 5 h; 

• D 27-2020  – Evaluarea mașinilor, echipamentelor și instalațiilor - MEI (on-line) – 5 h; 

• D 50-2020 – Evaluarea proprietății imobiliare. Ediția 2017 (on-line) – 12 h. 

10.4. Seminare de pregătire aprofundată în evaluare:  

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

 D 15 – Pregătire aprofundată în Evaluarea proprietăților imobiliare (la cerere) - 20 h. 
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10.5. Seminare de autor, cu predare la sală, care se organizează la propunerea filialelor cu aprobarea 

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

10.6. Seminare în curs de realizare 

• Fundamentele abordării prin cost  

• Drepturi asupra proprietății imobiliare  

• Metode de evaluare a hotelurilor și a restaurantelor  

• Relația dintre evaluatori și practicieni în insolvență 

10.7. Participarea la seminarele prevăzute în prezentul capitol nu este restricționată, în sensul că este 

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

singură dată. 

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

de mai jos: 

Nr. crt. Nr. ore de pregătire lei 

1 4 h la sală 400 

2 6 h la sală   450 

3 8 h la sală 500 

4 12 h la sală 700 

 12 h la sală cu manual EPI 800 

5 20 h – la sală, seminare de pregătire aprofundată 1.200 

6 8 h la sală, cu autorul 650 

7 on-line 5 h 400 

8 on-line 8 h 450 

9 on-line 12 h 650 

10 on-line 12 h + suport de seminar 800 

 

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

după cum urmează:  

  

Nr. crt. Denumire lei 

1. Conferințe profesionale 8 h 500 

2. Conferințe profesionale 4 h 400 

 

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

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

IV. Echivalarea diverselor activități profesionale 

11. Activitățile profesional - ştiințifice desfăşurate de către evaluatorii autorizați sau orele de pregătire 

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

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

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

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

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

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

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

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

ANEVAR are protocoale de colaborare, se echivalează pe baza atestatului/adeverinței de participare. 
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Numărul maxim de ore echivalate anual este de 4 ore (opt ore cumulate, prin excepție) şi se aprobă 

de Comisia de calificare și atestare profesională;  

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

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

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

(e) activitatea de lector al ANEVAR, prin:  

• susținerea de teme la cursurile de formare se echivalează oră la oră, o singură dată pe an o temă;  

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

pe an, o temă;  

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

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

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

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

evaluare, se echivalează cu maximum 12 ore/an;  

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

echivalează cu 12 ore/an;  

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

examinat;  

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

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

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

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

ore;  

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

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

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

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

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

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

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

echivalează cu 8 ore/subiect;  

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

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

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

aferente participării la conferință;  

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

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

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

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

susținute și aprobate în cadrul ședinței Consiliului director.  

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

profesională. 

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

maximum 12 de ore. 

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

reporta în anul următor. 

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

pe an, acesta este suspendat. 
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16. Calitatea de membru titular, respectiv de membru acreditat al Asociației se menține dacă persoana în 

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

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

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

a) În primul an de suspendare, se vor efectua 25 de ore aferente anului anterior. Orele de pregătire 

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

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

curs. 

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

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

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

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

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

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

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

anul calendaristic următor.  

B. Programul de formare profesională a membrilor stagiari ANEVAR, pentru anul 2020 

1. Programul de formare profesională a membrilor stagiari ANEVAR pentru anul 2020 se desfășoară 

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

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

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

și membrii stagiari. 

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

alin. (3) din Ordonanță și anume: 

   a) evaluări de bunuri imobile - EPI;  

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

   c) evaluări de bunuri mobile - EBM;  

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

   e) verificări de rapoarte de evaluare - VE.  

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

unei noi specializări se calculează conform tabelului de mai jos: 

 

Nr. crt. Denumire program lei 

1 Prima specializare (membri stagiari) EPI/EBM/EI 4.200 

2 Specializare nouă (membri titulari) EPI/EBM/EI/EIF 4.200 

3 VE pentru o singura specializare 6.000 

 

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

 

Nr. crt. Reexaminări lei 

1 Retestare test final curs 200 

2 Reexaminare examen final curs  300 

3 Reexaminare examen finalizare stagiu 400 

4 Reverificare temă individuală 200 
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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 3/15.01.2020 

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. 1/2020 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 şi 
completările ulterioare, 

În temeiul art. 5 alin.(2) şi 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 24 ianuarie 2020 numai cu condiția 
dovedirii deținerii unui certificat de asigurare de răspundere civilă profesională, conform art.2, cel târziu 
până la data de 23 ianuarie 2020. 

Art.2. – (1) În vederea emiterii autorizației şi 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 şi a achitării cotizației aferente primului an, în cuantum de 2550 lei. 

(2) Termenul limită de achitare a cotizației aferente anului 2020 este 31 decembrie 2020. 

Art. 3. – Prezenta hotărâre se publică în Buletinul informativ şi pe pagina web a Asociației şi intră în 
vigoare la data publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 17.01.2020. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Sorin Adrian Petre 

Anexă la HCD nr. 3/2020 

Lista persoanelor juridice cărora li se acordă calitatea de evaluator autorizat, membru corporativ 
al ANEVAR 

Nr 
crt. 

Denumirea societății CUI Judet 
Cod 

CAEN 
Administrator  

1 MARORY SRL 6874573 Brasov 7022 
Vasilache Viorel Marian, 

leg. nr. 16995 

2 NEIL ANALITIC SRL 41381484 Arad 7022 
Dragan Larisa,  
leg. nr. 18877 

3 ARCON CZISZTER SRL 14959689 Arad 6831 
Cziszter Kalman Andras, 

leg. nr. 11938 

4 
ALEXANDRESCU GAVRILA & 
ASOCIATII SRL 

25173805 Bucuresti 7022 
Gavrila Cristian,  

leg. nr. 12731 

5 PHG CONSULTING SRL 18613229 Cluj 7022 
Pop Horatiu Gabriel, 

 leg. nr. 18207 

6 GABTEO DEVELOPMENT SRL 41971051 Bucuresti 7022 

Haidu Andrei Cristian,  
leg. nr. 13080 

Olteanu Ionut Florian,  
leg. nr. 19144 

7 BS VALUATION SERVICES SRL 38250411 Timis 7022 
Stan Claudiu Bogdan,  

leg. nr. 18005 

8 CONSULT EVALUARE TEHNIC SRL 38837905 Arad 6831 
Demeter Ciprian Emil, 

 leg. nr. 18716 
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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 4/15.01.2020 

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

persoane fizice, membre ale Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Având în vedere propunerea Comisiei de evidență membri cu nr. 2/2020 privind pierderea calității de 

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

În conformitate cu prevederile art. 35 din Procedura privind dobândirea, menținerea, pierderea calității 

de membru al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, precum şi 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 şi completările 

ulterioare, 

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

hotărâre. 

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

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

prezenta hotărâre. 

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

vigoare la data publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 06.09.2019. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Sorin Adrian Petre 

Anexă la HCD nr. 4/2020 

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

cărora li se aprobă solicitarea retragerii calității de evaluator autorizat 

Nr. 

crt. 
Denumirea societatii 

Nr. 

legitimatie 
Județ Nr. cerere 

1 COVALIU CONSTANTIN 11783 Bucuresti 645/16.12.2019 

2 COVALIU NICOLETA 11784 Bucuresti 644/16.12.2019 

3 DUMITRU NICOLAE 12395 Bucuresti 658/27.12.2019 

4 STANCA NICOLAE 16249 Ialomita 656/27.12.2019 

5 BRATILA ROBERTTO IONUT 10944 Prahova 640/16.12.2019 

6 STEFANESCU IULIAN* 16332 Bucuresti Solicitare telefonică 

7 SCHIOPU CORNELIU* 15991 Bucuresti Solicitare telefonică 

*Își păstrează calitatea de membru de onoare 

 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 5/15.01.2020 

pentru împuternicirea unor persoane din cadrul Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din 

România care să îndeplinească procedurile legale ce vizează asociația în relațiile cu băncile 

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 şi completările 

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

hotărâre. 

Art. 1. – Se împuternicesc următoarele persoane: 

• Sorin Adrian Petre, Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, 

legitimat cu C.I. seria RK nr. 479109 eliberată de SPCEP Sect 3, la data de 31.12.2019 cod numeric 

personal 1660130182761, cu drept de semnatură unică în relația cu băncile, 

• Cătinean Mirela Bianca, Director general al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din 

România, legitimată cu C.I. seria RD, nr. 747 661, eliberată de SPCEP Sector 6, la data de 

24.02.2011, CNP 2730201410025, cu drept de semnatură unică sau tip I în relația cu băncile, și 

• Sima Loredana Marinela, economist în cadrul Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din 

România,  legitimată cu C.I seria RX, nr. 930091, eliberată de SPCEP Sector 1, la data de 

30.06.2016, CNP 2860526284610 cu drept de semnatură tip II în relația cu băncile.  

Art. 2. – Persoanele prevăzute la art. 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Data intrării în vigoare: 17.01.2020. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Sorin Adrian Petre 

 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 6/15.01.2020 

pentru numirea membrilor Comisiei de evidență a membrilor a Asociației Naționale a 

Evaluatorilor Autorizați din România 

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 şi completările 

ulterioare și al art. 4 alin.(2) din Regulamentul de organizare şi funcționare a Comisiei de evidență a 

membrilor, aprobat prin hotărârea Consiliului director nr. 12/2014 cu modificările și completările 

ulterioare, 

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

hotărâre. 

Art. 1. – Se numesc următorii membri ai Comisiei de evidență a membrilor: 

1.  Manuela Cheroiu 

2.  Radu Constantinescu 

3.  Mariana Nistor Mandache 

4.  Mihai Papasteri 

Art. 2. – Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, mandatul membrilor Comisiei de 

evidență a membrilor numiți prin Hotărârea Consiliului director nr. 31/2018, încetează. 

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

vigoare la data publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 17.01.2020. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Sorin Adrian Petre 
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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 7/15.01.2020 

pentru constatarea încetării de drept a calității de membru al Asociației Naționale a Evaluatorilor 

Autorizați din România a membrilor suspendați care nu au efectuat programele anuale obligatorii 

de pregătire, începând cu anul 2017 

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 şi 

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. – Începând cu data de 1 ianuarie 2020, se constată încetarea de drept a calității de membru al 

Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, a membrilor suspendați prevăzuți în anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a neefectuării programelor anuale obligatorii 

de pregătire începând cu anul 2017, în conformitate cu prevederile art. 18 din Ordonanța Guvernului nr. 

24/2011. 

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

vigoare la data publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 17.01.2020. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Sorin Adrian Petre 

 

Anexa la HCD nr. 7/2020 

Lista membrilor titulari a căror calitate de membru titular încetează ca urmare a neefectuării 

programelor anuale de pregătire continuă, începând cu anul 2017 

 
Nr 

crt 
  Nume si prenume Nr leg Judet Ore2017 Ore2018 Ore2019 Total 

1.  BALEA MARIA ALEXANDRA 18503 Alba 8 0 0 8 

2.  POPA SOFIA 15408 Alba 8 0 0 8 

3.  ISAC FLORIN LUCIAN 13444 Arad 8 0 0 8 

4.  PINTEA DANUT 15230 Arges 0 0 0 0 

5.  TOLBES CONSTANTIN 16706 Arges 0 0 0 0 

6.  BALUTA PARASCHIVA ICA 10501 Bacau 8 0 0 8 

7.  PRIFTIS CIPRIAN CORNELIU 15562 Bacau 8 0 0 8 

8.  ROMAN VASILE 15766 Bacau 0 0 0 0 

9.  TROFIN MADALINA ELENA 16785 Bacau 0 0 0 0 

10.  TRONCIU OVIDIU 16788 Bacau 8 0 0 8 

11.  CHIRALES PETRONELA 11337 Brasov 8 0 0 8 

12.  ENE VASILICA CAMELIA 12451 Brasov 0 0 0 0 

13.  MAILAT DINU SERBAN 13789 Brasov 0 0 0 0 

14.  POPA CRISTINA MARIA 15360 Brasov 0 0 0 0 

15.  RADULESCU SORIN ION 15690 Brasov 0 0 0 0 

16.  TATARU MARIA 16577 Brasov 0 0 0 0 

17.  VANCEA BOGDAN FLORIN 16965 Brasov 8 0 0 8 

18.  ALBEANU BRINDUSA MIHAELA 17797 Bucuresti 0 0 0 0 

19.  ANI NICOLAE 10222 Bucuresti 0 0 0 0 

20.  BARBULEASA ION 10545 Bucuresti 12 0 0 12 

21.  BRANESCU CONSTANTIN 10935 Bucuresti 0 0 0 0 

22.  BRASOVEANU MIHAELA LAURA 18451 Bucuresti 0 0 0 0 

23.  CHIRANA ANA 11338 Bucuresti 0 0 0 0 
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24.  COJOCARU ALEXANDRU MIRCEA 11586 Bucuresti 0 0 0 0 

25.  COJOCARU COSMIN GHEORGHE 11591 Bucuresti 0 0 0 0 

26.  DOBRAN ROXANA 12132 Bucuresti 0 0 0 0 

27.  GATU GABRIELA 12724 Bucuresti 0 0 0 0 

28.  GRIGORIE PETRU 18536 Bucuresti 8 0 0 8 

29.  HAIDU TEODOR 13083 Bucuresti 4 0 0 4 

30.  HAJA PETRU NICANOR 18466 Bucuresti 0 0 0 0 

31.  JUTARU CONSTANTIN 13555 Bucuresti 0 0 0 0 

32.  KIVU ANDREI 13573 Bucuresti 8 0 0 8 

33.  MAZILU ALEXANDRU 17952 Bucuresti 0 0 0 0 

34.  MIHAILA RODICA MIHAELA 14109 Bucuresti 0 0 0 0 

35.  MOISE LIVIU 14290 Bucuresti 0 0 0 0 

36.  MOLODAU MARICEL 14336 Bucuresti 0 0 0 0 

37.  MUSCALU CLAUDIU 14461 Bucuresti 0 0 0 0 

38.  MUSTAREATA TANIA 14464 Bucuresti 0 0 0 0 

39.  NEACSU DANIEL 14529 Bucuresti 0 0 0 0 

40.  NEGREANU SILVIU DAN 14624 Bucuresti 0 0 0 0 

41.  NISTOR PETRICA 14735 Bucuresti 0 0 0 0 

42.  OANCA ADRIAN 18560 Bucuresti 0 0 0 0 

43.  PALEA ADA 17814 Bucuresti 16 0 0 16 

44.  PAVEL MARES ALEXANDRU 15122 Bucuresti 0 0 0 0 

45.  POPA SANDINA 17669 Bucuresti 0 0 0 0 

46.  RODINA AUGUSTIN 15747 Bucuresti 0 0 0 0 

47.  RUIANU MIRCEA 15813 Bucuresti 0 0 0 0 

48.  STOICESCU ANDREI 18583 Bucuresti 0 0 0 0 

49.  TRANC DANIELA 17652 Bucuresti 0 0 0 0 

50.  ULMEANU ANGELESCU ALINA 16912 Bucuresti 0 0 0 0 

51.  SARBU CAMELIA ADALGIZA 15945 Buzau 0 0 0 0 

52.  SCARLAT MARIN 18295 Buzau 0 0 0 0 

53.  MOGA ANNA MARIA 14265 Calarasi 0 8 0 8 

54.  CIRCIN MARIA 11490 Caras-Severin 0 0 0 0 

55.  APAHIDEAN FLAVIU CATALIN 10261 Cluj 0 0 0 0 

56.  BODEA OLIMPIU IULIU 10790 Cluj 16 0 0 16 

57.  GROZA ALEXANDRU 13032 Cluj 16 0 0 16 

58.  MOLDOVAN SANDA RODICA 14314 Cluj 0 0 0 0 

59.  NICORICI MADALINA ELENA 18557 Cluj 0 0 0 0 

60.  ANDREI CONSTANTIN 10148 Constanta 0 0 0 0 

61.  CHIOASCA SEMA 11331 Constanta 16 0 0 16 

62.  CRAIOVEANU LIDIA 11818 Constanta 0 0 0 0 

63.  FILIPESCU DIANA MADALINA 18160 Constanta 8 0 0 8 

64.  GIRLEANU GHEORGHIU 12897 Constanta 0 0 0 0 

65.  GUSAVAN LAURENTIA CATALINA 13062 Constanta 8 8 0 16 

66.  TIMOFTICIUC CARMEN 16638 Constanta 0 0 0 0 

67.  TUDOR NICOLETA 16816 Dambovita 0 0 0 0 

68.  BOSCOR ILEANA 18375 Dolj 0 0 0 0 

69.  BOTEA CAMELIA 10902 Dolj 0 0 0 0 

70.  DISA GHEORGHITA 12125 Dolj 0 0 0 0 

71.  IONESCU ION 13374 Dolj 0 0 0 0 

72.  MUSTATA MIHAI 18477 Dolj 8 0 0 8 

73.  NEGRILA CARMEN MARIA 18481 Dolj 0 0 0 0 

74.  BARNA CRISTIAN 10565 Galati 8 0 0 8 

75.  DOANA SIMONA NICOLETA 18353 Galati 0 0 0 0 

76.  FLORESCU GHEORGHE 12587 Galati 13 0 0 13 

77.  LICA ANDREI 18377 Galati 0 0 0 0 
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*decedat 

 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 8/15.01.2020 

pentru aprobarea listei membrilor titulari suspendați ai Asociației Naționale a Evaluatorilor 

Autorizați din România, începând cu data de 1 ianuarie 2020 

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 şi 

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 şi completările 

ulterioare,  

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

hotărâre. 

78.  NEAGU MARIANA 14557 Galati 0 0 0 0 

79.  ONOSE VALERIU LAURENTIU 14860 Galati 0 0 0 0 

80.  SUSNEA IOANA ELENI 16469 Galati 8 12 0 20 

81.  PAUN IUNIA MIHAELA 15098 Giurgiu 0 0 0 0 

82.  DRAGHICI IONEL 12229 Gorj 0 0 0 0 

83.  PAVEL BIATRICIA 15117 Gorj 0 0 0 0 

84.  PISTRITU DANUT 15265 Gorj 0 0 0 0 

85.  CIMPEAN DANIELA MIRELA 11424 Hunedoara 0 0 0 0 

86.  ROSU VALENTIN BOGDAN 15795 Hunedoara 0 0 0 0 

87.  BROTAC MARIETA 10977 Ialomita 0 0 0 0 

88.  BULBASA CRETU ADRIANA 11037 Iasi 0 0 0 0 

89.  STEFAN DAN ANDREI 16307 Iasi 0 0 0 0 

90.  VALCEANU SERGIU 16957 Iasi 0 0 0 0 

91.  VELICU CRISTIAN 17048 Iasi 0 0 0 0 

92.  SIMA MARIA ALEXANDRA 16089 Ilfov 12 0 0 12 

93.  MOJOLIC ANA 14295 Maramures 8 0 0 8 

94.  NITULESCU ION 14765 Mehedinti 0 0 0 0 

95.  POPESCU IOAN 15455 Mehedinti 16 10 0 26 

96.  ULARU NICOLAE 16907 Mehedinti 0 0 0 0 

97.  GOTCU RADU 12953 Mures 0 0 0 0 

98.  MAIER PETRU 13788 Mures 0 0 0 0 

99.  NAN ILIE TIBERIU 14498 Mures 8 0 0 8 

100.  RUS MOLDOVAN VASILE 15822 Mures 0 0 0 0 

101.  DUMITRU EUGENIU CIPRIAN 12382 Olt 8 0 0 8 

102.  BRUTARU MARIAN 10986 Prahova 0 6 0 6 

103.  CONSTANTIN FLORIAN 11658 Prahova 0 0 0 0 

104.  DUMINECA PUIU* 12316 Prahova 0 0 0 0 

105.  MILITARU ADELA 18312 Prahova 0 0 0 0 

106.  NICOLESCU ALEXANDRU 14692 Prahova 0 0 0 0 

107.  CACAINA VIORICA 11137 Salaj 0 0 0 0 

108.  MIHUT ALIN RAUL 18473 Salaj 16 0 0 16 

109.  IOANAS MIRCEA 13337 Satu-Mare 0 0 0 0 

110.  MIHALCA IOAN MARCU 14120 Satu-Mare 0 0 0 0 

111.  CUCIUREAN OLIMPIA 11914 Suceava 0 0 0 0 

112.  NICOLESCU CORNELIU OCTAVIAN 14696 Teleorman 0 0 0 0 

113.  BORCHESCU ELENA 10861 Timis 0 0 0 0 

114.  TROFIM SERGIU MIHAI 16783 Tulcea 0 0 0 0 

115.  VULTUREANU GEORGICA 17218 Vrancea 0 0 0 0 



 

 

 

Buletin informativ nr. 1 și 2/2020 25 

 

Art. 1. – Se aprobă lista membrilor titulari suspendați ai Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați 

din România, începând cu data de 1 ianuarie 2020, în conformitate cu prevederile art. 18 din Ordonanța 

Guvernului nr. 24/2011, ca urmare a neefectuării programului obligatoriu de pregătire continuă pe anul 

2019, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

vigoare la data publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 17.01.2020. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Sorin Adrian Petre 

Anexa la HCD nr. 8/2020 

Lista membrilor suspendați începând cu data de 01.01.2020,  

ca urmare a neefectuării programului obligatoriu de pregătire continuă pe anul 2019 

Nr. 

crt. 
Nume și prenume 

Nr. 

leg. 
Județ 

Ore 

efectuate 

Ore de 

efectuat 

Data 

inregistrare 

1.  PISEC ANDREEA IOANA 18468 Alba 8 12 30.06.2016 

2.  BUTARIU IOAN PETRU 11099 Arad 8 12 11.06.2012 

3.  ANGHEL DANIELA ANA 16386 Arges 0 20 11.06.2012 

4.  ANICA ILIE 10223 Arges 0 20 11.06.2012 

5.  IONESCU STELIANA 18890 Arges 12 8 25.06.2018 

6.  OPREA MANUELA IOANA 19005 Arges 0 20 01.01.2019 

7.  POPESCU GABRIEL 15449 Arges 0 20 11.06.2012 

8.  POPESCU VICTOR 15480 Arges 0 20 11.06.2012 

9.  ROMASCANU CORNEL 15772 Arges 0 20 11.06.2012 

10.  MARUNTIS NICOLAE 13976 Bacau 8 12 11.06.2012 

11.  NEGRII MIHAIL ADRIAN 18899 Bacau 0 20 25.06.2018 

12.  ULERIU GINA TATIANA 16909 Bacau 16 4 11.06.2012 

13.  VIZI LADISLAU 17127 Bihor 0 20 11.06.2012 

14.  VOIT TIBERIU IOAN 18443 Bihor 0 20 01.01.2016 

15.  DOMNITA NICOLAE 12182 Bistrita-Nasaud 16 4 11.06.2012 

16.  GLASBERG MARIUS SAMUEL 12918 Botosani 12 8 11.06.2012 

17.  BABOIU SORIN 17789 Brasov 8 12 01.01.2013 

18.  BARABOI DAN RADU 18931 Brasov 0 20 01.01.2019 

19.  CIRTOJANU TEODORA ILINCA 18158 Brasov 6 14 01.01.2015 

20.  CULEA MARIUS LUCIAN 11924 Brasov 12 8 11.06.2012 

21.  PAIU ALEXANDRU 18090 Brasov 13 7 13.06.2014 

22.  PALICI IOAN* 14961 Brasov 0 20 11.06.2012 

23.  PETROVAN MEDEEA KATERINA 18631 Brasov 6 14 05.07.2017 

24.  ZOTA CORNELIU 17299 Brasov 0 20 11.06.2012 

25.  ANCUTA CARMEN 10123 Bucuresti 0 20 11.06.2012 

26.  ANGHEL ALEXANDRU IONUT 18238 Bucuresti 0 20 10.06.2015 

27.  BINDEA IOAN ADRIAN 10694 Bucuresti 0 20 11.06.2012 

28.  BOCA CRISTIAN 10773 Bucuresti 0 20 11.06.2012 

29.  CIMPAN CATALINA FELICIA 11421 Bucuresti 0 20 11.06.2012 

30.  COJOCEA LAURENTIU 18700 Bucuresti 8 12 01.01.2018 

31.  COLGIU IVANA 11615 Bucuresti 8 12 11.06.2012 

32.  CONDRACHI CLAUDIA MARILENA 18142 Bucuresti 0 20 01.01.2015 

33.  CORNEA CALIN STEFAN 18874 Bucuresti 0 20 25.06.2018 

34.  COSTACHE ALEXANDRU 11730 Bucuresti 8 12 11.06.2012 

35.  COSTACHE ANCA FLORINA 11731 Bucuresti 8 12 11.06.2012 

36.  CRACIUN ADRIAN NICU 17919 Bucuresti 0 20 01.01.2014 

37.  DAN IOANA ALEXANDRA 11957 Bucuresti 0 20 11.06.2012 
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38.  DAVID IOANA 18615 Bucuresti 0 20 05.07.2017 

39.  DIACONESCU GABRIELA ANGELICA 12059 Bucuresti 8 12 11.06.2012 

40.  DINCA ANAMARIA CARMEN 18254 Bucuresti 0 20 10.06.2015 

41.  DUMITRESCU ALEXANDRA 12342 Bucuresti 0 20 11.06.2012 

42.  FLOREA COSTEL 12568 Bucuresti 16 4 11.06.2012 

43.  FRATILA ELENA 12626 Bucuresti 16 4 11.06.2012 

44.  GEORGESCU CARMEN MIHAELA 12758 Bucuresti 0 20 11.06.2012 

45.  IONESCU LAURENTIU CONSTANTIN 13375 Bucuresti 0 20 11.06.2012 

46.  IVANEL DANILA 13486 Bucuresti 16 4 11.06.2012 

47.  JIPA BOGDAN PETRE 18759 Bucuresti 0 20 01.01.2018 

48.  LACATUSU IONELA ELVIRA 13588 Bucuresti 8 12 11.06.2012 

49.  MARGARIT MIHAI 18984 Bucuresti 0 20 01.01.2019 

50.  MEDELEAN ALEXANDRU GHEORGHE 14028 Bucuresti 0 20 11.06.2012 

51.  MEGHESAN NICOLETA DIANA 18471 Bucuresti 0 20 30.06.2016 

52.  MIRCEA MARIA LELIA 14181 Bucuresti 0 20 11.06.2012 

53.  NACU ENACHE ION 18998 Bucuresti 0 20 01.01.2019 

54.  NEGULESCU MARIUS 14639 Bucuresti 0 20 11.06.2012 

55.  OLTEANU EDMOND ALEXANDRU 14830 Bucuresti 8 12 11.06.2012 

56.  OPREA DOINA 14867 Bucuresti 8 12 11.06.2012 

57.  PALLIS KONSTANTINOS 18653 Bucuresti 0 20 04.08.2017 

58.  PANTAZESCU STELIAN 14993 Bucuresti 8 12 11.06.2012 

59.  PARVU CORINA 15031 Bucuresti 0 20 11.06.2012 

60.  PICIORUS RALUCA IOANA 17667 Bucuresti 8 12 06.07.2012 

61.  RADNEANTU NICOLETA 18098 Bucuresti 0 20 13.06.2014 

62.  RADULESCU COSMIN VALENTIN 15682 Bucuresti 0 20 11.06.2012 

63.  RAITARU MIHAELA 18212 Bucuresti 8 12 01.01.2015 

64.  RATIU COSMANESCU ALINA IOANA 19014 Bucuresti 8 12 01.01.2019 

65.  ROCEANU MIRELA MARIANA 15745 Bucuresti 15 5 11.06.2012 

66.  SANDU CRISTIAN ANDREI 15924 Bucuresti 12 8 11.06.2012 

67.  SLAVE COSMIN 16146 Bucuresti 0 20 11.06.2012 

68.  STAN PAUL VALENTIN 18836 Bucuresti 0 20 01.01.2018 

69.  STOICA SERGIU 18842 Bucuresti 0 20 01.01.2018 

70.  TABACARU CATALIN 16497 Bucuresti 0 20 11.06.2012 

71.  TANASE ANTONEL 17820 Bucuresti 0 20 01.01.2013 

72.  TUDOSE DOINA 16834 Bucuresti 0 20 11.06.2012 

73.  TUTESCU CRISTIAN 18020 Bucuresti 12 8 01.01.2014 

74.  UNTARU GEORGETA 18858 Bucuresti 0 20 01.01.2018 

75.  VASILE EMILIA VERONICA 19045 Bucuresti 0 20 01.01.2019 

76.  VASILESCU HORATIU 17017 Bucuresti 18 2 11.06.2012 

77.  VISAN ALEXANDRU 17112 Bucuresti 0 20 11.06.2012 

78.  RADULESCU ELIAS GEORGE 18569 Buzau 15 5 01.01.2017 

79.  STOLERU ALEXANDRU NICOLAE 16410 Buzau 0 20 11.06.2012 

80.  MILOS LAURA RAISA 18547 Caras-Severin 8 12 01.01.2017 

81.  BESLEAGA ADRIAN 17677 Cluj 0 20 06.07.2012 

82.  GARBACEA RAZVAN DIMITRIE 12715 Cluj 0 20 11.06.2012 

83.  MOCIRAN HORATIU ALIN 18994 Cluj 8 12 01.01.2019 

84.  MOLDOVAN RALUCA 14312 Cluj 8 12 11.06.2012 

85.  ROIB VOICHITA ANGELA 15751 Cluj 8 12 11.06.2012 

86.  TARCEA LAURA AMALIA 18224 Cluj 0 20 01.01.2015 

87.  TIRLEA MARIANA RODICA 16650 Cluj 7 13 11.06.2012 

88.  ANTON LAVINIA 10249 Constanta 8 12 11.06.2012 

89.  BALASOIU FLORENTINA 10458 Constanta 8 12 11.06.2012 

90.  CONSTANTIN DANIEL IONEL 11656 Constanta 0 20 11.06.2012 

91.  DUMITRU GABRIELA 12383 Constanta 8 12 11.06.2012 

92.  IONESCU DANUT 18076 Constanta 0 20 13.06.2014 
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93.  MAMBET MELEK 18982 Constanta 0 20 01.01.2019 

94.  MANAILA DAN CRISTIAN 18381 Constanta 0 20 01.01.2016 

95.  RADION ANICA 15628 Constanta 16 4 11.06.2012 

96.  DIRMON MARIN 12124 Dolj 0 20 11.06.2012 

97.  FLORESCU ALINA CAMELIA 12582 Dolj 0 20 11.06.2012 

98.  MARGHIDAN RAISSA MAGDALENA 

CRISTINA 
13888 Dolj 0 20 11.06.2012 

99.  PICU LAVINIA LILIANA 17841 Dolj 0 20 01.01.2013 

100.  SCAUNASU VELICA 15988 Dolj 16 4 11.06.2012 

101.  TANASE ALINA FLORIANA 18200 Dolj 0 20 01.01.2015 

102.  VIRTOSU MIHAELA 18860 Dolj 0 20 01.01.2018 

103.  STEFAN CIPRIAN OVIDIU 18840 Galati 12 8 01.01.2018 

104.  MURESAN IOAN AUREL 14446 Harghita 0 20 11.06.2012 

105.  BARNA CRISTINA 18667 Hunedoara 0 20 01.01.2018 

106.  PACURAR DELIA GEORGETA 14938 Hunedoara 8 12 11.06.2012 

107.  TURDEAN VIRGIL CALIN 16873 Hunedoara 16 4 11.06.2012 

108.  CRUTU ELISABETA 18458 Ialomita 0 20 30.06.2016 

109.  CIOBANU VALENTINA 11265 Iasi 8 12 11.06.2012 

110.  GEMAN GABRIELA 12751 Iasi 0 20 11.06.2012 

111.  HROMEI OANA DIANA 13171 Iasi 0 20 11.06.2012 

112.  MANCIUC RADU 13806 Iasi 0 20 11.06.2012 

113.  VARNAV ANA 16982 Iasi 0 20 11.06.2012 

114.  IOSIFARU PETRE 13427 Ilfov 11 9 11.06.2012 

115.  BENTU BOGDAN CRISTIAN 10643 Maramures 0 20 11.06.2012 

116.  HAZOTA MELANIA MARIA 17937 Maramures 0 20 01.01.2014 

117.  CHISALESCU ION 11387 Mehedinti 8 12 11.06.2012 

118.  TUDOR LILIANA STEFANA 16812 Mehedinti 0 20 11.06.2012 

119.  BARBU AURELIA 18867 Mures 0 20 25.06.2018 

120.  MOLDOVAN LIVIU 14306 Mures 0 20 11.06.2012 

121.  NICULICI VLAD 19003 Mures 0 20 01.01.2019 

122.  CHIRUC MISU ILIE 18453 Neamt 16 4 30.06.2016 

123.  LACATUSU IOAN LIDIU 13587 Olt 8 12 11.06.2012 

124.  ANTONESCU ADRIAN 10255 Prahova 6 14 11.06.2012 

125.  CERNAT CORNEL ALEXANDRU 11279 Prahova 0 20 11.06.2012 

126.  CIMPEANU CONSUELA MARIA 11425 Prahova 8 12 11.06.2012 

127.  ISAC ADRIAN 18623 Prahova 16 4 05.07.2017 

128.  POPESCU MARIA LORENA 15465 Prahova 0 20 11.06.2012 

129.  PORAV DANIELA 18819 Prahova 0 20 01.01.2018 

130.  STOICA CRISTINA SIMONA 13980 Prahova 12 8 11.06.2012 

131.  TALANGA ION 18843 Prahova 18 2 01.01.2018 

132.  FATI LEONTIN 12497 Salaj 0 20 11.06.2012 

133.  HUMA MIHAELA MAGDALENA 13182 Satu-Mare 16 4 11.06.2012 

134.  CRETU TRAIAN 11847 Sibiu 0 20 11.06.2012 

135.  MUSCA CIPRIAN DUMITRU 18997 Suceava 12 8 01.01.2019 

136.  PASCARIU MARIUS ADRIAN 15052 Suceava 0 20 11.06.2012 

137.  ALIC BOGDAN 10100 Timis 18 2 11.06.2012 

138.  BARSAN EMANOIL 10572 Timis 13 7 11.06.2012 

139.  BREBENAR NICOLAE ALEXANDRU 10960 Timis 0 20 11.06.2012 

140.  CALOTESCU ANDRA STEFANA 18325 Timis 0 20 01.01.2016 

141.  CARCEIE MARIUS RADU 11219 Timis 18 2 11.06.2012 

142.  GIRU MARIUS EMILIAN 18964 Timis 0 20 01.01.2019 

143.  IENCI GABRIEL 18748 Timis 0 20 01.01.2018 

144.  ISTODORESCU DRAGOS 13457 Timis 0 20 11.06.2012 

145.  JURA LOREDANA MARIA 18445 Timis 0 20 30.06.2016 
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146.  MATARAGIU CARMEN 13985 Timis 8 12 11.06.2012 

147.  MOSOARCA MARIUS 14373 Timis 18 2 11.06.2012 

148.  MOSOARCA TATIANA CARMEN 14374 Timis 18 2 11.06.2012 

149.  NOVAC MARINEL CATALIN 14769 Timis 0 20 11.06.2012 

150.  TESAN SIMA IONEL 16615 Timis 8 12 11.06.2012 

151.  BLIDARUS CONSTANTIN 10747 Tulcea 8 12 11.06.2012 

152.  COJOCEA PETRU 11611 Tulcea 8 12 11.06.2012 

153.  GAFAR CANTIMIR 12669 Tulcea 8 12 11.06.2012 

154.  MUCILEANU BOGDAN 14395 Tulcea 8 12 11.06.2012 

155.  COMSA TRAIAN VASILE 18950 Valcea 0 20 01.01.2019 

156.  HODOROAGA CONSTANTIN 18886 Valcea 0 20 25.06.2018 

157.  ROSIOARA LAURA 18101 Valcea 16 4 13.06.2014 

158.  FILIP SILVIAN ADRIAN 12545 Vaslui 0 20 11.06.2012 

159.  LICIU ADRIAN CAROL 13662 Vaslui 0 20 11.06.2012 

160.  LICIU CLAUDIU NARCIS 13663 Vaslui 0 20 11.06.2012 

161.  ZODIERU ANCA 17294 Vaslui 16 4 11.06.2012 

162.  TICU VIORICA SANDA 16625 Vrancea 6 14 11.06.2012 

* decedat 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 9/15.01.2020 

pentru constatarea pierderii calității de membru stagiar al Asociației Naționale a Evaluatorilor 

Autorizați din România ca urmare a nefinalizării stagiaturii în termenul legal 

În conformitate cu prevederile art. 21 lit. c) din Procedura privind dobândirea, menținerea, pierderea 

calității de membru al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, precum şi 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) şi al art. 15 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011, privind unele 

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

completările ulterioare. 

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

hotărâre. 

Art.1. – Se constată pierderea calității de membru stagiar al Asociației Naționale a Evaluatorilor 

Autorizați din România, a persoanelor fizice prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre, ca urmare a nefinalizării stagiaturii în termenul legal de 2 ani de la data atribuirii acestei calități. 

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

vigoare la data publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 17.01.2020. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Sorin Adrian Petre 

Anexa la HCD nr.9/2020 

Lista persoanelor fizice care își pierd calitatea de membru stagiar al ANEVAR,  

ca urmare a nefinalizarii stagiaturii în termenul legal 

Nr. 

crt. 

Data înscrierii  ca 

membru stagiar 

Nr. legitimație 

stagiar 
Nume și prenume 

1 01.01.2018 7607 ABATACESEI PETRU 

2 01.01.2018 7608 ABDUL RIDNA NOURUZ 

3 01.01.2018 7609 ACSINTE PAULA ADRIANA 

4 01.01.2018 7611 ALBU DANIEL LIVIU 
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5 01.01.2018 7614 ANCUTA VICTOR 

6 01.01.2018 7619 ARICIU GABRIELA 

7 01.01.2018 7622 BACIZU COSTIN ANDI 

8 01.01.2018 7869 BALINT ANNABELLA RENATA 

9 01.01.2018 7626 BARDAUNE ADRIANA ELENA 

10 01.01.2018 7628 BELLOIU RADU FLORIAN 

11 01.01.2018 7871 BLEDEA ALEXANDRA MARIA 

12 01.01.2018 7633 BORSAN PETRISOR CLAUDIU 

13 01.01.2018 7634 BOTEZATU LUCIEN GABRIEL 

14 01.01.2018 7636 BRATOSIN OANA ANDREEA 

15 01.01.2018 7639 BUICA ADRIAN GELU 

16 01.01.2018 7640 BUNEA CLAUDIU 

17 01.01.2018 7642 BURLAN LIVIU TIBERIU 

18 01.01.2018 7872 CADAR IONUT MARIUS 

19 01.01.2018 7645 CAPITANU CONSTANTIN EUGEN 

20 01.01.2018 7646 CATARGIU TEODOR CEZAR 

21 01.01.2018 7647 CEAUSU CLAUDIU FLORIN 

22 01.01.2018 7649 CHETAN MARIUS 

23 01.01.2018 7651 CHIRCULESCU MARIA FELICIA 

24 01.01.2018 7654 CHITU NICOLAE IONUT 

25 01.01.2018 7655 CHIVULESCU ADRIAN CLAUDIU 

26 01.01.2018 7656 CIOACA FLORENTINA ALEXANDRA 

27 01.01.2018 7657 CIUCEA PAVEL 

28 01.01.2018 7658 CIURUS VASILE 

29 01.01.2018 7661 CRIHAN CLARA 

30 01.01.2018 7662 CRISTEA MONICA 

31 01.01.2018 7664 CULDA NICOLETA 

32 01.01.2018 7873 DAN BIANCA SIMIDA 

33 01.01.2018 7669 DIMITRIU IARINA 

34 01.01.2018 7670 DINCA ADRIAN 

35 01.01.2018 7671 DINU DANIELA 

36 01.01.2018 7672 DRAGHICESCU IULIA DANIELA 

37 01.01.2018 7675 DRAGOMIR ANCA MARIA 

38 01.01.2018 7676 DRAGU LILIANA CRISTINA 

39 01.01.2018 7677 DRAGUSIN MATEI ALEXANDRU 

40 01.01.2018 7678 DUMITRAS VLADIMIR 

41 01.01.2018 7679 DUMITRESCU ANDREEA 

42 01.01.2018 7681 ENE MARIUS VALENTIN 

43 01.01.2018 7875 FILIP TUDORITA 

44 01.01.2018 7874 FODOR DARVAS SZINTIA DALMA 

45 01.01.2018 7683 FOIA ARDELEAN SEBASTIAN FLAVIU 

46 01.01.2018 7684 FRANTESCU CALIN LUCIAN 

47 01.01.2018 7685 GAVRA MARIN FLORIN 

48 01.01.2018 7687 GHERCIU ALEXANDRU MIHAI 

49 01.01.2018 7691 GROSS ALEXANDRU 

50 01.01.2018 7876 HODASZ GEORGIANA MARIA 

51 01.01.2018 7694 HOGMAN DORIN ION 

52 01.01.2018 7696 HORHOTA VALENTINA 

53 01.01.2018 7698 IFTENI BOGDAN CRISTIAN 

54 01.01.2018 7699 ILIE AURORA ALINA 

55 01.01.2018 7703 IONESCU OVIDIU 

56 01.01.2018 7706 IRIMIA ALINA ROXANA 

57 01.01.2018 7707 IVAN ADRIAN 

58 01.01.2018 7709 KECSKES SIMIONCA TIBERIU CIPRIAN 
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59 01.01.2018 7877 KELEMEN IOANA ELENA 

60 01.01.2018 7715 LUMEZEANU LAUR OVIDIU 

61 01.01.2018 7878 LUNGU MARIA 

62 01.01.2018 7720 MAHU MIHAI IULIU 

63 01.01.2018 7721 MALINICI CONSTANTIN 

64 01.01.2018 7722 MAMAISCHE IOAN 

65 01.01.2018 7724 MARCU MUGUREL 

66 01.01.2018 7732 MICU CONSTANTIN 

67 01.01.2018 7734 MIHAI LAURENTIU STELIAN 

68 01.01.2018 7736 MIHAIU FLORIN NICOLAE 

69 01.01.2018 7881 MIHET STEFAN ADRIAN 

70 01.01.2018 7740 MOISE OCTAVIAN LIVIU 

71 01.01.2018 7741 MUNTEANU BOGDAN 

72 01.01.2018 7742 MUNTEANU ELENA 

73 01.01.2018 7897 MURESAN PAULA 

74 01.01.2018 7882 MUS IOANA ROXANA 

75 01.01.2018 7746 MUTULIGA DIANA 

76 01.01.2018 7750 NEAGU FLORIN 

77 01.01.2018 7751 NEAGU GABRIELA 

78 01.01.2018 7755 NICOLAE FLORENTINA MANUELA 

79 01.01.2018 7756 NICU MARIANA 

80 01.01.2018 7760 NITU MARIUS IONUT 

81 01.01.2018 7884 OLARU CLAUDIA 

82 01.01.2018 7885 OLTEANU ANDREEA 

83 01.01.2018 7764 OPREA EMILIAN IOAN 

84 01.01.2018 7765 PAL VASILE NICOLAE 

85 01.01.2018 7766 PANA MARIUS EMILIAN 

86 01.01.2018 7886 PARTILA CAMELIA DORINA 

87 01.01.2018 7770 PATRU IULIA MIHAELA 

88 01.01.2018 7771 PAUN MARIAN 

89 01.01.2018 7887 PERJA ANDRADA 

90 01.01.2018 7772 PERSINARU ANDREI LAURENTIU 

91 01.01.2018 7775 PLATON CRISTIAN ANDREI 

92 01.01.2018 7776 PLENOVICI AURELIAN FLORINEL 

93 01.01.2018 7888 POP HORATIU 

94 01.01.2018 7889 POPA MADALINA FLORINA 

95 01.01.2018 7777 POPESCU MIRELA OANA 

96 01.01.2018 7778 POPOVICI DAN 

97 01.01.2018 7782 RACHIERU RAMONA MARIA 

98 01.01.2018 7784 RADU LAURA GEORGIANA 

99 01.01.2018 7785 RADU OCTAVIAN ANDREI 

100 01.01.2018 7786 RADU TUDOR BOGDANEL 

101 01.01.2018 7787 RADULESCU LUIZA MONICA 

102 01.01.2018 7791 ROGOVEANU GEORGIANA 

103 01.01.2018 7792 ROGOZEA LIVIU 

104 01.01.2018 7794 ROTARU CONSTANTIN ADRIAN 

105 01.01.2018 7796 RUSEN ELENA ANAMARIA 

106 01.01.2018 7890 RUSNIAC OANA ALINA 

107 01.01.2018 7797 RUSU IOANA MARIA 

108 01.01.2018 7799 RUSU NORA ANGELA 

109 01.01.2018 7800 SALACI DANIEL 

110 01.01.2018 7802 SAVA GHEORGHE 

111 01.01.2018 7804 SAVA VALENTIN 

112 01.01.2018 7807 SERBAN NICOLAE CATALIN 

113 01.01.2018 7808 SERBAN RADU ALFRED 
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114 01.01.2018 7810 SFETCU CORNELIU 

115 01.01.2018 7812 SIMUT LEONTIN DAVID 

116 01.01.2018 7814 SIRBU MIHAELA 

117 01.01.2018 7815 SODOLESCU MARIUS FLORIAN 

118 01.01.2018 7817 SPINACHI DANA GEORGETA 

119 01.01.2018 7820 STANCIU CONSTANTIN MIHAI 

120 01.01.2018 7821 STANCULESCU TANTA 

121 01.01.2018 7822 STANCULETE ANDREEA DANIELA 

122 01.01.2018 7823 STEFAN NASTASIA 

123 01.01.2018 7824 STEFAN VERONICA 

124 01.01.2018 7826 STINGACIU NICOLAE RADU 

125 01.01.2018 7829 STOICA NICUSOR 

126 01.01.2018 7831 STROILA MARIA CRISTINA 

127 01.01.2018 7832 SUCIU ALEXANDRU 

128 01.01.2018 7833 SUSA REMUS OVIDIU CEZAR 

129 01.01.2018 7893 SUTEU CATALIN 

130 01.01.2018 7556 SUTO FLORICA CORNELIA 

131 01.01.2018 7836 TARZIU CARMEN MADALINA 

132 01.01.2018 7838 TEMNEANU AMALIA ELENA 

133 01.01.2018 7894 TIUTIU ANDREEA DORINA 

134 01.01.2018 7841 TOADER ION 

135 01.01.2018 7842 TOADER SIMONA MADALINA 

136 01.01.2018 7844 TRIPA DANIELA 

137 01.01.2018 7849 TUREATCA MANUELA VIOLETA 

138 01.01.2018 7896 UNGUREAN ANDREI 

139 01.01.2018 7850 UNTARU LARISA ADRIANA 

140 01.01.2018 7855 VASILE BOGDAN CRISTIAN 

141 01.01.2018 7859 VELCEA IONEL 

142 01.01.2018 7860 VERDES ADRIAN GABRIEL 

143 01.01.2018 7861 VISA FLORIN GRUIA 

144 01.01.2018 7862 VISOIU NICOLAE 

145 01.01.2018 7863 VLAICU ADRIAN GABRIEL 

146 01.01.2018 7865 VRABIE ION 

147 01.01.2018 7866 ZAHARESCU SORIN DORU 

148 01.01.2018 7867 ZLOTEA CATALIN DANIEL 

 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 10/15.01.2020 

pentru acordarea calității de membru stagiar al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din 

România, absolvenților de cursuri de formare specifice în domeniul evaluării, 

aprobate de Consiliul director 

În conformitate cu prevederile art. 15 alin. (6) din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011 privind unele 

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

şi 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 absolvirii cursurilor de formare specifice în domeniul 

evaluării, aprobate de Consiliul director.  
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Art. 2. – (1) Partea fixă a cotizației pentru primul an de stagiu, 2020, se consideră achitată la depunerea 
dosarului de înscriere. 

(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 şi pe pagina web a Asociației şi intră în 
vigoare la data publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 17.01.2020. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Sorin Adrian Petre 

Anexa la HCD nr. 10/2020 

Lista persoanelor care dobândesc calitatea de membru stagiar începând cu 01.01.2020, ca urmare a 

absolvirii cursurilor de formare specifice în domeniul evaluării, aprobate de Consiliul director 

Nr. 
crt. 

Nume și prenume Program absolvit Locația 

1.  DINESCU ALEXANDRA Analiza financiara si evaluare București 

2.  NEGOITA ALEXANDRA RALUCA Analiza financiara si evaluare București 

3.  IORDACHE OANA Contabilitate, Diagnostic, Evaluare Iași 

4.  NISTOR IRINA IOANA Contabilitate, Diagnostic, Evaluare Iași 

5.  CIURTIN CARMEN NATALIA Diagnostic si evaluare Cluj-Napoca 

6.  HODIS ALEXANDRA Diagnostic si evaluare Cluj-Napoca 

7.  ITU ANDRADA LAVINIA  Diagnostic si evaluare Cluj-Napoca 

8.  POP FLAVIUS OLIMPIU  Diagnostic si evaluare Cluj-Napoca 

9.  SERES IONUT BOGDAN Diagnostic si evaluare Cluj-Napoca 

10.  CIRJEU ADRIAN RAZVAN Evaluare si administrare imobiliara Iași 

11.  DMITRIEV IGOR Evaluare si administrare imobiliara Iași 

12.  LEAH ANDREI CRISTIAN Evaluare si administrare imobiliara Iași 

13.  NECSULIU LAURA IULIANA Management financiar si investiții - DAFI București 

14.  PATRUTI ADRIAN COSMIN Management financiar si investiții - DAFI București 

15.  PORCEANU MIRUNA ROXANA Management financiar si investiții - DAFI București 

16.  ANECHITEI STEFAN Managementul proiectelor si evaluarea proprietății Cluj-Napoca 

17.  CHIRILA MANUELA Managementul proiectelor si evaluarea proprietății Cluj-Napoca 

18.  DUMBRAVA NICULINA Managementul proiectelor si evaluarea proprietății Cluj-Napoca 

19.  FOCSA MADALINA Managementul proiectelor si evaluarea proprietății Cluj-Napoca 

20.  IGNAT MARIA MIHAELA Managementul proiectelor si evaluarea proprietății Cluj-Napoca 

21.  LAZAR SORINA IOANA Managementul proiectelor si evaluarea proprietății Cluj-Napoca 

22.  MEDESI BRIGITTA ILDIKO Managementul proiectelor si evaluarea proprietății Cluj-Napoca 

23.  MNERTAN ALIN CRISTIAN Managementul proiectelor si evaluarea proprietății Cluj-Napoca 

24.  MURESAN BIANCA Managementul proiectelor si evaluarea proprietății Cluj-Napoca 

25.  MURESAN DIANA SORINA Managementul proiectelor si evaluarea proprietății Cluj-Napoca 

26.  OROS TEODORA Managementul proiectelor si evaluarea proprietății Cluj-Napoca 

27.  PAHU LOREDANA Managementul proiectelor si evaluarea proprietății Cluj-Napoca 

28.  PANTEA ANDREI Managementul proiectelor si evaluarea proprietății Cluj-Napoca 

29.  POP REBEKA ANAMARIA Managementul proiectelor si evaluarea proprietății Cluj-Napoca 

30.  PUIE DENISA MARIA Managementul proiectelor si evaluarea proprietății Cluj-Napoca 

31.  SANTAUAN ANDREA Managementul proiectelor si evaluarea proprietății Cluj-Napoca 

32.  SERETAN TEODORA Managementul proiectelor si evaluarea proprietății Cluj-Napoca 

33.  TEREC MANUEL GEORGE Managementul proiectelor si evaluarea proprietății Cluj-Napoca 
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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 11/15.01.2020 

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

cursul trimestrului al IV-lea 2019 și aplicarea măsurilor corective corespunzătoare 

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

2020, 

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 şi completările 

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

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

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

hotărâre. 

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

trimestrului al IV-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 şi pe pagina web a Asociației și intră în 

vigoare la data publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 17.01.2020. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Sorin Adrian Petre 

 

Anexa la HCD nr. 11/2020 

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

trimestrului al IV-lea 2019 

NR. 

CRT 

MEMBRU CORPORATIV / TITULAR 

INSPECTAT 
ORAȘUL CALIFICATIV* 

MĂSURA 

CORECTIVĂ* 
OBSERVAȚII 

1.  LAIBER VICTOR Constanța    

2.  NEGRU MIHAIL Galați    

3.  BÂLC IOAN Bistrița    

4.  ȘARGU GELU Aiud    

5.  BOKOR ATTILA Odorheiu Secuiesc    

6.  DUMITREAN CAMELIA Cugir    

7.  EVAL CAD PROIECT SRL Deva    

8.  LAZĂR LILIEAN Iași    

9.  NEW EVALCONS SRL Tulcea    

10.  CONDRUȚ NICOLAE Slobozia    

11.  ILIESCU ADRIANA ELENA Brașov    



 

 

34                                                                Buletin informativ nr. 1 și 2/2020  

 

NR. 

CRT 

MEMBRU CORPORATIV / TITULAR 

INSPECTAT 
ORAȘUL CALIFICATIV* 

MĂSURA 

CORECTIVĂ* 
OBSERVAȚII 

12.  FAUR DANIEL Brașov    

13.  ENESCU RUXANDRA Brașov    

14.  RĂDULESCU GHEORGHE Constanța    

15.  ȘERBAN MIRCEA VASILE Sighetu Marmației    

16.  IONESCU GABRIELA Târgoviște    

17.  FORTIS GLOBAL SRL București    

18.  DUMA FLORIN IONEL Reșita    

19.  EN-EVAL SRL Târgu Jiu    

20.  STANA NICOLAE Târgu Jiu    

21.  PANTELIMON PETRE 
Drobeta Turnu 

Severin 
   

22.  WINTERHILL (ROMANIA) SRL București    

23.  STEFANUTA MIHAI ALEXANDRU Sibiu    

24.  CLIPCEA CORINA Roșiorii de Vede    

25.  DGV FINANCE CONSULTING SRL București    

26.  UNIKASA 8 SRL Galați    

27.  ZANFIR VICTOR 
Drobeta  

Turnu Severin 
   

28.  GORON VASILE Com. Dumbrăvița    

29.  IVONICIU PAUL IOAN Timișoara    

30.  LARS ASSET MANAGEMENT SRL Arad    

31.  BLEJAN MIHAI Alexandria    

32.  PLOESTEANU FLAVIU Orăștie    

33.  GEOSTONE SRL 
Câmpulung 

Moldovenesc 
   

34.  
EVALUARE ȘI EXPERTIZĂ JUDICIARĂ 

OLARU ȘI ASOCIAȚII SRL-D 
București    

35.  BERGEA MIHAI MOISE Arad    

36.  WTP PLUS CONSULT SRL Oradea    

37.  GHIMICI TUDOREL CĂTĂLIN București    

38.  ROMANIAN AFFAIRS SERVICE 94 SRL București    

39.  B.I.R. COM 2000 SRL București    

40.  GANGOE-SIMION GABRIELA București    

41.  BORȘ CORNELIA Galați    

42.  AC TINA CONSULTING SRL Galați    

43.  EVALROM SERV Caracal    

44.  BURTEA NICOLAE Ploiești    

45.  CRIȘAN SILVIU VASILE Mediaș    

46.  SCROBAC OVIDIU DUMITRU Rădăuți    

47.  EXPERT GROUP CONSULTING SRL Alexandria    

48.  PACIOAGA SIMONA CRENGUTA Timișoara    

49.  MIREVAL SRL Râmnicu Vâlcea    

* Calificativele de verificare și măsurile corective profesionale se comunică individual. 
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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 12/15.01.2020 

pentru numirea membrilor Comisiei de verificare şi monitorizare a 
Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

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 şi completările 
ulterioare și al art.3 alin.(2) din Regulamentul de organizare şi funcționare a Comisiei de verificare şi 
monitorizare, aprobat prin hotărârea Consiliului director nr. 80/2014 cu modificările și completările 
ulterioare, 

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

Art. 1. – Se numesc următorii membri ai Comisiei de verificare şi monitorizare: 

1.  Ileana Guțu 

2.  Bogdan Rada 

3.  Anca Dorina Bandea 

4.  Mitroi Madalin Bogdan 

Art. 2. – Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, mandatul membrilor Comisiei de 
verificare și monitorizare numiți prin Hotărârea Consiliului director nr. 32/2018 încetează. 

Art. 3. – Prezenta hotărâre se publică în Buletinul informativ al Asociației şi pe pagina web a Asociației 
și intră în vigoare la data publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 17.01.2020. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Sorin Adrian Petre 
 
 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 13/15.01.2020 

pentru numirea membrilor Comisiei de calificare şi atestare profesională a 
Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România  

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 şi completările 
ulterioare și al art. 3 alin.(2) din Regulamentul de organizare şi funcționare a Comisiei de calificare şi 
atestare profesională, aprobat prin Hotărârea Consiliului director nr. 8/2014 cu modificările și 
completările ulterioare, 

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

Art. 1. – Se numesc următorii membri ai Comisiei de calificare şi atestare profesională: 

1. Anuta Costinela Stan 
2. Cristian Traian Demetrescu 
3. Adrian Vascu 
4. Sorana Adina Crișan  
5. Cristina Oaca 

Art. 2. – Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, mandatul membrilor Comisiei de 
calificare şi atestare profesională numiți prin Hotărârea Consiliului director nr. 41/2018, încetează. 

Art. 3. – Prezenta hotărâre se publică în Buletinul informativ şi pe pagina web a Asociației și intră în 
vigoare la data publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 17.01.2020. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Sorin Adrian Petre 



 

 

36                                                                Buletin informativ nr. 1 și 2/2020  

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 14/15.01.2020 

pentru numirea membrilor Comisiei de relații interne şi internaționale a 

Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

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 şi completările 

ulterioare și al art. 6 alin.(2) din Regulamentul de organizare şi funcționare a Comisiei de relații interne 

şi internaționale, aprobat prin hotărârea Consiliului director nr. 15/2014 cu modificările și completările 

ulterioare, 

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

hotărâre. 

Art. 1. – Se numesc următorii membri ai Comisiei de relații interne şi internaționale: 

1. Alina Iulia Cojocaru 

2. Cristian Oliviu Burada 

3. Monica Felicia Vușcan 

4. Dan Ivănescu 

5. Reta Achihai 

Art. 2. – Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, mandatul membrilor Comisiei de relații 

interne şi internaționale numiți prin Hotărârea Consiliului director nr. 34/2018, încetează. 

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

vigoare la data publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 17.01.2020. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Sorin Adrian Petre 

 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 15/15.01.2020 

pentru numirea membrilor Comisiei juridice a  

Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

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 şi completările 

ulterioare și al art.3 alin.(2) din Regulamentul de organizare şi funcționare a Comisiei juridice, aprobat 

prin Hotărârea Consiliului director nr. 17/2014, cu modificările și completările ulterioare, 

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

hotărâre. 

Art. 1. –  Se numesc următorii membri ai Comisiei juridice: 

1. Cristina Grigorescu 

2. Filip Stoica 

3. Nadolu Carmen Maria 

4. Cristea Tatiana 

5. Daniela Manole 

Art. 2. – Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, mandatul membrilor Comisiei juridice 

numiți prin Hotărârea Consiliului director nr. 35/2018 încetează. 

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

vigoare la data publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 17.01.2020.. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Sorin Adrian Petre 
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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 16/15.01.2020 

pentru împuternicirea doamnei Dana Ababei, preşedinte al ANEVAR în perioada 2018-2019, 

să semneze în numele Asociației, situațiile financiare aferente anului 2019 

În temeiul art. 8 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul 

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

ulterioare şi al art. 7 lit.b) din Regulamentul de organizare şi funcționare a Consiliului director al 

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

naționale a Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, nr.4/2014,  

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

hotărâre. 

Art. 1. – Se împuterniceşte doamna Dana Ababei, preşedinte al Asociației Naționale a Evaluatorilor 

Autorizați din România în perioada 2018-2019, să semneze în numele Asociației, situațiile financiare 

aferente anului 2019.  

Art. 2. – Doamna Dana Ababei va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Data intrării în vigoare: 17.01.2020. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Sorin Adrian Petre 

 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 17/15.01.2020 

pentru aprobarea organigramei și a politicii de personal a 

Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România  

În temeiul art. 5 alin. (2) și al art. 8 alin. (8) 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 şi 

completările ulterioare,  

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

hotărâre. 

Art.1. - Se aprobă organigrama Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, prevăzută în 

anexa nr.1, precum şi politica de personal a Asociației prevăzută în anexa nr.2. 

Art.2. - Politica de personal conține statul de funcții, numărul de posturi şi limitele minime şi maxime ale 

salariilor personalului ANEVAR. 

Art.3. Se împuterniceşte preşedintele ANEVAR să negocieze salariile personalului, în limitele aprobate 

de Consiliul director conform anexei nr. 2.   

Art.4. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului director nr. 

10/2019 pentru aprobarea organigramei și a politicii de personal a Asociației Naționale a Evaluatorilor 

Autorizați din România, se abrogă. 

Art.5.- Anexele* nr.1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Data intrării în vigoare: 01.01.2020 

* Nu se publică.. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Sorin Adrian Petre 
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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 18/15.01.2020 

pentru numirea membrilor Comisiei ştiințifice şi de standarde a 

Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

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 şi completările 

ulterioare și al art. 3 alin.(5) din Regulamentul de organizare şi funcționare a Comisiei ştiințifice şi de 

standarde, aprobat prin Hotărârea Consiliului director nr. 10/2014 cu modificările și completările 

ulterioare, 

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

hotărâre. 

Art. 1. – Se numesc următorii membri ai Comisiei ştiințifice şi de standarde: 

a) Subcomisia de standarde: 

1. Daniel Paul Bahrim 

2. Laurentiu Stan 

3. Buciuc Raluca  

4. Pana Daniel 

5. Nistoroiu Gheorghe 

6. Vețeanu Cristian 

7. Dinu Silviu 

b) Subcomisia ştiințifică:  

1. Crețu Raluca  

2. Nistor Daiana 

3. Ion Ovidiu Alexandru 

4. Anica Popa Adrian 

Art. 2. – Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, mandatul membrilor Comisiei ştiințifice 

şi de standarde numiți prin Hotărârea Consiliului director nr. 33/2018 încetează. 

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

vigoare la data publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 17.01.2020. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Sorin Adrian Petre 

 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 19/20.01.2020 

pentru modificarea componenței Comisiei ştiințifice şi de standarde a 

Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

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 şi completările 

ulterioare și al art. 3 alin.(5) din Regulamentul de organizare şi funcționare a Comisiei ştiințifice şi de 

standarde, aprobat prin Hotărârea Consiliului director nr. 10/2014 cu modificările și completările 

ulterioare, 

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

hotărâre. 

Art. 1. – Comisia științifică și de standarde, aprobată prin Hotărârea Consiliului director nr. 18/2020 se 

modifică după cum urmează: 
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1. Domnul Bahrim Paul Daniel este înlocuit de domnul Negrea Alexandru Cristian.   

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

vigoare la data publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 22.01.2020. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Sorin Adrian Petre 

 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 20/21.01.2020 

pentru completarea Listei membrilor titulari suspendați ai Asociației Naționale a Evaluatorilor 

Autorizați din România, începând cu data de 1 ianuarie 2020, ca urmare a neefectuării 

programului obligatoriu de pregătire continuă pe anul 2019, aprobată prin                                        

Hotărârea Consiliul director nr. 8/2020 

Având în vedere constatarea unei erori cu privire la înregistrarea numărului de ore de pregătire 

profesională continuă a dlui. Anghel G. Ion, legitimație nr. 10200, pe anul 2019, 

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

evaluării bunurilor, 

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

hotărâre. 

Art. I. – Lista membrilor titulari suspendați ai Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din 

România începând cu data de 1 ianuarie 2020 ca urmare a neefectuării programului obligatoriu de 

pregătire continuă pe anul 2019, aprobată prin Hotărârea Consiliului director nr. 8/2020 se completează 

cu o nouă poziție, poz. nr. 163., cu următorul cuprins: 

 

Nr. 

crt. 

Nume și 

prenume 

Nr. 

legitimație 
Județ 

Ore 

efectuate 

Ore de 

efectuat 

Data 

înregistrare 

163. Anghel G. Ion 10200 București 0 20 11.06.2012 

 

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

vigoare la data publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 23.01.2020. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Sorin Adrian Petre 

 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 21/21.01.2020 

pentru aprobarea listei membrilor titulari excluși de drept din Asociația Națională a evaluatorilor 

Autorizați din România, începând cu data de 1 ianuarie 2020,                                                                       

ca urmare a neachitării cotizației aferente anului 2019 

Având în vedere propunerea Comisiei de evidență membri cu nr. 3/2020 privind aprobarea listei 

membrilor titulari care nu au achitat cotizația aferentă anului 2019, 

În conformitate cu prevederile art. 16, alin.(2) lit. c) și art. 24 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 şi completările ulterioare, 

În temeiul art. 5 alin.(2) din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011, 
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Consiliul director al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România adoptă prezenta 

hotărâre. 

Art. 1. – Se aprobă lista membrilor titulari excluşi de drept din Asociația Națională a Evaluatorilor 

Autorizați din România, începând cu data de 1 ianuarie 2020, ca urmare a neachitării cotizației aferente 

anului 2019, în conformitate cu prevederile art. 24 lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011. 

Art. 2. –  Lista membrilor titulari excluşi de drept din Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din 

România este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

vigoare la data publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 21/23.01.2020. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Sorin Adrian Petre 

Anexă la HCD nr. 21/2020 

Lista membrilor titulari excluşi de drept pentru neachitarea cotizației aferentă anului 2019 

Nr. 

crt 
Nume Prenume 

Nr. 

leg. 
Judet domiciliu 

1.  ALEXANDRU VLAD 18236 Buzau 

2.  BABIN CRISTINA IONELA 18662 Constanta 

3.  BAJAN SORIN  18665 Harghita 

4.  BALOSIN ANITA 10485 Galati 

5.  BARBU IONEL 10536 Galati 

6.  BLAJ LILIANA 10735 Constanta 

7.  BORS CORNELIA 10876 Galati 

8.  BURCA LILIANA 14933 Suceava 

9.  CHIFOR BOGDAN AURELIAN 18329 Cluj 

10.  CIOBANU MIHAI GABRIEL 18692 Iasi 

11.  DOCHIA DANIEL 12164 Bucuresti 

12.  FLOREA CAMELIA 12567 Brasov 

13.  GAVRIL LILIANA 18361 Iasi 

14.  GURAU FLORENTINA DANIELA 13059 Buzau 

15.  HANES DORINA 13095 Brasov 

16.  HOISAN CARMEN MIHAELA 13152 Bucuresti 

17.  HOLBAN ANCA IRINA 18265 Iasi 

18.  HUDITEAN CRISTINA ELENA 13175 Brasov 

19.  ISTRAT ANGELA 13458 Timis 

20.  LAZAR ANDREI IONUT 17872 Iasi 

21.  MANOIU MARIANA MONICA 18611 Arges 

22.  NICU NICOLAE 14703 Olt 

23.  NITA DORINA VERONICA 18801 Hunedoara 

24.  PANTALON IANCU ADRIAN 14991 Braila 

25.  PARVU IULIANA 15032 Constanta 

26.  PATRASCANU STELIAN IULIU 18903 Brasov 

27.  POPOVICI OVIDIU GEORGE 15494 Bucuresti 

28.  SERBANOIU IOAN ALEXANDRU 18419 Bucuresti 

29.  STEFANESCU VASILE 16338 Valcea 

30.  TOADER SERBAN CRISTIAN 16675 Bucuresti 

31.  TOADER VASILE 17647 Botosani 

32.  VASILE MONICA 18498 Timis 

33.  ZAMFIRESCU GABRIELA DANIELA 17266 Bucuresti 
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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 22/21.01.2020 

pentru aprobarea listei membrilor corporativi excluşi de drept din Asociația Națională a 

Evaluatorilor Autorizați din România, începând cu data de 1 ianuarie 2020,                                             

ca urmare a neachitării cotizației aferente anului 2019 

Având în vedere propunerea Comisiei de evidență membri cu nr. 4/2020 privind aprobarea listei 

membrilor corporativi care nu au achitat cotizația aferentă anului 2019, 

În conformitate cu prevederile art. 20 alin. (4) și al art. 24 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 şi 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 aprobă lista membrilor corporativi excluşi de drept din Asociația Națională a Evaluatorilor 

Autorizați din România începând cu data de 1 ianuarie 2020, ca urmare a neachitării cotizației aferente 

anului 2019, în conformitate cu prevederile art. 24 lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011. 

Art. 2. –  Lista membrilor corporativi excluşi de drept din Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați 

din România este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

vigoare la data publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 23.01.2020. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Sorin Adrian Petre 

Anexă la HCD nr. 22/2020 

Lista membrilor corporativi excluşi de drept pentru neachitarea cotizației aferentă anului 2019 

Nr. 

crt. 
Denumire Nr. Autorizatie Judet 

1.  1 PRETIUM MENSURA SRL 0495 Bucuresti 

2.  AEQUITAS SOLUTIONS SRL 0693 Ilfov 

3.  BP EVALCONT SRL 0702 Arad 

4.  CONADI IMOB CONSTRUCT SRL 0277 Bucuresti 

5.  CORAD BUSINESS MANAGEMENT 0694 Bucuresti 

6.  ECOBIS CONSULT SRL 0637 Alba 

7.  ECOTECHNOPROD D&D SRL 0579 Mures 

8.  ESPACO DEVELOPMENT SRL 0400 Bucuresti 

9.  GENERAL TRADE CONSULT SRL 0421 Bucuresti 

10.  MDA GLOBAL SRL 0491 Cluj 

11.  MY SOFT SRL 0520 Bucuresti 

12.  NITA-DOR EVAL SRL 0685 Hunedoara 

13.  OPINION SRL 0551 Dolj 

14.  PANDOR CONSULTING SRL 0162 Alba 

15.  PROFICONT MG SRL 0679 Iasi 

16.  PROPERTY REAL VALUE SRL 0678 Bucuresti 

17.  QUANTUMVALUE SOLUTIONS SRL 0680 Cluj 

18.  ROMCONST CONSULTING SRL 0057 Maramures 

19.  STATERA AS SRL 0653 Bihor 

20.  TOTAL EVAL SRL 0302 Giurgiu 

21.  VICTOR'S ADVICE SRL 0625 Bucuresti 

22.  WEBURST SRL 0723 Bucuresti 
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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 23/21.01.2020 

pentru aprobarea publicării Tabloului Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din 

România, în anul 2020 

În temeiul art. 12 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul 

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

ulterioare şi al art. 11 alin. (1) şi (8) din Regulamentul de organizare şi funcționare a Asociației 

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

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

hotărâre. 

Art. 1. - Se aprobă publicarea Tabloului Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România în 

anul 2020, prevăzut în anexa* care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. - În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (7) din Regulamentul de organizare şi funcționare a 

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

353/2012, modificările în structura Tabloului Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din 

România, care apar pe parcursul anului, se pot consulta pe pagina web a acesteia. 

Art. 3. -  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
* Nu se publică. 

Data intrării în vigoare: 23.01.2020. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Sorin Adrian Petre 

 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 24/10.02.2020 

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. 7/2020 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 şi 

completările ulterioare, 

În temeiul art. 5 alin.(2) şi 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 17 februarie 2020 numai cu condiția 

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

până la data de 14 februarie 2020. 

Art.2. – (1) În vederea emiterii autorizației şi 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 şi a achitării cotizației aferente primului an, în cuantum de 2550 lei. 

(2) Termenul limită de achitare a cotizației aferente anului 2020 este 31 decembrie 2020. 
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Art. 3. – Prezenta hotărâre se publică în Buletinul informativ şi pe pagina web a Asociației şi intră în 
vigoare la data publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 11.02.2020. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Sorin Adrian Petre 

Anexă la HCD nr. 24/2020 

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 MIREVAL SRL 20282615 Valcea 6831 
Oltei Cristian,                                     
leg. nr. 19070 

2 
FD CAPITAL 
MANAGEMENT SRL 

23485789 
Caras 

Severin 
7022 

Duma Florin Ionel,                       
leg. nr. 12308 

3 ANA VALUE SRL 40060842 Salaj 7022 

Prune Jula Ioan 

Prune Jula Ioana Veronica,                 
leg. nr. 15585 

4 EXPERTI JUDICIARI SRL 41919606 Arges 7490 

Capatina George Tiberius,           
leg. nr. 11196 

Capatina Maria Mihaela 

5 ATRIS ADVISORY SRL 42193381 Brasov 6831 
Dobrin Mihaela Daniela, 

leg. nr. 12156 

 
 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 25/10.02.2020 

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

persoane fizice și a unor persoane juridice, membre ale Asociației Naționale a Evaluatorilor 

Autorizați din România 

Având în vedere propunerea Comisiei de evidență membri cu nr. 6/2020 privind pierderea calității de 
evaluator autorizat, prin retragere din proprie inițiativă a unor persoane fizice și a unor persoane 
juridice, 

În conformitate cu prevederile art. 35 din Procedura privind dobândirea, menținerea, pierderea calității 
de membru al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, precum şi 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 şi completările 
ulterioare. 

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

Art. 1. – Se aprobă solicitarea retragerii calității de evaluator autorizat, membrilor Asociației Naționale a 
Evaluatorilor Autorizați din România, persoane fizice și persoane juridice, prevăzute în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. – Prezenta hotărâre se publică în Buletinul informativ şi pe pagina web a Asociației şi intră în 
vigoare la data publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 11.02.2020. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Sorin Adrian Petre 
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Anexă la HCD nr. 25/2020 

Lista membrilor Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România,                                        

persoane fizice și juridice, cărora li se aprobă solicitarea retragerii calității de evaluator autorizat 

Nr.

crt. 

Nume si prenume/ 

Denumirea societății 

Nr. legitimație/ 

Nr. autorizație 
Județ 

Categorie 

membru 
Nr. cerere 

1 KLARUS EVALUARE SRL 0492 Sibiu membru corporativ 51/22.01.2020 

2 CHISALESCU ION 11387 Mehedinti 
membru titular 

suspendat 
39/16.01.2020 

3 TUDOSE DOINA 16834 Bucuresti 
membru titular 

suspendat 
68/03.02.2020 

4 PREDESCU CORNELIA 15542 Ilfov membru titular 71/05.02.2020 

 
 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 26/10.02.2020 

pentru anularea poziției nr. 97 din Anexa la Hotărârea Consiliul director nr. 9/2020 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 dnei Rachieru Ramona Maria, 

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

hotărâre. 

Art. 1. – Poziția nr. 97 din Anexa la Hotărârea Consiliul director nr. 9/2020 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 2021 atrage pierderea calității de membru 

stagiar a doamnei Rachieru Ramona Maria. 

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

vigoare la data publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 11.02.2020. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Sorin Adrian Petre 

 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 27/10.02.2020 

pentru stabilirea componenței Comisiei de analiză a rapoartelor de evaluare la solicitarea 

instituțiilor publice  

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (8) lit. p) din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011 privind unele 

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

completările ulterioare și ale Procedurii de analiză și transmitere a punctului de vedere al Asociației 

Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România asupra conformității cu standardele de evaluare a 

rapoartelor de evaluare la solicitarea instituțiilor publice, aprobată prin Hotărârea Consiliului director  

nr. 4/2018, 

În temeiul 5 alin. (2) și al art. 8 alin. (8) lit. j) din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011, 
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Consiliul director al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România adoptă prezenta 

hotărâre. 

Art. 1. – Se stabilește următoarea componență a Comisiei de analiză a rapoartelor de evaluare, la 

solicitarea instituțiilor publice: 

1. Adrian Vascu – evaluator autorizat cu specializările: evaluări de bunuri imobile EPI, evaluări de 

întreprinderi EI, evaluări de bunuri mobile EBM; verificări de rapoarte de evaluare VE, 

2. Filip Stoica – evaluator autorizat cu specializările: evaluări de întreprinderi EI, verificări de 

rapoarte de evaluare VE, 

3. Radu Timbuș – evaluator autorizat cu specializările: evaluări de bunuri imobile EPI, evaluări de 

întreprinderi EI; evaluări de bunuri mobile EBM; verificări de rapoarte de evaluare VE, 

4. Dan Dumitriu Dumitru – șef Departament Verificare și Monitorizare, evaluator autorizat cu 

specializările: evaluări de bunuri imobile EPI, evaluări de întreprinderi EI, evaluări de bunuri 

mobile EBM; verificări de rapoarte de evaluare VE, 

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

vigoare la data publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 11.02.2020. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Sorin Adrian Petre 

 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 28/10.02.2020 

pentru modificarea Programului de pregătire profesională a membrilor ANEVAR, pentru 

anul 2020, aprobat prin Hotărârea Consiliul director nr. 2/2020 

 

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 

şi completările ulterioare,  

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

hotărâre. 

Art. I. – Programul de pregătire profesională a membrilor ANEVAR, pentru anul 2020, aprobat prin 

Hotărârea Consiliul director nr. 2/2020 se modifică după cum urmează: 

1. Punctul 17 din cadrul Capitolului IV se modifică după cum urmează: 

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

d) În primul an de suspendare, se vor efectua 25 de ore aferente anului anterior. Orele de pregătire 

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

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

în curs. 

e) În al doilea an de suspendare, se vor efectua 25 de ore aferente anului anterior suspendării, plus 

25 de ore aferente primului an de suspendare. Orele de pregătire efectuate în anul anterior 

suspendării se vor lua în calcul. De asemenea, devenind membru titular activ și pentru a evita o 

nouă suspendare, se vor efectua și cele 20 de ore obligatorii pentru anul în curs. În situația în 

care cele 50 de ore sunt efectuate la sfârșit de an calendaristic, iar posibilitatea efectuării a încă 

20 de ore este redusă, trecerea din categoria de membru inactiv (suspendat) în cea de titular 

(activ) se va face după plata cotizației corespunzătoare și începând cu anul calendaristic 

următor.”  

Al doileatabel din cadrul paragrafului 4 se completează cu două poziții, care vor avea următorul 

cuprins: 
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Nr. 

crt. 
Reexaminări lei 

5 Participare suplimentară la consultații curs 200 

6 Consultații stagiu – ședință suplimentară 600 

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

vigoare la data publicării pe pagina web. 

Art. III. – Programul de pregătire profesională a membrilor ANEVAR, pentru anul 2020, astfel cum a 

fost modificat prin prezenta hotărâre, se publică pe pagina web a Asociației. 

Data intrării în vigoare: 11.02.2020. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Sorin Adrian Petre 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 29/10.02.2020 

pentru modificarea componenței Comisiei ştiințifice şi de standarde a 

Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

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 şi completările 

ulterioare și al art. 3 alin.(5) din Regulamentul de organizare şi funcționare a Comisiei ştiințifice şi de 

standarde, aprobat prin Hotărârea Consiliului director nr. 10/2014 cu modificările și completările 

ulterioare, 

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

hotărâre. 

Art. 1. – Comisia științifică și de standarde, aprobată prin Hotărârea Consiliului director nr. 18/2020 cu 

modificările ulterioare se modifică și are următoarea componență: 

a) Subcomisia de standarde: 

1. Negrea Alexandru Cristian  

2. Stan Laurentiu Adrian 

3. Buciuc Raluca Steliana 

4. Pana Ciprian Mihai  

5. Nistoroiu Gheorghe 

6. Vețeanu Cristian Gabriel 

7. Dinu Silviu Cristian 

8. Damian Gabriel 

b) Subcomisia ştiințifică:  

1. Crețu Raluca Florentina 

2. Nistor Daiana Alecsandra 

3. Ion Ovidiu Alexandru 

4. Anica Popa Adrian 

5. Ivanov Dan Nicolae 

Art. 2. – Prezenta hotărâre se publică în Buletinul informativ şi 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 

Sorin Adrian Petre 
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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 30/10.02.2020 

pentru modificarea Procedurii de analiză și transmitere a punctului de vedere al Asociației 

Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România asupra conformității cu standardele de evaluare 

a rapoartelor de evaluare, la solicitarea instituțiilor publice   

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (8) lit. p) din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011 privind unele 

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

completările ulterioare, 

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

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

hotărâre. 

Art. 1. –  Procedura de analiză și transmitere a punctului de vedere al Asociației Naționale a Evaluatorilor 

Autorizați din România asupra conformității cu standardele de evaluare a rapoartelor de evaluare, la 

solicitarea instituțiilor publice, aprobată prin Hotărârea Consiliului director nr. 4/2018 se modifică și se 

înlocuiește cu Procedura de analiză și transmitere a punctului de vedere al Asociației Naționale a 

Evaluatorilor Autorizați din România asupra conformității cu standardele de evaluare a rapoartelor de 

evaluare, la solicitarea instituțiilor publice, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

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

vigoare la data publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 11.02.2020. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Sorin Adrian Petre  

Anexă la HCD nr. 30/2020 

Procedura de analiză și transmitere a punctului de vedere al Asociației Naționale a Evaluatorilor 

Autorizați din România asupra conformității cu standardele de evaluare a rapoartelor de evaluare, 

la solicitarea instituțiilor publice 

Art. 1. Prezenta procedură reglementează modul în care Consiliul director al Asociației Naționale a 

Evaluatorilor Autorizați din România, denumită în continuare Asociația, analizează și transmite 

instituțiilor publice punctul său de vedere asupra conformității cu standardele de evaluare a rapoartelor de 

evaluare/documentelor la solicitarea acestora. 

Art. 2. (1) Având în vedere prevederile art. 8 alin. (8) lit. p) din OG nr. 24/2011, Asociația poate analiza, 

la solicitarea instituțiilor publice numai rapoartele de evaluare/verificare a unei evaluări, întocmite de 

către evaluatori autorizați, după data înființării Asociației. 

c) cele întocmite de evaluatori autorizați, în calitate de experți tehnici judiciari sau alte categorii 

profesionale.  

(3) În cazul solicitării de analiză a unui raport de evaluare întocmit anterior înființării sale, Asociația va 

analiza temeiul juridic în care este făcută solicitarea, urmând a formula un răspuns în virtutea competenței 

Asociației prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. c) din OG nr. 24/2011 de a adopta standardele de evaluare 

obligatorii, precum și a faptului că, în procesul de lichidare a  SOCEVAL, fostă Asociația Națională a 

Evaluatorilor din România, Asociația a fost declarată continuator, conform art. 24 alin. (4) din Statutul 

SOCEVAL. De asemenea, în cazul identificării unor neconformități care ar fi putut influența 

rezultatul/concluzia evaluării, se va recomanda realizarea unei verificări a raportului de evaluare supus 

analizei sau a altui raport de evaluare utilizând aceiași termeni de referință ai evaluării, după caz. 

(2) Pentru următoarele categorii de rapoarte/documente primite spre analiză de la instituțiile publice, 

Asociația va răspunde conform alin. (3)-(5): 

a) cele întocmite anterior înființării sale,  

b) cele întocmite de către alte persoane decât evaluatori autorizați, 
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(4) În cazurile în care o solicitare a unei instituții publice depășește sfera prevederilor art. 8 alin. (8) lit. p) 

din OG nr. 24/2011, în virtutea competenței Asociației prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. c) din OG nr. 

24/2011 de a adopta standardele de evaluare obligatorii, Asociația poate realiza, după caz, o analiză a 

conformității raportului de evaluare în cauză cu standardele de evaluare în vigoare la data întocmirii 

acestuia. Tipul de răspuns recomandat este I sau II din anexa nr. 1, după caz. De asemenea, în cazul 

identificării unor neconformități care ar fi putut influența rezultatul/concluzia evaluării, se va recomanda 

realizarea unei verificări a raportului de evaluare supus analizei sau a altui raport de evaluare utilizând 

aceiași termeni de referință ai evaluării, după caz. 

(5) Punctul de vedere al Asociației va fi formulat, de regulă, utilizând variantele de răspuns prevăzute în 

anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. În cazul în care se impune un alt tip de răspuns, acesta poate fi supus 

analizei Consiliului director, la propunerea președintelui. Membrii Consiliului director vor stabili prin vot, 

inclusiv vot electronic conform procedurii specifice, iar răspunsul va putea constitui model alături de cele 

prevăzute în anexa nr. 1, putând fi utilizat în cazuri similare.  

Art. 3. (1) În vederea comunicării instituțiilor publice interesate a punctului de vedere asupra 

conformității rapoartelor de evaluare realizate de către evaluatorii autorizați cu standardele de evaluare 

adoptate de Asociație, Consiliul director împuternicește Departamentul de Verificare și Monitorizare, 

respectiv, în cazuri complexe, o Comisie de Analiză să studieze aceste rapoarte și să formuleze punctul de 

vedere al Consiliului director, punct de vedere care va fi prezentat președintelui Asociației. (2) Cazurile 

complexe pot fi: evaluări de afaceri, spețe mediatizate, evaluări speciale ca scop, obiect sau 

destinatar/utilizator sau altele asemenea. 

(3) Comisia de Analiză va fi formată, de regulă, din 3 membri, evaluatori autorizați la care se adaugă un 

angajat din cadrul Departamentului de Verificare și Monitorizare din cadrul Asociației.  

(4) Componența comisiei va fi stabilită prin hotărâre a Consiliului director.   

(5) În situația în care persoanele implicate din cadrul Departamentului de Verificare și Monitorizare sau 

din cadrul Comisiei de Analiză se află într-o situație de incompatibilitate, conflict de interese sau alta 

asemenea, față de raportul de evaluare supus analizei, se vor recuza, comunicând starea în care se află, 

președintelui ANEVAR. În aces caz, președintele ANEVAR, va numi alți membri, de regulă din rândul 

evaluatorilor autorizați care dețin specilizarea ”verificări de rapoarte de  evaluare -VE”. 

Art. 4. Solicitarea instituției publice este înregistrată în Registrul de intrări al Asociației și repartizată de 

către președintele Asociației sau, în lipsa acestuia, de către directorul general, Departamentului de 

Verificare și Monitorizare, respectiv comisiei de Analiză prevăzute la art. 3 alin. (3) în vederea analizării 

raportului de evaluare transmis. 

Art. 5. (1) Departamentul de Verificare și Monitorizare, respectiv Comisia de Analiză verifică conform 

art. 2, competența Asociației de a analiza documentul primit, îl analizează și, dacă este cazul, întocmește 

Fișa de verificare care reprezintă raport de verificare simplificat cu caracter intern, al cărui model este 

prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură. 

(2) Verificarea poate fi realizată și numai de către un angajat al Departamentului de Verificare și 

Monitorizare, respectiv de către un membru al Comisiei de Analiză. Nu se impune un vot comun al 

tuturor membrilor Comisiei de Analiză. 

(3) În cazul unor rapoarte de evaluare complexe, apreciate astfel de către președinte sau, în lipsa acestuia, 

de către directorul general, verificarea se poate face de către un evaluator autorizat care deține 

specializarea „verificarea rapoartelor de evaluare VE” și care are încheiat un contract de consultanță cu 

asociația. 

(4) Analiza realizată în temeiul art. 8 alin. (8) lit. p) din OG nr. 24/2011 poate presupune numai o 

verificare cu obiectiv simplu care înseamnă numai analizarea conformității raportului de evaluare cu 

standardele de evaluare în vigoare la data evaluării, verificare materializată prin fișa de verificare cu 

caracter intern.  

(5) Verificarea cu obiectiv extins care presupune și exprimarea unei opinii asupra valorii constituie 

prestarea unui serviciu de evaluare constând în verificarea metodelor și a tehnicilor de evaluare folosite, 

precum și a veridicității concluziilor, și se poate realiza numai de către evaluatori autorizați cu 
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specializarea „verificarea rapoartelor de evaluare VE” și nu de către Asociație, depășind atât sfera art. 8 

alin. (8) lit. p) din OG nr. 24/2011, cât și competențele ANEVAR. 

Art. 6. În urma completării Fișei de verificare, raportul de evaluare este clasificat, conform anexei la 

prezenta procedură.  

Art. 7. Opinia Departamentului de Verificare și Monitorizare, a consultantului extern prevăzut la art. 5 

alin. (3), respectiv a Comisiei de Analiză este consultativă pentru președintele Asociației. 

Art. 8. Preşedintele Asociației va semna în numele Consiliului director punctul de vedere asupra 

conformității rapoartelor de evaluare realizate de către evaluatorii autorizați cu standardele de evaluare 

adoptate de Asociație.  

Art. 9. Punctul de vedere al Asociației va fi transmis către instituția publică ce l-a solicitat în termen de 1 

zi lucrătoare de la semnarea acestuia. 

  

Anexa nr. 1 la Procedura de analiză și transmitere a punctului de vedere al Asociației Naționale a 

Evaluatorilor Autorizați din România asupra conformității cu standardele de evaluare a 

rapoartelor de evaluare la solicitarea instituțiilor publice 

Variante de răspunsuri  

I. Întrucât solicitarea dvs. depășește sfera prevederilor art. 8 alin. (8) lit. p) din OG nr. 24/2011, Asociația 

nu poate realiza o analiză a conformității documentului în cauză cu standardele de evaluare în vigoare la 

data întocmirii acestuia. Cu toate acestea, în virtutea competenței Asociației prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. 

c) din OG nr. 24/2011 de a adopta standardele de evaluare obligatorii, precum și a faptului că, în procesul 

de lichidare a  SOCEVAL, fostă Asociația Națională a Evaluatorilor din România, Asociația a fost 

declarată continuator, conform art. 24 alin. (4) din Statutul SOCEVAL, am realizat o analiză a 

documentului, raportat la standardele de evaluare aplicabile și am constatat că acesta nu conține  

neconformități care ar fi putut influența rezultatul/concluzia evaluării. 

Prezentul răspuns nu reprezintă o confirmare a valorii propuse de către evaluatorul autorizat. Confirmarea 

sau infirmarea acestei valori poate rezulta numai dintr-un raport de verificare cu obiectiv extins sau în 

baza altui raport de evaluare, care să țină seama de aceleaşi condiții ale pieței şi aceiaşi termeni de 

referință ai evaluării (scopul evaluării, data evaluării, drepturile de proprietate, natura şi sursa 

informațiilor de intrare, ipoteze şi ipoteze speciale etc.). 

Sau 

II. Întrucât solicitarea dvs. depășește sfera prevederilor art. 8 alin. (8) lit. p) din OG nr. 24/2011, Asociația 

nu poate realiza o analiză a conformității documentului în cauză cu standardele de evaluare în vigoare la 

data întocmirii acestuia. Cu toate acestea, în virtutea competenței Asociației prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. 

c) din OG nr. 24/2011 de a adopta standardele de evaluare obligatorii, precum și a faptului că, în procesul 

de lichidare a  SOCEVAL, fostă Asociația Națională a Evaluatorilor din România, Asociația a fost 

declarată continuator, conform art. 24 alin. (4) din Statutul SOCEVAL, am realizat o analiză a 

documentului raportat la standardele de evaluare aplicabile și am identificat neconformități care ar fi 

putut influența rezultatul/concluzia evaluării. 

Sensul și cuantumul influenței asupra rezultatului evaluării nu pot fi estimate decât în baza unui raport de 

evaluare, elaborat de către un evaluator autorizat, care să țină seama de aceleaşi condiții ale pieței şi 

aceiaşi termeni de referință ai evaluării (scopul evaluării, data evaluării, drepturile de proprietate, natura şi 

sursa informațiilor de intrare, ipoteze şi ipoteze speciale, etc.) 

De asemenea, există posibilitatea solicitării unui raport de verificare care poate fi realizat numai de către 

un evaluator autorizat care deține specializarea „Verificări de rapoarte de evaluare – VE” și care își 

poate exprima o opinie și asupra valorilor estimate în documentul supus verificării. 

Prezentul răspuns nu reprezintă o infirmare a valorii propuse de către evaluatorul autorizat. Infirmarea sau 

confirmarea acestei valori poate rezulta numai dintr-un raport de verificare cu obiectiv extins sau în baza 

altui raport de evaluare, în condițiile precizate mai sus. 
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Sau  

III. În relație cu Standardele de Evaluare adoptate de către ANEVAR, conform art. 5, alin. (1), lit. c) din 

Ordonanța Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată prin 

Legea nr. 99/2013, valabile la datele evaluărilor, cu metodele şi tehnicile consacrate în evaluarea de 

bunuri, am identificat neconformități care ar fi putut influența rezultatul/concluzia evaluării în 

documentul trimis de către dumneavoastră pentru analiză.  

Sensul și cuantumul influenței asupra rezultatului evaluării nu pot fi estimate decât în baza unui raport de 

evaluare, elaborat de către un evaluator autorizat, care să țină seama de aceleaşi condiții ale pieței şi 

aceiaşi termeni de referință ai evaluării (scopul evaluării, data evaluării, drepturile de proprietate, natura şi 

sursa informațiilor de intrare, ipoteze şi ipoteze speciale, etc.). 

De asemenea, există posibilitatea solicitării unui raport de verificare care poate fi realizat numai de către 

un evaluator autorizat care deține specializarea „Verificări de rapoarte de evaluare – VE” și care își 

poate exprima o opinie și asupra valorilor estimate în documentul supus verificării.  

Prezentul răspuns nu reprezintă o infirmare a valorii propuse de către evaluatorul autorizat. Infirmarea sau 

confirmarea acestei valori poate rezulta numai dintr-un raport de verificare cu obiectiv extins sau în baza 

altui raport de evaluare, în condițiile precizate mai sus. 

Sau  

IV. În relație cu Standardele de Evaluare adoptate de către ANEVAR, conform art. 5, alin. (1), lit. c) din 

Ordonanța Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată prin 

Legea nr. 99/2013, valabile la datele evaluărilor, cu metodele şi tehnicile consacrate în evaluarea de 

bunuri, nu am identificat neconformități care ar fi putut influența rezultatul/concluzia evaluării în 

documentul trimis de către dumneavoastră pentru analiză. 

Prezentul răspuns nu reprezintă o confirmare a valorii propuse de către evaluatorul autorizat. Confirmarea 

sau infirmarea acestei valori poate rezulta numai dintr-un raport de verificare cu obiectiv extins sau în 

baza altui raport de evaluare, care să țină seama de aceleaşi condiții ale pieței şi aceiaşi termeni de 

referință ai evaluării (scopul evaluării, data evaluării, drepturile de proprietate, natura şi sursa 

informațiilor de intrare, ipoteze şi ipoteze speciale etc.). 

 

Anexa nr. 2 la Procedura de analiză și transmitere a punctului de vedere al Asociației Naționale a 

Evaluatorilor Autorizați din România asupra conformității cu standardele de evaluare a 

rapoartelor de evaluare la solicitarea instituțiilor publice 

 

Fișa de verificare 

Obiectul  evaluării:  
 

1. Termenii de referință ai verificării: 

            Raport de evaluare supus verificării:  

 Obiectul evaluării:  

 Data evaluării:   

 Evaluator:   

 Scopul evaluării:   

 Client:   

Utilizatori desemnați:   

Data verificării:   

Comunicarea cu evaluatorul: 

Verificator:   
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2. Clasificarea posibilă a raportului de evaluare este: 

Corespunzător – raportul de evaluare nu include neconformități care ar fi putut influența rezultatul 

evaluării. 

Necorespunzător – raportul de evaluare include neconformități care ar fi putut influența rezultatul 

evaluării. 

 

3. Concluzia verificatorului 

În cazul raportului de evaluare supus verificării considerăm că acesta se situează în categoria 

…………………………….. 

Următoarele neconformități care ar fi putut influența rezultatul evaluării au fost identificate în aplicarea 

metodelor de evaluare prezentate în raportul de evaluare: …… 

Subliniem faptul că lista neconformităților constatate nu este exhaustivă. 

Având în vedere aceste aspecte, considerăm că aceste elemente justifică încadrarea raportului de evaluare 

în categoria ………………………... 

 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 31/03.03.2020 

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.8/2020 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 şi 

completările ulterioare, 

În temeiul art.5 alin.(2) şi 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 10 martie 2020 numai cu condiția 

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

până la data de 9 martie 2020. 

Art.2. – (1) În vederea emiterii autorizației şi 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 şi a achitării cotizației aferente primului an, în cuantum de 2550 lei. 

(2) Termenul limită de achitare a cotizației aferente anului 2020 este 31 decembrie 2020. 

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

vigoare la data publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 04.03.2020. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Sorin Adrian Petre 
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Anexa la HCD nr. 31/2020 

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

membru corporativ al ANEVAR 

 

Nr. 

crt. 
Denumirea societății CUI Judet 

Cod 

CAEN 
Administrator  

1 M&B EVALCONS SRL 42150216 Timis 7022 
Mita Dan, leg.nr.18788 

Bala Florin Cristian, leg.nr.18502 

2 QUANTUM SATIS SRL 42173635 Bihor 7022 Sabau Dorin Nicolae, leg.nr. 15869 

3 OPTIM EVAL PLUS SRL 39827675 Cluj 7022 
Hort Lacramioara Cristina, 

leg.nr.18170 

4 EVALPROOF PROIECT SRL 37102883 Brasov 7490 Rusu Daniela Viorica, leg.nr.15841 

5 LOGIC CONSULTING SRL 18193087 Harghita 7022 Pall Ferenc, leg.nr.19146 

6 CONTRADICTION TEAM SRL 17649437 Bucuresti 6920 

Ambrozie Amalia 

Boca Adrian Corneliu 

Rada Diana Cristina, leg.nr.15622 

 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 32/11.03.2020 

pentru aprobarea unor măsuri preventive la nivelul Asociației Naționale a Evaluatorilor 

Autorizați din România în scopul limitării răspândirii virusului COVID 19 

Având în vedere măsurile preventive dispuse la nivel național, în scopul prevenirii răspândirii infectării 

cu CORONAVIRUS (COVID-19), din rațiuni de prudență, 

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

evaluării bunurilor, 

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

hotărâre. 

Art. 1. (1) Cursurile de pregătire profesională organizate de Asociația Națională a Evaluatorilor 

Autorizați din România începând cu data de 16 martie 2020 se amână până la o dată care va fi anunțată 

ulterior. 

(2) Departamentul de pregătire profesională și angajații Birourilor zonale vor anunța cursanții și lectorii 

despre amânarea, respectiv reprogramarea cursurilor. 

(3)  După caz, perioada de stagiu se poate prelungi în mod corespunzător.  

Art. 2. – (1) Conferința națională a Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, 

programată pentru data de 3 aprilie 2020, ora 13:00 se va organiza de la distanță și va avea ca obiect 

numai punctele care nu se pot amâna. 

(2) Consiliul director va aproba o procedură pentru organizarea de la distanță a acestei conferințe în 

condiții optime. 

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

vigoare la data publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 12.03.2020. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Sorin Adrian Petre 
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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 33/16.03.2020 

pentru amânarea adunărilor Filialelor Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din 

România și a Conferinței naționale a acesteia 

Având în vedere măsurile preventive dispuse la nivel național, în scenariul 3 COVID-19 din rațiuni de 

prudență, 

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

evaluării bunurilor, 

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

hotărâre. 

Art. 1. – Adunările generale ale Filialelor Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România  

Nord-Vest, Centru și București, programate în datele 18 martie, 24 martie respectiv 26 martie 2020 se 

amână până la o dată care se va anunța ulterior. 

Art. 2. – Conferința națională a Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, programată 

pentru data de 3 aprilie 2020, ora 13:00 se amână până la o dată care se va anunța ulterior. 

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

vigoare la data publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 16.03.2020. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Sorin Adrian Petre 

 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 34/17.03.2020 

pentru aprobarea unor măsuri de combatere a efectelor economice ale pandemiei cu 

CORONAVIRUS (COVID-19) 

Având în vedere măsurile preventive dispuse la nivel național, în scopul prevenirii răspândirii infectării 

cu CORONAVIRUS (COVID-19),  

Pentru a veni în sprijinul evaluatorilor autorizați afectați de efectele economice ale pandemiei cu 

CORONAVIRUS (COVID-19),   

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, 

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

hotărâre. 

Art. 1. – Termenul de plată a părții fixe a cotizației aferente anului 2020 cu bonificație, atât pentru 

membrii titulari, cât și pentru membrii corporativi și membrii stagiari se prelungește până la data de 30 

septembrie 2020. 

Art. 2. – Se acordă o reducere de 25% la partea variabilă a cotizației, constând din tariful seminarelor 

online de pregătire profesională, efectuate și promovate până la data de 30 septembrie 2020, astfel: 

Nr. 

crt. 
Seminare Tarif 

1.  on-line 5 h 300 

2.  on-line 8 h 335 

3.  on-line 12 h 485 

4.  on-line 12 h + suport de seminar 600 
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Art. 3. – Prezenta hotărâre se publică în Buletinul informativ şi pe pagina web a Asociației și intră în 

vigoare la data publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 17.03.2020. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Sorin Adrian Petre 

 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 35/17.03.2020 

pentru aprobarea Listelor obiectelor de inventar și ale mijloacelor fixe propuse pentru casare 

În conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, 

Având în vedere procesul verbal privind valorificarea rezultatelor inventarierii la 31.12.2019, 

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 şi completările 

ulterioare și al pct. 43 din Normele privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura 

activelor, datoriilor și capitalurilor proprii aprobate prin Ordinul nr. 2861/09.10.2009,  

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

hotărâre. 

Art. 1. – Se aprobă Listele obiectelor de inventar și ale mijloacelor fixe propuse pentru casare prevăzute 

în anexa* care face parte din prezenta hotărâre.  

Art. 2. – Casarea obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe se va realiza cu respectarea prevederilor 

legale în materie. 

Art. 3. – Departamentul Contabilitate va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

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

vigoare la data publicării pe pagina web. 
* Nu se publică. 

Data intrării în vigoare: 17.03.2020. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Sorin Adrian Petre 

 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 36/05.05.2020 

pentru constatarea pierderii calității de evaluator autorizat, membru corporativ,                                  

a unor persoane juridice 

Având în vedere propunerea Comisiei de evidență membri cu nr.11/2020 pentru adoptarea unei hotărâri 

de constatare a pierderii calității de evaluator autorizat, a unor membri corporativi, ca urmare a 

pierderii calității de membru titular a administratorului,         

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

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

şi completările ulterioare şi al art. 36 din Procedura privind dobândirea, menținerea, pierderea calității 

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

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

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

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

hotărâre. 
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Art.1. – Se constată pierderea calității de evaluator autorizat, membru corporativ, a persoanelor juridice 

menționate în lista anexă ca urmare a neîndeplinirii cerinței prevăzute la art. 20, alin. (2). lit. c) din 

Ordonanța Guvernului nr. 24/2011. 

Art. 2. – Lista membrilor corporativi pentru care se constată pierderea calității ca urmare a neîndeplinirii 

cerinței prevăzută la art. 20, alin. (2). lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011 este prevăzută în anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

vigoare la data publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 06.05.2020. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Sorin Adrian Petre 

Anexă la HCD nr. 36/2020 

Lista membrilor corporativi pentru care se constată pierderea calității de evaluator autorizat,                             

ca urmare a neîndeplinirii cerinței prevăzută la art. 20, alin. (2). lit. c) Ordonanța Guvernului nr. 24/2011 

Nr. 

crt. 

Județ 

(sediu social) 
Denumirea societății 

Număr 

autorizație 
CUI 

1 Bucuresti BEST VALUATION CONSULT SRL 0298 18426220 

2 Brasov PALCONS SRL 0265 14731612 

3 Dolj RETEX SRL 0670 8466279 

 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 37/05.05.2020 

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

persoane fizice și a unei persoane juridice, membre ale Asociației Naționale a Evaluatorilor 

Autorizați din România 

Având în vedere propunerea Comisiei de evidență membri cu nr.9/2020 privind pierderea calității de 

evaluator autorizat, prin retragere din proprie inițiativă a unei persoane fizice și a unei persoane 

juridice, 

În conformitate cu prevederile art. 35 din Procedura privind dobândirea, menținerea, pierderea calității 

de membru al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, precum şi 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 şi 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, a unei persoane fizice și a unei 

persoane juridice, membre ale Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, prevăzute în 

anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

vigoare la data publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 06.05.2020. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Sorin Adrian Petre 
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Anexă la HCD nr. 37/2020 

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

personae juridice, cărora li se aprobă solicitarea retragerii calității de evaluator autorizat 

 

Nr. 

crt. 
Denumirea societății 

Nr.legitimatie/  

Nr. autorizație 
Județ Nr. cerere 

1 PAVELEA IRONIM 15127 Bistrița Năsăud 113/27.02.2020 

2 DAMIRO EXPERT SRL 0183 București 139/26.03.2020 

 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 38/05.05.2020 

pentru constatarea pierderii calității de evaluator autorizat, membru corporativ, a societății RAP 

EVAL COM SRL 

Având în vedere propunerea Comisiei de evidență membri cu nr.10/2020 pentru adoptarea unei hotărâri 

de constatare a pierderii calității de evaluator autorizat, membru corporativ, a RAP EVAL COM SRL ca 

urmare a radierii acesteia din evidențele Oficiului Național al Registrului Comerțului.         

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

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

completările ulterioare şi al art. 29, lit. f) din Procedura privind dobândirea, menținerea, pierderea 

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

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

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

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

hotărâre. 

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

COM SRL, având autorizația nr. 0207, ca urmare a radierii acesteia din evidențele Oficiului Național al 

Registrului Comerțului. 

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

vigoare la data publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 06.05.2020. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Sorin Adrian Petre 

 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 39/05.05.2020 

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

cursul trimestrului I 2020 și aplicarea măsurilor corective corespunzătoare 

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

2020, 

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

hotărâre. 

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

trimestrului I 2020, 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 şi pe pagina web a Asociației și intră în 

vigoare la data publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 06.05.2020. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Sorin Adrian Petre 

Anexa la HCD nr. 39/2020 

 

Lista calificativelor de verificare a evaluatorilor autorizați,                                                                           

care au fost inspectați în cursul trimestrului I 2020 

 

NR. 

CRT 

MEMBRU CORPORATIV /  

TITULAR INSPECTAT 
ORAȘUL CALIFICATIV* 

MĂSURA 

CORECTIVĂ* 
OBSERVAȚII 

1.  MARIN MARICEL Piatra Neamț    

2.  GAVRILĂ CRISTIAN București    

3.  MIHAI DAN FLORIAN Popești Leordeni    

4.  ADA EVAL CONSULT SRL 
Com. Budeasa, Sat 

Budeasa Mare 
   

5.  NICOLAE CRISTINA București    

6.  NEBUNU ION Galați    

7.  DUALBYTES SRL Galați    

8.  ZIA MEDEXPERT SRL Pitești    

9.  CLICK EVAL SRL Târgoviște    

10.  TOMIS EVAL CONSULT SRL Constanța    

11.  EVALGRAF GENERAL CONSULT SRL Buzău    

12.  PETRE ION Buzău    

13.  ȚICLEA DANIEL MARIAN 
Comuna Tisău,    

Sat Haleș 
   

14.  PARASCHIV ALEXANDRA București    

15.  FEEL GOLD VALUE SRL București    

16.  MIVAL EXPERT SRL Sat Valea Nucului    

17.  GURĂMULTĂ CORNEL Focșani    

18.  A.M.T. SERVICE SRL Craiova    

19.  EVALIMOB INVEST SRL București    
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NR. 

CRT 

MEMBRU CORPORATIV /  

TITULAR INSPECTAT 
ORAȘUL CALIFICATIV* 

MĂSURA 

CORECTIVĂ* 
OBSERVAȚII 

20.  
PETRIȘOR MIHAI ANDREI (prin 

GRILLO CONTA CONSULTING SRL) 
București    

21.  ALFA CONSULTING SRL Craiova    

22.  BĂLAN CRISTINA IULIANA Târgoviște    

23.  EVALDESK SRL București    

24.  VELVET HOUSE B & B SRL 
Com. Ciurea,          

Sat Hlincea 
   

25.  CĂPĂȚÎNĂ CLAUDIA MARILENA Tunari    

26.  BALIN MUGUREL CĂTĂLIN Iași    

27.  CIOCAN IOAN RĂZVAN Iași    

28.  EVAL-CONTINSOLV EXPERT SRL Iași    

29.  GRECU VASILE Iași    

30.  ROM-CARO-SERVICE SRL București    

31.  TOPEVAL SRL Craiova    

32.  TUTUNARU CONSTANTIN Craiova    

33.  OMEGA EVAL CONSULT SRL Câmpeni    

34.  CONTA WHITE EXPERT 2016 SRL 
Com. Poiana,            

Sat Poiana 
   

35.  CITY CONSULTING SRL Slobozia    

36.  CONDRUȚ NICOLAE Slobozia    

37.  MITREA MARIANA Giurgiu    

38.  ESTIMATORI GROUP SRL București    

39.  SECIU NICOLAE Focșani    

40.  BIRTALAN ARPAD Gheorgheni    

41.  EVALMED EXPERT SRL Odorheiu Secuiesc    

42.  GLG EVAL COMPLEX SRL Deva    

43.  GRIMSERVICES SRL București    

44.  MĂRCUȚANU CRISTINA Iași    

45.  MATEI IULIANA Iași    

46.  MD VALUATION SRL Craiova    

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

 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 40/05.05.2020 

pentru aprobarea organizării de seminare în sistem online – webinar,                                                  

pentru asigurarea pregătirii profesionale continue a evaluatorilor autorizați din România 

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

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

completările ulterioare, 

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

hotărâre. 

Art. 1. – Se aprobă organizarea de seminare în sistem online-webinar pentru asigurarea pregătirii 

profesionale continue a evaluatorilor autorizați din România. 

Art. 2. – (1) Primul webinar disponibil este „D 68 - Evaluarea proprietății imobiliare”, având conținutul 

seminarului cu același titlu. 
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(2) Webinarul prevăzut la alin. (1) are 4 module și va cumula 12 ore de pregătire profesională continuă 

pentru cursanții care promovează testele de la finalul fiecărui modul. 

(3) Fiecare modul se finalizează cu un set de 12 întrebări, respectiv 14 întrebări, în cazul ultimului modul 

Pentru a promova aceste teste este necesară cumularea unui procent de 50% de răspunsuri corecte din 

fiecare set și a unui procent 70% de răspunsuri corecte în total. 

(4) Dacă sunt obținute cele 35 de puncte minime pentru promovare din primele teste, cursanții au 

posibilitatea de a completa răspunsurile în continuare, pentru a obține un punctaj cât mai mare. 

(5) În cazul nepromovării testului din prima încercare, cursanții beneficiază de încă 2 încercări, constând 

în teste a câte 50 întrebări. 

(6) Cursanții pot reveni asupra vizionării webinarului de câte ori doresc. 

(7) Materialele webinarului (ppt-urile) rămân la dispoziția cursanților. 

Art. 3. – Parcurgerea și promovarea webinarului se poate face până la data de 1 decembrie 2020. 

Art. 4. – (1) Tariful webinarului, care se constituie în partea variabilă a cotizației de membru ANEVAR 

este de 800 de lei. 

(2) Cursanții care efectuează și promovează până la data de 30 septembrie 2020, webinarul prevăzut la 

art. 1, beneficiază de o reducere de 25%, rezultând un tarif de 600 de lei. 

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

și intră în vigoare la data publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 08.05.2020. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Sorin Adrian Petre 
 
 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 41/05.05.2020 

pentru aprobarea indemnizațiilor aferente elaborării de suporturi de webinar pentru asigurarea 

pregătirii profesionale continue a evaluatorilor autorizați din România* 

* Nu se publică. 

Data intrării în vigoare: 08.05.2020. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Sorin Adrian Petre 
 
 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 42/25.05.2020 

pentru aprobarea unor măsuri cu privire la organizarea adunărilor generale ale                                

filialelor Nord Vest, Centru și București și a Conferinței naționale a                                                                               

Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România  

Având în vedere contextul general provocat de pandemia provocată de virusul SARS-CoV-2, precum și 

necesitatea asigurării în continuare a unei protecții adecvate împotriva îmbolnăvirii cu acest virus, 

Luând în considerare măsurile dispuse de autoritățile publice, respectiv starea de urgență și starea de 

alertă care au împiedicat și împiedică și în prezent organizarea adunărilor generale ale filialelor Nord 

Vest, Centru și București și a Conferinței naționale a Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din 

România,  

Pentru respectarea prevederilor legale cu privire la termenele de depunere a situațiilor financiare, 

precum și pentru derularea în continuare a activității Asociației în condiții care să asigure realizarea 

evaluărilor în conformitate cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în 
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domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările şi 

completările ulterioare 

În conformitate cu art. 8 alin. (8) lit. a) și c) din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri 

în domeniul evaluării bunurilor, 

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

evaluării bunurilor și al art. 20 din Regulamentul de organizare şi funcționare a filialelor Asociației 

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

4/2012, cu modificările și completările ulterioare, 

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

hotărâre. 

Art. 1. Adunările generale ale filialelor Nord Vest, Centru și București și Conferințanaționalaa Asociației 

Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România se organizează la distanță după cum urmează: 

1. În data de 12 iunie 2020 se va publica într-un ziar de răspândire națională convocarea adunarilor 

generale ale membrilor celor 3 filiale, pentru următoarele date: 

a) 13 iulie 2020 - Filiala Centru; 

b) 15 iulie 2020 - Filiala Nord Vest; 

c) 16 iulie 2020 - Filiala București. 

2. În perioada 1-3 iulie 2020 membrii celor 3 filiale vor transmite pe o adresă de e-mail dedicată 

autopropunerile pentru întocmirea Listei delegaților la Conferința națională a ANEVAR. 

3. În data de 6 iulie 2020 se întocmesc Listele delegaților, conform autopropunerilor primite. 

4. În data de 7 iulie 2020 se vor transmite membrilor celor 3 filiale: ordinea de zi a adunărilor generale, 

materialele aferente acestora, inclusiv Lista delegaților întocmită în urma centralizării  autopropunerilor și 

formularul de vot, prin unul sau mai multe mijloace electronice (postarea pe pagina web a Asociației cu 

acces pe bază de parolă, în pagina personală a membrilor, transmiterea pe adresele de poștă electronică 

comunicate de membri etc); 

5. Fiecare Consiliu al celor 3 filiale va desemna câte un evaluator autorizat din cadrul membrilor filialei 

(chiar din Consiliul filialei), care va redacta procesul verbal al adunării; 

6. Votarea punctelor de pe ordinea de zi de către membrii celor 3 filiale, se va face pe pagina personală 

într-un formular de vot dedicat, în perioada 7 iulie – 13, 15 respectiv 16 iulie 2020, ora 14:00, astfel cum 

sunt stabilite datele la pct.1. 

7. Variantele de vot sunt: pentru, împotrivă și abținere. Pentru ultimele două variante există posibilitatea 

completării unei motivări.  

8. În toată această perioadă, membrilor celor 3 filiale li se va reaminti să voteze. 

9. Voturile exprimate nu se pot modifica.  

10. După încheierea votului la ora 14:00, va avea loc centralizarea electronică a voturilor de către 

angajații ANEVAR, cu supravegherea președinților celor 3 filiale, iar cei desemnați cu redactarea 

procesului verbal vor consemna rezultatul votului, cu respectarea prevederilor referitoare la validitatea 

votului; 

11. În datele stabilite pentru fiecare din cele 3 filiale, până la ora 24:00, vor fi comunicate membrilor 

hotărârile adoptate. 

12. În cazul în care va exista același număr de voturi pentru mai mulți membri aflați pe  ultimul loc în 

Lista delegaților, se va soluționa fie prin renunțarea unuia dintre membri exprimată printr-un mesaj scris 

electronic, fie prin reluarea votului în maximum 24 de ore, numai pentru locul vacant. 

Art. 2. Conferința națională a Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, se organizează 

în data de 27 iulie 2020, la distanță, conform procedurii descrise mai jos. 

Art. 3. Ordinea de zi a Conferinței naționale este următoarea:  

1. Prezentarea și aprobarea raportului de activitate al ANEVAR pentru anul 2019  

2. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2019 

3. Prezentarea raportului de audit pentru situațiile financiare ale anului  2019 

4. Raportul de activitate al Comisiei de etica si disciplina pentru anul 2019 

5. Prezentarea și aprobarea programului de activitate pentru perioada 2020-2021 
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6. Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 

7. Aprobarea Standardelor de evaluare a bunurilor, ediția 2020 

8. Aprobarea prelungirii mandatului membrilor Comisiei de Etică și Disciplină  

Art. 4. Delegații filialelor Nord Est, Sud, Sud Est, Vest, Sud Vest, desemnați în cadrul Adunărilor 

generale care au avut loc în perioada februarie – martie 2020 își păstrează această calitate pentru 

participarea la Conferința națională organizată în data de 27 iulie 2020. 

Art. 5. Conferința națională se va desfășura după cum urmează: 

1. În data de 25 iunie 2020, publicarea într-un ziar de răspândire națională a convocării Conferinței 

naționale; 

2. În data de 20 iulie 2020, transmiterea delegaților la Conferința națională a ordinii de zi, a materialelor 

aferente acesteia și a formularului de vot, prin unul sau mai multe mijloace electronice (postarea pe 

pagina web a Asociației, eventual cu acces pe bază de parolă, în pagina personală, transmiterea pe 

adresele de poștă electronică comunicate de membri etc.); 

3. Desemnarea unei evaluator autorizat din cadrul delegaților, care va redacta procesul verbal al 

Conferinței naționale; 

4. În perioada 20-27 iulie 2020, ora 14:00, votarea punctelor de pe ordinea de zi, de către delegați, se va 

face pe pagina personală într-un formular de vot dedicat,. 

5. În toată această perioadă, delegaților li se va reaminti să voteze.  

6. Voturile exprimate nu se pot modifica. 

7. După încheierea votului la ora 14:00, va avea loc centralizarea electronică a voturilor de către angajații 

ANEVAR, sub supravegherea președintelui ANEVAR, iar cel desemnat cu redactarea procesului verbal 

va consemna rezultatul votului, cu respectarea prevederilor referitoare la validitatea votului; 

8. În data de 27 iulie 2020, până la ora 24:00 vor fi comunicate delegaților care au participat la 

Conferința națională hotărârile adoptate. 

Art. 6. – Prezenta hotărâre se publică în Buletinul informativ şi pe pagina web a Asociației și intră în 

vigoare la data publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 25.05.2020. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Sorin Adrian Petre 
 
 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 43/04.06.2020 

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

Evaluatorilor Autorizați din România, societății ROMEXVAL SRL 

Având în vedere propunerea Comisiei de evidență membri cu nr.12/2020 privind acordarea calității de 

evaluator autorizat – membru corporativ, societății ROMEXVAL SRL 

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 şi 

completările ulterioare, 

În temeiul art.5 alin.(2) şi 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 ROMEXVAL SRL, CUI 41988886, din județul Timiș. 

(2) Calitatea de evaluator autorizat se obține începând cu data de 10 iunie 2020 numai cu condiția 

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

până la data de 9 iunie 2020. 
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Art.2. – (1) În vederea emiterii autorizației şi 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 şi a achitării cotizației aferente primului an, în cuantum de 2550 lei. 

(2) Termenul limită de achitare a cotizației aferente anului 2020 este 31 decembrie 2020. 

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

vigoare la data publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 05.06.2020. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Sorin Adrian Petre 

 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 44/04.06.2020 

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

a doamnei Petrescu Daniela Valentina, membru titular al                                                                      

Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Având în vedere propunerea Comisiei de evidență membri cu nr.13/2020 privind pierderea calității de 

evaluator autorizat, prin retragere din proprie inițiativă a doamnei Petrescu Daniela Valentina, 

În conformitate cu prevederile art. 35 din Procedura privind dobândirea, menținerea, pierderea calității 

de membru al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, precum şi 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 şi 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, a doamnei 

Petrescu Daniela Valentina, leg.nr. 17172, din județul Buzău. 

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

vigoare la data publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 05.06.2020. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Sorin Adrian Petre 
 
 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 45/11.06.2020 

pentru aprobarea Procedurii de desfășurare a cursurilor de formare profesională în sistem online 

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 

şi completările ulterioare,  

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

hotărâre. 

Art. 1. – Se aprobă Procedura de desfășurare a cursurilor de formare profesională în sistem online, 

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

vigoare la data publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 11.06.2020. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Sorin Adrian Petre 

Anexa la HCD nr. 45/2020 

Procedura de desfășurare a cursurilor de formare profesională în sistem online 

Capitolul 1 – Platforma de curs online  

Art. 1. Pentru desfășurarea cursurilor de formare profesionala în sistem online, ANEVAR utilizează 

platforma Zoom (https://zoom.us), accesibila cursanților și lectorilor prin intermediul link-ului furnizat de 

către directorul de curs. 

Art. 2. Cursanții și lectorii vor accesa platforma Zoom utilizând  un  dispozitiv  (desktop,  laptop,  tabletă)  

cu  acces  la  internet,  dotat cu camera web și microfon, funcționale pe toată perioada cursului.  

Art. 3. În intervalul primei ore de curs, cursanții se vor autentifica pe platforma Zoom, cu nume și 

prenume și număr de legitimație ANEVAR și vor rămâne conectați la ea cel puțin până la ultima oră din 

programul de curs.  

Art. 4. Cursanții  vor respecta  condițiile  specifice  participării  la  un  curs  în  sistem  clasic,  respectiv  

se vor  afla într-un spațiu închis (de tip birou) și liniștit pe toată perioada cursului. 

Art. 5. Platforma Zoom va fi utilizată de participanți conform instrucțiunilor cuprinse în Anexele* nr. 1 și 

2, la prezenta procedură. 

Capitolul 2 – Structura cursului online și evidența participanților 

Art. 6. Cursul online menține structura celui desfășurat în sistem clasic, fiecare modul constând în 5 

(cinci) zile de curs.  

Art. 7. Acumulează prezență la curs cursanții care respectă art. 3 din prezenta procedură.  

Art. 8. Cursanții care nu îndeplinesc condiția privind prezența la curs, menționată la art. 7 alin. (3) din 

Regulamentul de derulare şi de finalizare a stagiaturii, au dreptul, pe parcursul perioadei de stagiu 

(maximum 2 ani de la data dobândirii calității de membru stagiar), să se înscrie și să parcurgă zilele de 

curs absentate, în cadrul unei sesiuni ulterioare de curs cuprinse în programul de formare profesională al 

Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, în limita locurilor disponibile, până la 

depășirea pragului minim de 60% de prezență, calculat prin cumularea zilelor parcurse în cadrul ambelor 

cursuri.  

Capitolul 3 – Verificarea asimilării cunoștințelor 

Art. 9. Cursanții vor susține testele grilă aferente modulelor de curs parcurse în sistem online, prin 

intermediul platformei de testare online. 

Art. 10. Platforma de testare online va fi accesată de participanți, conform instrucțiunilor furnizate de 

către directorul de curs. 

Art. 11. Testele grilă T1, T2, T3 și T4 se susțin în prima zi a Modulelor II, III, IV și V, fiecare test 

cuprinzând 10 întrebări din materia modulului anterior, iar timpul alocat fiecărui test fiind de 15 minute. 

Art. 12. Testele grilă la care cursantul absentează acumulează 0 puncte și nu există posibilitatea 

resusținerii lor.  

Capitolul 4 - Dispoziții finale 

Art. 13. În afara situațiilor decurgând din caracteristicile specifice sistemului online de organizare a 

cursurilor, activitatea de formare profesională se va desfășura în baza prevederilor cuprinse în 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 Regulamentul de derulare şi de finalizare 

a stagiaturii și în Contractul de pregătire profesională în domeniul evaluării, semnat de către cursanți la 

https://zoom.us/
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demararea acestei activități. 

Art. 14. Directorul de curs comunică cursanților și lectorilor programul cursului, modul de accesare a 

platformelor online, ține evidența cursanților prezenți la fiecare zi de curs și în general, veghează la buna 

desfășurare a cursului online. 

Art. 15. Pe toată perioada participării la cursuri, interacțiunea cursanților cu lectorii și cu ceilalți colegi va 

fi adecvată, caracterizată de un limbaj profesionist, constructivă și fără a denigra profesia, organismul 

profesional care o reprezintă sau colegii.  

Anexa 1 

Cursuri Online prin Zoom App. Instrucțiuni utilizare platf ormă 
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Anexa 2 

Cursuri Online prin Zoom App 

Configurări întâlniri 
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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 46/11.06.2020 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului director nr. 40/2020 pentru aprobarea organizării de 

seminare în sistem online - webinar pentru asigurarea pregătirii profesionale continue a 

evaluatorilor autorizați din România 

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

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

completările ulterioare, 

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

hotărâre. 

Art. I. – Hotărârea Consiliului director nr. 40/2020 pentru aprobarea organizării de seminare în sistem 

online - webinar pentru asigurarea pregătirii profesionale continue a evaluatorilor autorizați din România 

se modifică după cum urmează: 

1. Alineatul (4) al articolului 2 se abrogă. 

2. Alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„(7) Materialele webinarului (slide-urile în format pdf) pot fi descărcate de participanții la webinar.” 

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

și intră în vigoare la data publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 12.06.2020. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Sorin Adrian Petre 

 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 47/17.06.2020 

pentru acordarea unei reduceri la tariful evenimentelor profesionale organizate de Asociația 

Națională a Evaluatorilor Autorizați din România, la distanță 

Pentru a veni în sprijinul evaluatorilor autorizați afectați de efectele economice ale crizei sanitare 

determinate de pandemia de CORONAVIRUS, 

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, 

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

hotărâre. 

Art. 1. – Se acordă o reducere de 25% la partea variabilă a cotizației constând din tariful evenimentelor 

profesionale organizate de Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România, la distanță, până 

la data de 30 septembrie 2020, astfel: 

  

Nr. 

crt. 
Denumire  lei 

1 Conferințe profesionale 4 h 300 

 

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

vigoare la data publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 17.06.2020. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Sorin Adrian Petre 



 

 

 

Buletin informativ nr. 1 și 2/2020 67 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 48/19.06.2020 

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

Evaluatorilor Autorizați din România, societății THOT SRL 

Având în vedere propunerea Comisiei de evidență membri cu nr.14/2020 privind acordarea calității de 

evaluator autorizat – membru corporativ, societății THOT SRL 

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 şi 

completările ulterioare, 

În temeiul art.5 alin.(2) şi 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 THOT SRL, CUI 15667917, din județul Vrancea. 

(2) Calitatea de evaluator autorizat se obține începând cu data de 26 iunie 2020 numai cu condiția 

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

până la data de 25 iunie 2020. 

Art.2. – (1) În vederea emiterii autorizației şi 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 şi a achitării cotizației aferente primului an, în cuantum de 2550 lei. 

(2) Termenul limită de achitare a cotizației aferente anului 2020 este 31 decembrie 2020. 

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

vigoare la data publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 19.06.2020. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Sorin Adrian Petre 

 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 49/30.06.2020 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului director nr.42/2020 pentru aprobarea unor măsuri cu 

privire la organizarea adunărilor generale ale filialelor Nord Vest, Centru și București și a 

Conferinței naționale a Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România  

Având în vedere finalizarea implementării aplicației informatice de votare în platforma online/pagina 

personală existentă, 

Pentru respectarea prevederilor art. 7 alin. (5)* din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011 privind unele 

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

prevederilor art. 6 alin. (2) – (4)** din Regulamentul de organizare și funcționare a filialelor Asociației 

Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România aprobată prin Hotărârea Conferinței naționale nr. 

4/2012 cu modificările și completările ulterioare 

În conformitate cu art. 8 alin. (8) lit. a) și c) din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri 

în domeniul evaluării bunurilor, 

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

evaluării bunurilor și al art. 20 din Regulamentul de organizare şi funcționare a filialelor Asociației 

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

4/2012, cu modificările și completările ulterioare, 
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Consiliul director al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România adoptă prezenta 

hotărâre. 

Art. I – Hotărârea Consiliului director nr.42/2020 pentru aprobarea unor măsuri cu privire la organizarea 

adunărilor generale ale filialelor Nord Vest, Centru și București și a Conferinței naționale a Asociației 

Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România se modifică după cum urmează: 

1. Punctul 1 al articolului 1 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„1. Cu cel puțin 30 de zile înainte de data adunărilor generale, se va publica într-un ziar de răspândire 

națională convocarea adunărilor generale ale membrilor celor 3 filiale, pentru următoarele date: 

d) 13 iulie 2020 - Filiala Centru; 

e) 15 iulie 2020 - Filiala Nord Vest; 

f) 16 iulie 2020 - Filiala București.” 

2. Punctul 2 al articolului 1 va avea următorul cuprins: 

„2. În perioada 1-3 iulie 2020 membrii celor 3 filiale se vor autopropune pentru întocmirea Listei 

delegaților la Conferința națională a ANEVAR, prin accesarea paginii personale pe bază de parolă și 

completarea chestionarului creat în acest scop.” 

3. După punctul 9 al articolului 1 se introduc două puncte noi, punctele 91 și 92 cu următorul cuprins: 

„91. Pentru adoptarea hotărârilor supuse aprobării adunării generale a filialei, sunt necesare voturile a 

jumătate plus unu din numărul evaluatorilor autorizați cu drept de vot din cadrul filialei, iar hotărârile 

se adoptă cu votul majorității membrilor care votează. 

92. În cazul în care până la ora 13:00 din fiecare din zilele stabilite ca date ale adunărilor generale ale 

celor 3 filiale, respectiv, 13, 15 și 16 iulie 2020, nu sunt înregistrate voturile aparținând jumătății plus 

unu din numărul evaluatorilor autorizați cu drept de vot din cadrul filialei, votul se continuă până la ora 

14:00, hotărârile adoptându-se cu votul majorității evaluatorilor autorizați care au votat.”  

4. După punctul 7 al articolului 5 se introduce un punct nou, punctul 71 cu următorul cuprins: 

„71. Pentru adoptarea hotărârilor supuse aprobării Conferinței naționale, sunt necesare voturile a 

jumătate plus unu din numărul delegaților, iar hotărârile se adoptă cu votul majorității delegaților care 

votează.” 

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

vigoare la data publicării pe pagina web. 

Art. III. – Hotărârea Consiliului director nr. 42/2020 se actualizează pe pagina web a Asociației, dându-

se textelor numerotarea corespunzătoare. 

Data intrării în vigoare: 30.06.2020. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Sorin Adrian Petre 

 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 50/02.07.2020 

pentru aprobarea Procedurii de desfășurare a examenelor de finalizare a stagiaturii,                       

în sistem online 

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 

şi completările ulterioare,  

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

hotărâre. 
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Art. 1. – Se aprobă Procedura de desfășurare a examenelor de finalizare a stagiaturii în sistem online, 

prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

vigoare la data publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 02.07.2020. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Sorin Adrian Petre 

Anexa la HCD nr. 50/2020 

Procedura de desfășurare a examenelor de finalizare a stagiaturii în sistem online 

Capitolul 1 – Platforma de examinare online  

Art. 1. Pentru desfășurarea examenelor de finalizare a stagiaturii în sistem online, ANEVAR utilizează 

platforma Zoom (https://zoom.us), accesibila participanților la examen prin intermediul link-ului furnizat 

de către Filiala ANEVAR care organizează examenul. 

Art. 2. Participanții la examen vor accesa platforma Zoom utilizând  un  dispozitiv  (desktop,  laptop,  

tabletă)  cu  acces  la  internet,  dotat cu camera web și microfon, funcțional pe toată perioada examenului.  

Art. 3. Platforma Zoom va fi utilizată de participanți conform instrucțiunilor cuprinse în Anexa la 

prezenta procedură. 

Capitolul 2 – Desfășurarea examenului 

Art. 4. Data și ora examenului vor fi comunicate de către filiala ANEVAR fiecărui candidat în parte, prin 

intermediul adresei de e-mail cuprinse în cererea acestuia de înscriere la examen. 

Art. 5. Candidații se vor autentifica pe platforma Zoom, cu nume și prenume și număr de legitimație 

ANEVAR, în data și la ora la care au fost programați pentru examinare și vor rămâne conectați la ea, cu 

camera web și microfonul deschise, pe toata durata examenului.  

Art. 6. Candidații care în ziua examenului nu se autentifică pe platforma Zoom sau se autentifică cu mai 

mult de 10 minute întârziere față de ora la care au fost programați pentru examinare, sunt declarați absenți 

la examen și nu mai pot susține examenul în această sesiune de examene de finalizare stagiu 

Art. 7. Identificarea candidaților de către Comisia de examinare se face în baza unui act de identitate cu 

fotografie (buletin, carte de identitate, pașaport etc). 

Art. 8. Pe parcursul examinării Comisia de examinare are dreptul să solicite candidaților Share Screen.  

Art. 9. Cursanții  vor respecta  condițiile  specifice  participării  la  un  examen  în  sistem  clasic,  

respectiv  se vor  afla într-un spațiu închis (de tip birou) și liniștit pe toată perioada examenului. 

Capitolul 3 - Dispoziții finale 

Art. 10. În afara situațiilor decurgând din caracteristicile specifice sistemului online de organizare, 

examenele de finalizare a stagiaturii se vor desfășura în baza prevederilor cuprinse în 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 Regulamentul de derulare şi de finalizare 

a stagiaturii și în Contractul de pregătire profesională în domeniul evaluării, semnat de către cursanți la 

începutul stagiaturii. 

Art. 11. Directorul de curs comunică participanților programul examenului, modul de accesare a 

platformei online, ține evidența candidaților prezenți la examen și în general, veghează la buna 

desfășurare a examenului online. 

Art. 12. Pe toată perioada examenului, interacțiunea  dintre candidați și examinatori va fi adecvată, 

caracterizată de un limbaj profesionist, constructivă și fără a denigra profesia, organismul profesional care 

o reprezintă sau colegii.  

https://zoom.us/
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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 51/09.07.2020 

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.15/2020 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 şi 

completările ulterioare, 

În temeiul art.5 alin.(2) şi 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 15 iulie 2020 numai cu condiția 

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

până la data de 14 iulie 2020. 

Art.2. – (1) În vederea emiterii autorizației şi 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 şi a achitării cotizației aferente primului an, în cuantum de 2550 lei. 

(2) Termenul limită de achitare a cotizației aferente anului 2020 este 31 decembrie 2020. 

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

vigoare la data publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 09.07.2020. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Sorin Adrian Petre 

Anexă la HCD nr. 51/2020 

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

membru corporativ al ANEVAR 

Nr. 
crt. 

Denumirea societății CUI Judet Cod CAEN Administrator 

1 TRUSTED INSPECTION AGENCY-TIA SRL 42231574 Ilfov 7490 
Croicu Iulian,  
leg. nr. 11894 

2 TEC TEHNIC EVAL CONSULT SRL 38629270 Buzau 7490 
Radu Bogdan Mihail,  

leg. nr. 15642 

 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 52/17.07.2020 

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

Evaluatorilor Autorizați din România, societății SYSTEM-EXPERT SRL 

Având în vedere propunerea Comisiei de evidență membri cu nr.16/2020 privind acordarea calității de 

evaluator autorizat – membru corporativ, societății SYSTEM-EXPERT SRL 

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 şi 

completările ulterioare, 
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În temeiul art.5 alin.(2) şi 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 SYSTEM-EXPERT SRL, CUI 20434675, din județul 

Iași. 

(2) Calitatea de evaluator autorizat se obține începând cu data de 24 iulie 2020 numai cu condiția 

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

până la data de 23 iulie 2020. 

Art.2. – (1) În vederea emiterii autorizației şi 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 şi a achitării cotizației aferente primului an, în cuantum de 2550 lei. 

(2) Termenul limită de achitare a cotizației aferente anului 2020 este 31 decembrie 2020. 

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

vigoare la data publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 20.07.2020. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Sorin Adrian Petre 

 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 53/17.07.2020 

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

cursul trimestrului al II-lea 2020 și aplicarea măsurilor corective corespunzătoare 

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

2020, 

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 şi completările 

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

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

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

hotărâre. 

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

trimestrului al II-lea 2020, 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. 
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Art. 4. – Prezenta hotărâre se publică în Buletinul informativ şi pe pagina web a Asociației și intră în 

vigoare la data publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 21.07.2020. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Sorin Adrian Petre 

Anexa la HCD nr. 53/2020 

 

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

trimestrului al II-lea 2020 

 
NR. 

CRT 

MEMBRU CORPORATIV /  

TITULAR INSPECTAT 
ORAȘUL CALIFICATIV* 

MĂSURA 

CORECTIVĂ* 
OBSERVAȚII 

1.  LAZAR ANTON Urechesti    

2.  CRISTIA VASILE Tg.Ocna    

3.  MAIANDA EVAL SRL Osorhei     

4.  ION LAZAR ELENA Slobozia    

5.  FIMEVAL SRL Satu Mare    

6.  ESTIMATE CONSULTING SRL Sibiu    

7.  CLASOR EVALIS SRL Blejoi    

8.  PREMIUM PARTNERS CONSULTING SRL Bucuresti    

9.  SEVAL SRL Ploiesti    

10.  PROEVACONS IMOB SRL Hunedoara    

11.  BUCUR ALEXANDRU Ploiesti    

12.  EVALUARI EXPERT TEAM SRL Campeni    

13.  EMY EVAL SRL Buzau    

14.  
ETOS BUSINESS VALUATION & 

ADVISORY SRL 
Cluj Napoca    

15.  TEAM RONEXPERT SRL Brasov    

16.  DUTA IONUT Ploiesti    

17.  ALBU DOMNICA Ramnicu Sarat    

18.  CONSULT LOR-ENA SRL Timisoara    

19.  ABSOLUT QUALITY SRL 
 Com. Mischii,         

Sat. Motoci 
   

20.  NOVABIS PREMIUM SRL Cugir    

21.  ANTEVO SRL Satu Mare    

22.  POP OLIMPIA DORINA Satu Mare    

23.  NEMES GHEORGHE MIHAIL Ungheni-Recea    

24.  GAMAN ADRIAN IONUT Onesti    

25.  SULAR IOAN FLORIN Reghin     

26.  BALAN DORU EDUARD Cluj Napoca    

27.  SIMIONAS NICOLAE CALIN Com. Borod    

28.  LUCID EXPERT SRL Suceava    

29.  EURO SIALDO SRL Hunedoara    

30.  DISTINCT CONSULTING SRL Bucuresti    

31.  INCORSO CONSULT SRL Cisnadie    

32.  EVAL CONSULTING SRL Campina    

33.  POPA OVIDIU ALEXANDRU Bacau    

34.  ANDRONIU IULIAN COSMIN Braila    
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NR. 

CRT 

MEMBRU CORPORATIV /  

TITULAR INSPECTAT 
ORAȘUL CALIFICATIV* 

MĂSURA 

CORECTIVĂ* 
OBSERVAȚII 

35.  EVEXPERT SRL Oradea    

36.  ATC VALUATION SRL Brasov    

37.  C.I.C. EUROCONSULT SRL Brasov    

38.  EVALTOP CONSULTING SRL Reghin     

39.  AGENCY MASTER CONSULTING SRL Deva    

40.  ARINTHEA CONSULTING SRL Craiova    

41.  VALODAS SRL Bucuresti    

42.  DOREVAL SRL Deva    

43.  CONSULTING COM SRL Seica Mare    

44.  MONDAN GHIORGHE Piatra Neamt    

45.  EVALDANA SRL Arad    

46.  PUIU MARIUS FLORIN Com. Patrauti    

47.  EVALUATION SERVICES SRL Craiova    

48.  SIMOTA DORIN CRISTINEL Radauti    

49.  HOMORODEAN DORU NICOLAE Timisoara    

50.  RADULESCU MIHAIL Brasov    

51.  GHEORGHE MARIUS Craiova    

52.  VARZARU ELENA Craiova    

53.  SCROBAC OVIDIU DUMITRU Radauti    

54.  CFF CONSULTING SRL Bucuresti    

55.  CCA CONS-EVAL SRL Timisoara    

56.  DANINA STAR SRL Brasov    

57.  POPA ELEONORA Bals    

58.  EVIN AUDENTZ SRL 
Com. Frecatei, Sat 

Cataloi 

 
  

59.  DAN EUGEN STRURZA Balotesti    

60.  LESPEZANU MARGARETA Rosiorii De Vede    

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

 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 54/17.07.2020 

pentru prelungirea perioadei de stagiu  

Având în vedere: 

- criza sanitară determinată de pandemia de COVID-19 cauzată de coronavirus, urmată de măsurile 

administrative adoptate de autorități, și anume starea de urgență, starea de alertă care au interzis 

întrunirile de persoane și limitările contactelor interumane, 

- imposibilitatea organizării de către ANEVAR a cursurilor de formare profesională la sală pentru o 

perioadă de aproximativ 3 luni, care a determinat decalarea întregului program de cursuri, 

Pentru a veni în sprijinul membrilor stagiari și a membrilor titulari care s-au înscris în cursul anului 

2020, la un curs de formare profesională pentru obținerea unei noi specializări,  

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, 

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

hotărâre. 
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Art. 1. – (1) Se prelungește cu un an perioada de stagiu pentru toți membrii stagiari ai ANEVAR, precum 

și pentru membrii titulari care s-au înscris în cursul anului 2020, la un curs de formare profesională pentru 

obținerea unei noi specializări.  

(2) Pentru membrii stagiari care au dobândit această calitate la data de 1 ianuarie 2019, perioada de stagiu 

se încheie la 31 decembrie 2021. 

(3) Pentru membrii stagiari care au dobândit această calitate la data de 1 ianuarie 2020, perioada de stagiu 

se încheie la 31 decembrie 2022. 

(4) Pentru membrii titulari care s-au înscris în cursul anului 2020, la un curs de formare profesională 

pentru obținerea unei noi specializări, perioada de stagiu este de 3 ani de la data începerii cursului. 

Art. 2. – Membrii care se regăsesc în situațiile de mai sus vor fi informați despre măsura de prelungire a 

stagiului.   

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

vigoare la data publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 28.07.2020. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Sorin Adrian Petre 

 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 55/30.07.2020 

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.19/2020 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 şi 

completările ulterioare, 

În temeiul art.5 alin.(2) şi 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 7 august 2020 numai cu condiția 

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

până la data de 6 august 2020. 

Art.2. – (1) În vederea emiterii autorizației şi 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 şi 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 şi pe pagina web a Asociației şi intră în 

vigoare la data publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 30.07.2020. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Sorin Adrian Petre 
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Anexă la HCD nr. 55/2020 

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

membru corporativ al ANEVAR 

Nr. 
crt. 

Denumirea societatii CUI Judet 
Cod 

CAEN 
Administrator 

1 RIGHT BRAINERS` CREW SRL 36558602 Timis 7022 

Ionescu Catalin Ioan,  
leg. nr. 13360 

Ionescu Diana Maria 

2 WEBURST SRL 16539843 Bucuresti 6831 
Andronache Constantin Marius,  

leg. nr. 10179 

 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 56/30.07.2020 

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

Evaluatorilor Autorizați din România, unor persoane fizice 

Având în vedere propunerea Comisiei de evidență a membrilor nr. 17/2020,  

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 şi 

completările ulterioare, 

În temeiul art.5 alin.(2) şi 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 august 2020, persoanelor fizice prevăzute în anexa care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. – (1) În vederea emiterii însemnelor de membru și a 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 şi 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 se consideră a fi îndeplinit pentru anul 2020, urmând ca 

această cerință să fie respectată începând cu anul 2021. 

(3) Termenul limită de îndeplinire a obligațiilor prevăzute la alin.(1) este 31 decembrie 2020. 

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

vigoare la data publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 30.07.2020. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Sorin Adrian Petre 

Anexă la HCD nr.56/2020 

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

membru titular al ANEVAR 

 

Nr 

crt 
Nume si prenume Judet 

Nr. legitimatie 

stagiar 
Profesia Specializarea 

1 BABEANU COSTINEL POMPILIU Ilfov 7904 jurist EPI 

2 BALTATU BOGDAN SEBASTIAN Vaslui 7910 economist EPI 

3 BUDULAN DUMITRU OVIDIU Gorj 7922 inginer EPI 
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4 CULCEA LAURA ALEXANDRA Teleorman 7942 economist EPI 

5 DRAGULESCU NICOLAE Bucuresti 7955 economist EPI 

6 DRULA ALEXANDRU ADRIAN Gorj 7956 jurist EBM 

7 ENACHE CRISTINA ALINA Timis 7962 economist EI 

8 ENOIU ALEXANDRU Olt 7963 inginer EPI 

9 FILIP ANDREEA Hunedoara 7965 economist EPI 

10 GAVRILUT CONSTANTIN Bucuresti 7975 inginer EBM 

11 HOJDA LENUTA Maramures 7984 economist EPI 

12 IONITA IONEL Iasi 7994 economist EPI/EBM 

13 NICULITEV MIHAI Braila 8030 economist EPI 

14 PATRUTI ADRIAN COSMIN Bucuresti 8323 economist EI 

15 PIRLOGEANU MIHAI VALERIU Olt 8041 economist EPI 

16 PORCEANU MIRUNA ROXANA Bucuresti 8326 economist EI 

17 RADULESCU OANA ANDREEA Giurgiu 8053 economist EPI 

18 SALAGEAN STEFAN IOAN Iasi 8057 inginer EPI 

19 SAVA ANDREI CIPRIAN Neamt 8061 economist EPI 

20 SUBA DIANA MIHAELA Arad 8069 jurist EPI 

21 TOBA ADINA Arges 8072 economist EPI 

22 TRIPOVICI RUXANDRA MARIA Bucuresti 8075 
licentiat în 

comunicare si 
relatii publice 

EPI 

23 VALEANU MADALIN CORNEL Iasi 8084 inginer EBM 

 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 57/30.07.2020 

pentru constatarea pierderii calității de evaluator autorizat, membru corporativ, a societății 

FOCUSED ADVISORY SRL 

Având în vedere propunerea Comisiei de evidență membri cu nr.18/2020 pentru adoptarea unei hotărâri 

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

ADVISORY SRL ca urmare a radierii acesteia din evidențele Registrului Comerțului.         

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

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

completările ulterioare şi al art. 29, lit. f) din Procedura privind dobândirea, menținerea, pierderea 

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

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

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

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

hotărâre. 

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

ADVISORY SRL, având autorizația nr. 0451, ca urmare a radierii acesteia din evidențele Registrului 

Comerțului. 

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

vigoare la data publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 30.07.2020. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Sorin Adrian Petre 
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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 58/30.07.2020 

pentru anularea poziției nr. 6 din Anexa la Hotărârea Consiliului director nr.  9/2020, 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,  aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

La solicitarea dnei Ariciu Gabriela, având în vedere Decizia nr. 1539262015228/11.10.2018 a Agenției 

pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București, 

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

hotărâre. 

Art. 1. – Poziția nr. 6 din Anexa la Hotărârea Consiliul director nr. 9/2020 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 2022 atrage pierderea calității de membru 

stagiar a doamnei Ariciu Gabriela. 

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

vigoare la data publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 30.07.2020. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Sorin Adrian Petre 

 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 59/20.08.2020 

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

Evaluatorilor Autorizați din România, societății PAPER MAZE SRL 

Având în vedere propunerea Comisiei de evidență membri cu nr.20/2020 privind acordarea calității de 

evaluator autorizat – membru corporativ, societății PAPER MAZE SRL 

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 şi 

completările ulterioare, 

În temeiul art.5 alin.(2) şi 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 PAPER MAZE SRL, CUI 35953280, din județul Timiș. 

(2) Calitatea de evaluator autorizat se obține începând cu data de 27 august 2020 numai cu condiția 

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

până la data de 26 august 2020. 

Art.2. – (1) În vederea emiterii autorizației şi 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 şi a achitării cotizației aferente primului an, în cuantum de 2550 lei. 

(2) Termenul limită de achitare a cotizației aferente anului 2020 este 31 decembrie 2020. 
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Art. 3. – Prezenta hotărâre se publică în Buletinul informativ şi pe pagina web a Asociației şi intră în 

vigoare la data publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 21.08.2020. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Sorin Adrian Petre 

 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 60/20.08.2020 

pentru organizarea și desfășurarea examenului de atribuire a calității de membru stagiar al 

Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, sesiunea noiembrie 2020 

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

calității de membru stagiar, aprobat prin HCD nr. 40/2015, cu modificările ulterioare,  

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

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

şi completările ulterioare, 

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

hotărâre. 

Art. 1. – Se stabilește calendarul de desfășurare a examenului de atribuire a calității de membru stagiar, 

sesiunea noiembrie 2020, prevăzut în anexa nr.1.  

Art. 2. – Se stabilește componența Comisiei de examinare, prevăzută în anexa nr.2. În cazul în care unii 

membri nu se pot prezenta din motive obiective, președintele Asociației va numi alți membri.  

Art. 3. – Se stabilește tematica examenului de atribuire a calității de membru stagiar, sesiunea noiembrie 

2020, prevăzută în anexa nr.3  

Art. 4. – Examenul de atribuire a calității de membru stagiar, sesiunea noiembrie 2020, se va desfășura la 

sediul Academiei de Studii Economice – ASE din București. 

Art. 5. – Se aprobă baza de întrebări din care vor fi sortate întrebările pentru variantele de grilă ce 

constituie proba examenului de atribuire a calității de membru stagiar, sesiunea noiembrie 2020, 

prevăzută în anexa nr.4*.  

Art. 6. – Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 7. – Prezenta hotărâre se publică în Buletinul informativ şi pe pagina web a Asociației și intră în 

vigoare la data publicării pe pagina web. 

*Nu se publică. 

Data intrării în vigoare: 21.08.2020. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Sorin Adrian Petre 

Anexa nr. 1 la HCD nr. 60/2020 

Calendarul de desfășurare a examenului de atribuire a calității de membru stagiar,                          

sesiunea noiembrie 2020 

 

Etapa Perioada 

Depunerea dosarelor de înscriere 21.09 – 12.10.2020  

 Analiza dosarelor de înscriere 13 – 23.10.2020 

 Afişarea listei dosarelor admise/respinse 26.10.2020 

 Perioada de contestație a rezultatelor înscrierii 27.10 - 31.10.2020 

 Soluționarea contestațiilor depuse  01 – 05.11.2020 

 Afişarea listelor finale 05.11.2020 
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Susținerea examenului de atribuire a calității de membru stagiar 21.11.2020 

 Corectarea testelor 21-22.11.2020 

 Afişarea rezultatelor  23.11.2020 

 Perioada de contestare a rezultatelor examenului 24-28.11.2020 

 Rezolvarea contestațiilor depuse  29-02.12.2020 

 Afişarea rezultatelor finale, după rezolvarea contestațiilor 03.12.2020 

 

Anexa nr. 2 la HCD nr. 60/2020 

Comisia de examinare 

pentru examenul de atribuire a calității de membru stagiar, sesiunea noiembrie 2020 

1. Dl. Sorin Petre, preşedinte 

2. Dl. Adrian Popa Bochiș, membru 

3. Dl. Laurențiu Stan, membru 

4. Dna. Delia Bratu, membru 

5. Dna. Cecilia Dan, membru 

6. Dna. Anuța Stan, membru 

7. Dl. Filip Stoica, membru 

8. Dl. Gheorghe Vîță, membru 

9. Rodica Hășmășan, membru 

10. Dana Ababei, membru 

Anexa nr. 3 la HCD nr. 60/2020 

Tematica examenului de atribuire a calității de membru stagiar sesiunea 2020 

1. Cadrul general pentru evaluarea bunurilor 

2. Standardele de evaluare a bunurilor 2020 

3. Valoarea banilor în timp 

4. Noțiuni esențiale de contabilitate 

5. Noțiuni introductive privind regimul juridic al dreptului de proprietate 

6. Acte normative referitoare la profesia de evaluator autorizat în România 

 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 61/20.08.2020 

pentru aprobarea unui seminar de pregătire continuă  

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 şi 

completările ulterioare, 

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

hotărâre. 

Art. 1. – Se aprobă seminarul Evaluarea pentru garantarea împrumutului - raportul potrivit pentru 

utilizatorul potrivit. 

Art. 2. – Seminarul prevăzut la art. 1 se poate preda la sală sau online (de exemplu, prin platforma 

zoom.us), în funcție de măsurile administrative/sanitare în vigoare. 

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

intră în vigoare la data publicării pe pagina web. 
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Data intrării în vigoare: 21.08.2020. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Sorin Adrian Petre 

 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 62/20.08.2020 

pentru modificare și completarea Regulamentului de organizare a examenului de atribuire a 

calității de membru stagiar, aprobat prin Hotărârea Consiliul director nr. 40/2015, cu modificările 

și completările 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 şi 

completările ulterioare,  

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

hotărâre. 

Art. I. – Regulamentul de organizare a examenului de atribuire a calității de membru stagiar, aprobat prin 

Hotărârea Consiliul director nr. 40/2015, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după 

cum urmează: 

1. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art.7. Dosarele de înscriere la examen  

(1)  Dosarul de înscriere la examen trebuie să conțină următoarele documente, în copie: 

a) formular online de înscriere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul Regulament; 

b) copia diplomei de licență (tradusă în limba română, dacă este cazul)/adeverinței echivalente 

pentru absolvenții anului curent,; 

c) copie a actului de identitate; 

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

cel din actul de identitate; 

e) certificat de cazier judiciar; 

f) dovada achitării taxei de înscriere la examenul național (copie ordin de plată); 

g) o fotografie color tip pașaport.  

(2) Dosarele de înscriere se depun on line, prin completarea formularului on line de înscriere, disponibil 

pe site-ul ANEVAR; cu excepția cazurilor aprobate de Comisia de examinare , dosarele de înscriere 

depuse pe alta cale (poștă, e-mail etc) nu se iau în considerare. 

(3) Comisia de examinare poate solicita suplimentar candidaților alte documente relevante și poate 

accepta, în mod excepțional, depunerea dosarului de înscriere prin poștă, cu respectarea perioadei de 

înscriere, conform calendarului de desfășurare a examenului publicat pe pagina de internet a Asociației.  

(4) Dovada depunerii dosarului o reprezintă e-mail-ul de confirmare primit ca urmare a completării 

corecte și a transmiterii formularului on line de înscriere; e-mail-ul de confirmare se transmite la adresa 

completată în formular. 

(5) În cazul lipsei unei părți dintr-un document sau a unui document din dosarul de înscriere, lipsei 

semnăturii sau a datei completării documentelor, responsabilitatea îi revine candidatului.  

(6) Dosarele de înscriere la examen trebuie depuse în termenul stabilit, conform calendarului de 

desfășurare a examenului publicat pe pagina de internet a Asociației.  

(7) Respectarea conținutului dosarului de înscriere precum şi respectarea termenului de depunere a 

acestuia prin completarea formularului on line de înscriere constituie condiții eliminatorii.”  

2. Alineatul (2) al articolului 8 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„(2) Standardele de Evaluare în vigoare la data la care se desfăşoară examenul;  

3. Alineatul (8) al articolului 11 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„(8) După ora stabilită pentru începerea examenului, nici un candidat nu mai poate părăsi sala, sub 
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sancțiunea eliminării din examen.” 

4. Anexa nr. 2 se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

vigoare la data publicării pe pagina web. 

Art. III. Regulamentul de organizare a examenului de atribuire a calității de membru stagiar se publică pe 

pagina web a Asociației, astfel cum a fost modificat prin prezenta hotărâre. 

Data intrării în vigoare: 21.08.2020. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Sorin Adrian Petre 

 

Anexa la HCD nr. 62/2020 

(Anexa nr. 2 la Regulamentul de organizare 

 a examenului de atribuire a calității de membru stagiar)  

FORMULAR* 

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

Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România  

 

* se va completa cu majuscule 

Subsemnatul/a _______________________________________________________________________,  

domiciliat/ă în localitatea ________________________________,  strada _________________________ 

______________________________, nr. _____________, bl. ___________, sc. _______,  et. _______,  

ap. _______,  sector / județ __________________________________,  telefon ___________________, 

email _________________________________________, CNP _____________________________, 

având profesia de (se va bifa opțiunea corespunzătoare): 

 inginer 

 economist 

 jurist 

 altele (vă rugăm să precizați) _____________________________________________________ 

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

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

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

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

 EPI Evaluări de bunuri imobile 

 EBM Evaluări de bunuri mobile 

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

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

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

cel din actul de identitate; 

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

 dovada achitării obligațiilor financiare (copie ordin de plată); 

 o fotografie color – tip  paşaport; 

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

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

la examenul de atribuire a calității de membru stagiar și alte comunicări de interes. 

 

Data: ____/______/______   Semnătura:____________________________ 

 

 

Informare: 

Scopurile în care se face prelucrarea datelor cu caracter personal:  

 organizarea examenului pentru atribuirea calității de membru stagiar, conform art. 15 din O.G 24/ 

2011; 

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

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

 

Principalele drepturi conferite persoanelor vizate: 

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

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

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

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

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

 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 63/21.08.2020 

pentru modificarea Programului de pregătire profesională a membrilor ANEVAR, pentru 

anul 2020, aprobat prin Hotărârea Consiliul director nr. 2/2020 

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 

şi completările ulterioare,  

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

hotărâre. 

Art. I. – Programul de pregătire profesională a membrilor ANEVAR, pentru anul 2020, aprobat prin 

Hotărârea Consiliul director nr. 2/2020, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

2. Punctul 10.8. din cadrul Capitolului II se modifică după cum urmează: 

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

tabelului următor: 
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Nr. 

crt. 
Nr. ore de pregătire 

La sală 

lei 

Pe platforma online 

lei 

1 4 h 400 340 

2 6h 450 380 

3 8 h 500 425 

4 12 h 700 600 

 12 h cu manual EPI 800 680 

5 20 h – seminare de pregătire aprofundată 1200 1000 

6 8 h, cu autorul 650 550 

7 on-line 5 h - 300* 

8 on-line 8 h - 335* 

9 on-line 12 h - 485* 

10 on-line 12 h + suport de seminar/webinar 12 ore - 600* 

* cuantum rezultat după aplicarea reducerii de 25%, aprobat prin HCD nr. 34/2020, respectiv HCD 40/2020. 

 

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

vigoare la data publicării pe pagina web. 

Art. III. – Programul de pregătire profesională a membrilor ANEVAR, pentru anul 2020, astfel cum a 

fost modificat prin prezenta hotărâre se publică pe pagina web a Asociației. 

Data intrării în vigoare: 21.08.2020. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Sorin Adrian Petre 

 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 64/21.08.2020 

pentru prelungirea acordării reducerii la partea variabilă a cotizației, constând în tariful 

seminarelor online de pregătire profesională și la webinare 

Având în vedere prelungirea stării de alertă în contextul pandemiei de CORONAVIRUS (COVID-19),  

Pentru a veni în sprijinul evaluatorilor autorizați afectați de efectele economice ale pandemiei cu 

CORONAVIRUS (COVID-19),   

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, 

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

hotărâre. 

Art. 1. – Se prelungește până la data de 31 decembrie 2020, acordarea reducerii de 25% la partea 

variabilă a cotizației, constând în tariful seminarelor online de pregătire profesională (teste online), 

efectuate și promovate până la această dată, astfel: 

 

Nr. 

crt. 
Seminare Tarif 

1. on-line 5 h 300 

2. on-line 8 h 335 

3. on-line 12 h 485 

4. on-line 12 h + suport de seminar 600 
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Art. 2. – Parcurgerea și promovarea webinarului „D 68 - Evaluarea proprietății imobiliare” se poate face 

până la data de 31 decembrie 2020, cu aceeași reducere de 25%, rezultând un tarif de 600 de lei. 

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

vigoare la data publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 21.08.2020. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Sorin Adrian Petre 

 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 65/21.08.2020 

pentru aprobarea Listei indemnizațiilor lectorilor Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați 

din România pentru predarea seminarelor pe platformă online* 

*Nu se publică. 

Data intrării în vigoare: 21.07.2020. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Sorin Adrian Petre 

 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 66/21.08.2020 

pentru acordarea unei reduceri la tariful evenimentelor profesionale organizate de Asociația 

Națională a Evaluatorilor Autorizați din România, la distanță 

 

Pentru a veni în sprijinul evaluatorilor autorizați afectați de efectele economice ale crizei sanitare 

determinate de pandemia de CORONAVIRUS, 

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, 

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

hotărâre. 

Art. 1. – Se acordă o reducere de 25% la partea variabilă a cotizației constând din tariful evenimentelor 

profesionale organizate de Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România, la distanță, până 

la data de 31 decembrie 2020, astfel: 

Nr. 

crt. 
Denumire  lei 

1 Conferințe profesionale 8 h 375 

 

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

vigoare la data publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 21.08.2020. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Sorin Adrian Petre 
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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 67/20.08.2020 

privind unele măsuri pentru organizarea Zilei Evaluatorului în anul 2020 

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 

şi completările ulterioare,  

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

hotărâre. 

Art. 1. – Evenimentele dedicate Zilei evaluatorului se organizează în data de 9 septembrie 2020, exclusiv 

online, prin platforma zoom.us, în cadrul Conferinței profesionale organizate în această dată. 

Art. 2. – (1) Cu ocazia Zilei Evaluatorului, în anul 2020, se acordă următoarele premii stabilite prin 

Hotărârea Consiliului director nr. 59/2016, cu modificările și completările ulterioare: 

I. Premii speciale: 

1. Premiul ”Alexandru Gheorghiu”  

2. Premiul președintelui Asociației 

3. Premiul pentru o carieră de valoare 

4. Premiul pentru sprijinirea profesiei de evaluator 

II. Premii care se acordă de către un juriu: 

1. Premiul pentru cel mai apreciat speaker ANEVAR  

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

(2) Premiul președintelui ANEVAR se va stabili în ziua evenimentului. 

(3) Premiile se vor acorda cu respectarea Procedurii de acordare a premiilor stabilită prin HCD nr. 

59/2016 cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 3. – Pentru ediția 2020, comisia de nominalizare pentru acordarea premiilor prevăzute la pct. II este 

compusă din următoarele persoane: dna. Rodica Hășmășan, dl. Mihai Sîrb, dna. Ileana Guțu și dl. 

Gheorghe Vîță. 

Art. 4. – Pentru ediția 2020, juriul care va stabili câștigătorii premiilor prevăzute la pct. II este compus 

din următoarele persoane: dna. Olga Jalobă, dl. Ion Anghel, dl. Filip Stoica, și dl. Radu Timbuș. 

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

vigoare la data publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 27.08.2020. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Sorin Adrian Petre 

 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 68/26.08.2020 

pentru stabilirea persoanelor cărora li se vor acorda premii în anul 2020,                                                          

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 şi completările 

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

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

Naționale nr. 4/2014; 
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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 și completările ulterioare,  

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

hotărâre. 

Art. 1. – În anul 2020, premiile care se stabilesc de către Consiliul director se acordă următoarelor 

persoane: 

1. Premiul ”Alexandru Gheorghiu” – domnului Daniel Manațe, preşedinte ANEVAR 2016-

2017, Lector ANEVAR, Membru Acreditat (MAA), Membru REV (REV), Specializari: EI, 

EPI, EAF,VE; 

2. Premiul pentru o carieră de valoare – domnului Marian Petre, preşedinte ANEVAR 2012-

2013,  Lector ANEVAR, Membru Acreditat (MAA), Membru REV (REV), Specializări: EAF, 

EPI, EI, EBM, VE; 

3. Premiul pentru sprijinirea profesiei de evaluator – domnului Gheorghe Vîță, Membru al 

Comisiei de Etică și Disciplină, Lector ANEVAR, Membru Acreditat (MAA), Membru REV 

(REV), Specializări: EI, EPI, EBM,VE. 

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

vigoare la data de 9 septembrie 2020. 

Data intrării în vigoare: 09.09.2020. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Sorin Adrian Petre 

 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 69/17.09.2020 

pentru aprobarea organizării unui seminar 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 şi 

completările ulterioare, 

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

hotărâre. 

Art. 1. – (1) Se aprobă organizarea unui seminar, la solicitarea BRD Groupe Societe Generale cu titlul: 

Teme actuale în evaluare. 

(2) Principalele subiecte avute în vedere sunt detaliate în anexa care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art. 2. – Seminarul se va organiza online, pe parcursul a trei zile, câte 4 ore pe zi, iar tariful este de 600 

lei/participant. 

Art. 3. – La finalul seminarului, 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 şi pe pagina web a Asociației 

și intră în vigoare la data publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 17.09.2020. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Sorin Adrian Petre 
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Anexa la HCD nr. 69/2020 

Seminar de pregătire continuă on line - TEME ACTUALE IN EVALUARE 

DURATA: 12 ORE {3 zile - 4h/zi) 

CURSANȚI: evaluatori salariați ai BRD 

TEST: 30 întrebări pe platforma ANEVAR 

LECTORI: Dana Ababei – Tema 5 

        Gh. Bădescu – Temele 1,2, 3 și 4 

 

Tema 1:  EVALUAREA PROPRIETĂȚILOR REZIDENȚIALE DE LUX (2h) 

- Clasificare și abordări 

- Caracteristici ale proprietății 

- Analiza pieții 

- Abordarea prin comparatie 

- Abordarea prin venit 

- Abordarea prin cost 

Tema 2:  PROFITUL DEZVOLTATORULUI LA PROPRIETĂȚILE ÎN CURS DE 

CONSTRUIRE (2h) 

- Factorii de risc 

- Profitul dezvoltatorului corespunzător riscurilor asumate 

- Studiu de caz – clădire de birouri 

- Alocarea profitului dezvoltatorului 

Tema 3:  Comparabilitatea proprietăților imobiliare (2h) 

- Transparența pieții imobiliare 

- Definirea comparabilelor 

- Ierarhia comparabilelor 

- Abordări în piețele ne/semi transparente 

Tema 4:  VALOAREA DE PIAȚĂ ȘI VALOAREA ECHITABILĂ (2h) 

- Preț, valoare de piață, valoare echitabilă conform SEV 

- Impactul modului de finanțare a cumpărării 

- Alocarea avantajului cumpărătorului 

- Diferența între valoarea de piață și valoarea echitabilă/antecontract 

Tema 5:  Standardele de Evaluare a Bunurilor 2020. Prezentarea principalelor modificari (4h) 

- Standarde generale 

- Standarde pentru active active 

- Standarde pentru evaluarea proprietatii imobiliare 

- Standarde pentru utilizari specifice  

 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 70/21.09.2020 

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

Evaluatorilor Autorizați din România, unor persoane juridice 

Având în vedere propunerile Comisiei de evidență membri cu nr. 21/2020 și nr. 22/2020 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 şi 
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completările ulterioare, 

În temeiul art.5 alin.(2) şi 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 25 septembrie 2020 numai cu condiția 

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

până la data de 24 septembrie 2020. 

Art.2. – (1) În vederea emiterii autorizației şi 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 şi a achitării cotizației aferente primului an, în cuantum de 2550 lei. 

(2) Termenul limită de achitare a cotizației aferente anului 2020 este 31 decembrie 2020. 

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

vigoare la data publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 22.09.2020. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Sorin Adrian Petre 

Anexă la HCD nr. 70/2020 

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

membru corporativ al ANEVAR 

 

Nr. 

crt. 
Denumirea societății CUI Judet Cod CAEN Administrator 

1 
ALCOR EVALUARE SI 

CONSULTANTA SRL 
23671218 Bucuresti 7022 

Coriu Adrian, 

leg. nr.19102 

2 CODAN & EVAL 2008 SRL 42131648 Tulcea 6920 
Eni Cornelia,  

leg. nr.12465 

3 ESTIMAM VALORI SRL 42115332 Maramures 7022 
Sabadis Melania Cosmina,  

leg. nr.15865 

4 ACTLEX SRL 18109460 Brasov 7022 
Culea Marius Lucian,  

leg. nr.11924 

5 ELIZCONT EXPERT SRL 17339878 Bihor 6920 
Beie Eliza Camelia,  

leg. nr.10603 

 

 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 71/21.09.2020 

pentru completarea Listei membrilor suspendați ai Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați 

din România, începând cu data de 01.01.2020, ca urmare a neefectuării programului obligatoriu de 

pregătire continuă pe anul 2019, aprobată prin Hotărârea Consiliului director nr.8/2020 

Având în vedere constatarea unei erori cu privire la înregistrarea numărului de ore de pregătire 

profesională continuă ale dnei Nitu Ciornei Silvia, legitimația nr.17666, pe anul 2019, 

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

hotărâre. 

Art.1. – Lista membrilor suspendați ai Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

începând cu data de 01.01.2020 ca urmare a neefectuării programului obligatoriu de pregătire continuă pe 

anul 2019, aprobată prin Hotărârea Consiliului director nr. 8/2020 se completează cu o nouă poziție, 

poz.nr. 163, cu următorul cuprins: 

 

Nr. 

crt. 
Nume și prenume 

Nr.  

leg. 
Județ 

Ore 

efectuate 

Ore de 

efectuat 

Data 

înregistrare 

163. NITU CIORNEI SILVIA 17666 București 0 20 06.07.2012 

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

vigoare la data publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 22.09.2020. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Sorin Adrian Petre 

 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 72/21.09.2020 

pentru aprobarea unui seminar de pregătire continuă  

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 şi 

completările ulterioare, 

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

hotărâre. 

Art. 1. – Se aprobă seminarul Evaluarea terenurilor. Metoda comparației directe. 

Art. 2. – Seminarul prevăzut la art. 1 se poate preda la sală sau online ( de ex: prin platforma zoom.us), în 

funcție de măsurile administrative/sanitare în vigoare. 

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

și intră în vigoare la data publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 23.09.2020. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Sorin Adrian Petre 

 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 73/09.10.2020 

pentru aprobarea unui seminar de pregătire continuă  

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 şi 

completările ulterioare, 

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

hotărâre. 
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Art. 1. – Se aprobă seminarul Standardele de evaluare a bunurilor – ediția 2020 - prezentarea 

principalelor modificări. 

Art. 2. – Seminarul prevăzut la art. 1 se poate preda la sală sau online ( de ex: prin platforma zoom.us), în 

funcție de măsurile administrative/sanitare în vigoare. 

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

și intră în vigoare la data publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 12.10.2020. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Sorin Adrian Petre 

 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 74/02.11.2020 

pentru acordarea unei reduceri la tariful unor seminare organizate de Asociația Națională a 

Evaluatorilor Autorizați din România, la distanță 

Pentru a veni în sprijinul evaluatorilor autorizați afectați de efectele economice ale crizei sanitare 

determinate de pandemia de CORONAVIRUS, 

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, 

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

hotărâre. 

Art. 1. - Se acordă o reducere la partea variabilă a cotizației constând în micșorarea tariful seminarelor de 

autor de 8 ore organizate de Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România, la distanță, până 

la data de 31 decembrie 2020, astfel: 

Nr. 

crt. 
Denumire  lei 

1. Seminar cu autorul, 8 h pe platforma online 425 

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

vigoare la data publicării pe pagina web. 

Art. 3. – Programul de pregătire profesională a membrilor ANEVAR, pentru anul 2020, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului director nr. 2/2020, cu modificările ulterioare se modifică în mod corespunzător. 

Data intrării în vigoare: 02.11.2020. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Sorin Adrian Petre 

 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 75/04.11.2020 

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

de membru corporativ al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România,                               

aferente anului 2021 

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 

şi completările ulterioare,  

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

hotărâre. 
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Art. 1. – Pentru anul 2021, se stabilesc cuantumul și termenele de plată pentru achitarea cotizației de 

membru titular şi 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 este indivizibilă și se stabilește conform tabelului de mai jos. Neachitarea 

sa în cuantumul şi la termenele stabilite  determină pierderea calității conform prevederilor art. 16 

alin. (2) lit. c) din OG nr. 24/2011. 

Tabel nr. 1 

Cotizație anuală Termen Cuantum 

Membru titular 

Până la data 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 

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 a 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 2021 „Seminar de standarde şi 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 2021. 

f) Neefectuarea programului obligatoriu de pregătire la sfârşitul 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 1.050 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 indivizibilă, nereturnabilă și se stabilește conform 
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tabelului de mai jos și neachitarea ei în cuantumul şi la termenele stabilite  determină pierderea calității 

conform prevederilor art. 24 lit. a) din OG nr. 24/2011. 

Tabel nr. 2 

Cotizație anuală Termen Cuantum 

Membru corporativ 

Până la data 31 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 

Art. 8. – Cu data de 1 ianuarie 2021, Hotărârea Consiliului director nr. 55/2019 pentru stabilirea 

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

Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România se abrogă. 

Art. 9. – Prezenta hotărâre se publică în Buletinul informativ şi pe pagina web a Asociației și intră în 

vigoare la data publicării pe pagina web.  

Data intrării în vigoare: 04.11.2020. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Sorin Adrian Petre 

 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 76/04.11.2020                             

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

Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România pentru anul 2021        

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 

şi 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 2021. 

(2) Cotizația este indivizibilă, 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 2021. 

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 2020) este tot în cuantum de 500 de lei și se achită până la 

31 decembrie 2021. 
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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. – Începând cu data de 1 ianuarie 2021,  Hotărârea Consiliului director nr. 56/2019 pentru stabilirea 

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

Evaluatorilor Autorizați din România își încetează aplicabilitatea. 

Art. 6. – Prezenta hotărâre se publică în Buletinul informativ şi pe pagina web a Asociației și intră în 

vigoare la data publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 04.11.2020. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Sorin Adrian Petre 

 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 77/04.11.2020                                 

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 şi completările ulterioare,  

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

hotărâre. 

Art. 1. – Pentru anul 2021, 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 dintre 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 dintre 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 dintre 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 dintre documentele obligatorii din 

dosarul de înscriere. 



 

 

94                                                                Buletin informativ nr. 1 și 2/2020  

 

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 dintre 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 dintre 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 dintre documentele obligatorii din 

acest dosar. 

 

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

vigoare la data publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 04.11.2020. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Sorin Adrian Petre 

 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 78/10.11.2020 

pentru aprobarea Procedurii de desfășurare a examenului de atribuire a calității de                         

membru stagiar, în sistem online 

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 

şi completările ulterioare,  

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

hotărâre. 

Art. 1. – Se aprobă Procedura de desfășurare a examenului de atribuire a calității de membru stagiar în 

sistem online, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

vigoare la data publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 10.11.2020. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Sorin Adrian Petre 
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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 79/11.11.2020 

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

Evaluatorilor Autorizați din România, societății KONCRET SRL 

Având în vedere propunerea Comisiei de evidență membri cu nr.24/2020 privind acordarea calității de 

evaluator autorizat – membru corporativ, societății KONCRET SRL, 

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 şi 

completările ulterioare, 

În temeiul art.5 alin.(2) şi 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 KONCRET SRL, CUI 21835390, din județul Satu Mare. 

(2) Calitatea de evaluator autorizat se obține începând cu data de 20 noiembrie 2020 numai cu condiția 

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

până la data de 19 noiembrie 2020. 

Art.2. – (1) În vederea emiterii autorizației şi 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 şi 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 şi pe pagina web a Asociației şi intră în 

vigoare la data publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 11.11.2020. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Sorin Adrian Petre 

 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 80/11.11.2020 

pentru anularea pct. 15 din Anexa la  Hotărârea Consiliului director nr. 9/2019,                                      

pentru constatarea încetării de drept a calității de membru al Asociației Naționale a Evaluatorilor                                   

Autorizați din România, a membrilor suspendați care nu au efectuat                                                                            

programele anuale obligatorii de pregătire continuă, începând cu anul 2016 

Având în vedere o eroare identificată în baza de date privind încadrarea în categoria membrilor titulari 

suspendați care şi-au pierdut calitatea de membru al ANEVAR, a dnei Hurlui Monica, legitimația 

nr.13186, din județul Bistrița Năsăud, 

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 şi completările 

ulterioare, 

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

hotărâre. 

Art.1. – Punctul 15 din Anexa la Hotărârea Consiliului director nr. 9/16 ianuarie 2019, pentru 

constatarea încetării de drept a calității de membru al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din 

România a membrilor suspendați care nu au efectuat programele anuale de pregătire continuă începând 

cu anul 2016 se anulează. 
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Art.2. – Dna. Hurlui Monica, legitimația nr.13186, din județul Bistrița Năsăud îşi păstrează calitatea de 

membru inactiv, rămânând înscrisă în Tabloul Asociației, secțiunea d) Membrii inactivi. 

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

vigoare la data publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 11.11.2020. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Sorin Adrian Petre 

 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 81/11.11.2020 

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

a unei persoane fizice și a unor persoane juridice, membre ale Asociației Naționale a                          

Evaluatorilor Autorizați din România 

Având în vedere propunerea Comisiei de evidență membri cu nr. 23/2020 privind pierderea calității de 

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

juridice, 

În conformitate cu prevederile art. 35 din Procedura privind dobândirea, menținerea, pierderea calității 

de membru al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, precum şi 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 şi completările 

ulterioare. 

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

hotărâre. 

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

Evaluatorilor Autorizați din România, prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

vigoare la data publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 11.11.2020. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Sorin Adrian Petre 

Anexă la HCD nr. 81/2020 

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

persoane juridice, cărora li se aprobă solicitarea retragerii calității de evaluator autorizat 

Nr. 

crt. 
Nume/Denumirea societatii 

Nr.legitimatie/ 

autorizatie 
Județ Nr. cerere 

1 AP EVAL CONSULT INVEST SRL 0229 Arges 342/22.10.2020 

2 PAUN ADRIANA 15086 Arges 342/22.10.2020 

2 AVAKRED SRL 0544 Dambovita 354/03.11.2020 
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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 82/12.11.2020 

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

cursul trimestrului al III-lea 2020 și aplicarea măsurilor corective corespunzătoare 

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

octombrie 2020, 

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 şi completările 

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

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

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

hotărâre. 

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

trimestrului al III-lea 2020, 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 şi pe pagina web a Asociației și intră în 

vigoare la data publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 12.11.2020. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Sorin Adrian Petre 

Anexa la HCD nr. 82/2020 

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

trimestrului al III-lea 2020 

 
NR. 

CRT 

MEMBRU CORPORATIV /  

TITULAR INSPECTAT 
ORAȘUL CALIFICATIV* 

MĂSURA 

CORECTIVĂ* 
OBSERVAȚII 

1.  ROMTOR TECHNICS SRL București    

2.  DRAGOMIR SORIN Voluntari    

3.  SABADIS MARIUS MIHAEL Baia Mare    

4.  IMOBIL DEV SRL Deva    

5.  BUFTEA MARIUS OVIDIU Arad    

6.  TOP EXPERT PROIECT SRL București    

7.  TOP SKY VALUATION SRL 
Com. Ghiroc,        

Sat Chisoda 
   

8.  POPA DRAGOS VALENTIN Măgureni    

9.  BAZILEUS CONSULTING SRL Tulcea    

10.  GHEORGHE VASILE Râmnicu Vâlcea    

11.  TOMA ION București    

12.  CASAPU GEORGETA București    

13.  ZANFIR VICTOR Drobeta Turnu    
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NR. 

CRT 

MEMBRU CORPORATIV /  

TITULAR INSPECTAT 
ORAȘUL CALIFICATIV* 

MĂSURA 

CORECTIVĂ* 
OBSERVAȚII 

Severin 

14.  GHIOCA GHEORGHE Vălenii de Munte    

15.  DEHELEAN GHEORGHE Zalău    

16.  MĂRĂSCU MIHAI MARIUS București    

17.  SANDU GHEORGHE București    

18.  LUNGU CATALIN DANIEL Timișoara    

19.  CONEVIN IMPEX SRL Isaccea    

20.  RUSU IOAN ROMULUS Arad    

21.  GURGU GEORGE ALEXANDRU Brăila    

22.  LAZAROAIA FLORIN Constanța    

23.  
MANAGEMENT & EVALUATION 

COMPANY SRL 
București    

24.  ANDREI GABRIELA București    

25.  PETRESCU FLORIN TRAIAN MIRCEA Baia Mare    

26.  TASENȚE CONSTANTIN Constanța    

27.  C.B.N.  SRL Ovidiu    

28.  EXPERT COMPLEX SRL Călărași    

29.  AMZ AUDIT FINANCIAR SRL București    

30.  SECIU DUMITRU Focșani    

31.  COMAN LUCICĂ București    

32.  DELTA SERVICE 95 CONSULTING SRL București    

33.  BENEAEVAL SRL Tulcea    

34.  CÎRCIUMARU MIHAELA Alexandria    

35.  TOPCLASS PROPERTIES SRL București    

36.  BUSTEA ELENA București    

37.  
GUZINSCHI GETA (3G ACCUNTING 

& IMOB EVALUATION SRL) 
București 

 
  

38.  BĂCIOIU SIMONA BRÂNDUȘA Brașov    

39.  KONTRAST EXPERT SRL București    

40.  TREEROIU RAREȘ CONSTANTIN 
Valea 

Călugărească 

 
  

41.  CERTEVAL SRL Vaslui    

42.  ION CRISTIAN VIOREL 
Drobeta Turnu 

Severin 

 
  

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

 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 83/18.11.2020 

pentru aprobarea organizării seminarului                                                                                                 

C085-Evaluarea Garanțiilor: Ipoteze,  Risc,  Evaluare, Raportare și Fructificare,                                      

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 şi 

completările ulterioare, 

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

hotărâre. 

Art. 1. – Se aprobă organizarea seminarului C085-Evaluarea Garanțiilor: Ipoteze,  Risc,  Evaluare, 

Raportare și Fructificare, pe o platformă online, seminar de 12 h, la un tarif de 600 lei/cursant, pentru un 

număr de cca 60 de cursanți, angajați/colaboratori ai Eval Transilvania Consulting. 
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Art. 2. – Prezenta hotărâre se publică în Buletinul informativ al Asociației şi pe pagina web a Asociației 

și intră în vigoare la data publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 18.11.2020. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Sorin Adrian Petre 

 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 84/25.11.2020 

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.25/2020 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 şi 

completările ulterioare, 

În temeiul art.5 alin.(2) şi 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 2021 numai cu condiția 

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

până la data de 31 decembrie 2020. 

Art.2. – (1) În vederea emiterii autorizației şi 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 şi a achitării cotizației aferente primului an, în cuantum de 2.550 lei. 

(2) Termenul limită de achitare a cotizației aferente anului 2021 este 31 decembrie 2021. 

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

vigoare la data publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 26.11.2020. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Sorin Adrian Petre 

Anexă la HCD nr. 84/2020 

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 CONCRET DATA SRL 38140133 Cluj 7022 Vuscan Monica, leg. nr. 17219 

2 UNITSENS ACTIV SRL 33865025 București 7022 Nicolae Cristina, leg. nr. 14674 

3 PST APPRAISAL SRL 36814484 București 7022 Tibor Peter, leg. nr. 18202 

4 EVALTAS PLUS SRL 36055708 Constanța 7022 Tasente Constantin, leg. nr. 16569 
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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 85/25.11.2020 

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

persoane fizice, membre ale Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Având în vedere propunerea Comisiei de evidență membri cu nr. 26/2020 privind pierderea calității de 

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

În conformitate cu prevederile art. 35 din Procedura privind dobândirea, menținerea, pierderea calității 

de membru al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, precum şi 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 şi 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, începând cu data de 01.12.2020, a domnului Condrut 

Nicolae, leg. nr. 11647, din județul Ialomița. 

Art.2. – Se aprobă solicitarea retragerii calității de evaluator autorizat, membru titular al Asociației 

Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, începând cu data de 01.01.2021, a domnului Iancovici 

Lazar, leg. nr. 13216, din județul Timiș. 

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

vigoare la data publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 26.11.2020. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Sorin Adrian Petre 

 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 86/25.11.2020 

pentru aprobarea Politicii de răspuns la incidentele și breșele de securitate referitoare la datele cu 

caracter personal 

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 

şi completările ulterioare, 

În vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor Regulamentului (UE) 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 (RGPD),    

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

hotărâre. 

Art. 1. – Se aprobă Politica de răspuns la incidentele și breșele de securitate referitoare la datele cu 

caracter personal, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

vigoare la data publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 26.11.2020. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Sorin Adrian Petre 
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Anexa la HCD nr. 86/2020 

Politica de răspuns la incidentele și breșele de securitate referitoare la datele cu caracter personal 

I. Cadrul general  

(1) Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România, numită în continuare „Asociația” are 

obligația, conform RGPD, de a lua măsuri pentru ca datele cu caracter personal pe care le 

prelucrează să fie păstrate în condiții de siguranță. 

(2) Această politică detaliază modul în care Asociația va păstra evidența incidentelor de securitate și 

modul de răspuns în eventualitatea unor breșe de securitate. 

(3) Indiferent de toate precauțiile și măsurile aplicate de Asociație pentru stocarea și utilizarea în 

siguranță a datelor, va exista întotdeauna un potențial de producere a unui incident sau a unei breșe 

de securitate cu impact asupra datelor cu caracter personal. Din acest motiv este necesară 

implementarea unui sistem care să permită depistarea momentului producerii incidentelor sau 

breșelor, limitarea efectelor negative și contracararea rapidă și eficientă a acestora. 

(4) Această politică se aplică tuturor angajaților, prestatorilor de servicii precum și membrilor 

Consiliului director, ai Consiliilor filialelor și ai grupurilor de lucru care au acces la informațiile 

deținute de Asociație.   

(5) Această politică se completează cu următoarele documente: 

 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 (RGPD); 

 Politica de securitate a datelor cu caracter personal (care definește noțiunile de incident și breșă 

de securitate și conține prevederi specifice privind măsurile de precauție și prevenire); 

 Politica de confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. 

II. Scop și obiective 

(6) Această politică stabilește modalitatea de înregistrare a incidentelor de securitate și de tratare a 

oricăror breșe de securitate care ar putea surveni, concentrându-se asupra etapelor de urmat în 

momentul în care este descoperită o breșă și a măsurilor pe care angajații le vor aplica în această 

situație. 

(7) Situațiile de pierdere sau corupere a datelor cu caracter personal de către Asociație sunt rare; cu 

toate acestea, consecințele asupra imaginii Asociației și impactul potențial asupra persoanelor 

vizate și asupra disponibilității datelor impun existența unui plan de acțiuni rapide și adecvate în 

eventualitatea producerii unui incident. 

(8) Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 

(A.N.S.P.D.C.P.) are atribuția legală de a impune amenzi semnificative în cazul unor încălcări 

serioase ale prevederilor RGPD  de către operatorii de date cu caracter personal. Totodată, 

Autoritatea poate impune măsuri corective constând în remedierea, într-un anumit termen, a 

încălcărilor constatate. Există însă și posibilitatea ca operatorii să primească atât amenda cât și 

măsuri corective. 

(9) Prin urmare, această politică urmărește să ofere o abordare a situațiilor nedorite în care pot avea 

loc incidente cu impact asupra datelor cu caracter personal. Totuși, managementul incidentelor și 

breșelor de securitate este un proces complex, cu multe variabile potențiale, astfel încât este 

necesară o analiză echilibrată, de la caz la caz.  

(10) RGPD impune obligația notificării autorității de supraveghere în cazul încălcării securității datelor 

cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate și, dacă este posibil, în termen de cel mult 72 de 

ore de la data la care operatorul a luat act de producerea acesteia. În plus, operatorul trebuie să 

păstreze documente referitoare la toate cazurile de încălcare a securității datelor cu caracter 
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personal. Aceste înregistrări trebuie să cuprindă o descriere a situației de fapt în care a avut loc 

încălcarea securității datelor cu caracter personal, a efectelor acesteia și a măsurilor de remediere 

întreprinse. Această documentație permite autorității de supraveghere să verifice conformitatea cu 

prevederile Regulamentului.  

(11) Pentru motivele enunțate anterior, este esențial ca întregul staff al Asociației să fie pregătit să 

identifice o breșă de securitate și să raporteze toate incidentele cât mai curând posibil de la 

producerea acestora.  

III. Cum recunoaștem un incident / o breșă de securitate? 

(12) Un incident de securitate este un eveniment care aduce sau are potențialul de a aduce atingere 

datelor cu caracter personal, în mod accidental sau intenționat, a datelor cu caracter personal, în 

timp ce o breșă de securitate apare ca efect al unui incident de securitate și poate duce la pierderea, 

dezvăluirea, alterarea sau distrugerea datelor. Diferența dintre cele două constă în aceea că cele 

mai multe dintre incidentele de securitate nu produc întotdeauna o breșă. Tipurile de incidente 

sunt descrise pe larg în Politica de securitate a datelor cu caracter personal. 

(13) În multe cazuri, detectarea unui incident de securitate are loc după mult timp de la producerea 

acestuia. Din acest motiv este importantă înțelegerea cauzelor care determină problemele de 

securitate.  

(14) Cauzele incidentelor de securitate pot fi externe (terțe părți – hackeri, persoane neautorizate care 

pătrund în sediu sau dobândesc acces la sistemele informatice, atacuri de tip ransomware, malware 

sau phishing, prestatori care nu respectă bunele practici de securitate) sau interne (spre exemplu, 

angajați neinstruiți în privința procedurilor de securitate, neglijență sau eroare umană care duce la 

divulgări de informații din interior etc.). Conform studiilor recente, 70% din incidentele legate de 

încălcarea securității datelor sunt datorate vulnerabilităților interne și doar 30% au cauze externe. 

(15) Recunoașterea primelor semnale de alarmă este foarte importantă în detectarea incidentelor de 

securitate. De cele mai multe ori nu soluțiile tehnologice implementate ci vigilența umană este cea 

care grăbește timpul necesar pentru depistarea breșelor de securitate. Deși indiciile privind 

compromiterea datelor depind de tipul atacului, există totuși câteva semnale de alarmă care ridică 

suspiciuni:  

 durate de login neobișnuit de mari; login-uri multiple eșuate sau neobișnuite; 

 prezența unui IP-uri necunoscute sau neautorizate în rețelele wireless; 

 activitate suspectă în rețea după orele de program; 

 reducerea vitezei de operare a calculatoarelor și serverelor; 

 trafic neobișnuit în rețea; restartări sau închideri pe neașteptate ale calculatoarelor; 

 proasta funcționare sau blocarea programelor antivirus sau de securitate informatică; 

 erori ale aplicațiilor sau aplicații configurate să ruleze automat fără autorizare; 

 porturi nou deschise în sistemele firewall etc. 

(16) Din punct de vedere al securității datelor, pot fi identificate trei categorii de breșe: 

 breșe care afectează disponibilitatea datelor – acestea corespund distrugerii accidentale sau 

intenționate sau pierderii datelor cu caracter personal; 

 breșe de integritate – care se referă la alterarea (modificarea) datelor; 

 breșe de confidențialitate – care se referă la accesul neautorizat sau la dezvăluirea de date cu 

caracter personal. 

IV. Raportarea incidentelor 

(17) De îndată ce un incident de securitate a fost detectat, acesta va fi raportat superiorului ierarhic. 
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(18) În cazul unor incidente legate de securitatea echipamentelor și sistemelor informatice ale asociației 

(inclusiv furtul sau pierderea unor laptopuri, tablete, telefoane mobile) va fi informat departamentul 

IT și administratorul rețelei IT în cel mai scurt timp posibil.   

(19) Responsabilul cu protecția datelor va fi informat imediat dacă incidentele de securitate implică date 

cu caracter personal. 

(20) Membrii Consiliului director, ai Consiliilor filialelor și ai  grupurilor de lucru vor notifica 

Directorul general în cazul producerii unor incidente legate de activitatea acestora în cadrul 

Asociației.  

(21) Directorul general, în urma analizării situației și a consultării cu responsabilul cu protecția datelor și 

cu administratorul rețelei IT, va stabili dacă în urma unui incident s-a produs sau nu o breșă de 

securitate. 

(22) În cazul producerii unei breșe asupra datelor cu caracter personal în situațiile în care Asociația 

acționează ca operator asociat sau ca împuternicit, părțile implicate vor fi notificate imediat. În mod 

similar, dacă o organizație parteneră se confruntă cu o breșă de securitate asupra datelor cu caracter 

personal, efectele acesteia asupra Asociației vor fi evaluate cu atenție astfel încât să fie protejate 

interesele Asociației și ale membrilor acesteia. 

(23) Atunci când e suspectată producerea unui incident, pentru a putea estima gravitatea potențialei breșe 

de securitate sunt necesare următoarele informații: 

 tipul datelor implicate; 

 gradul de sensibilitate a datelor; 

 dacă datele au fost pierdute sau sustrase, dacă există protecții (criptare, parolare); 

 ce s-a întâmplat cu datele; 

 ce informații ar putea afla o terță parte despre o persoană, pe baza acestor date; 

 numărul persoanelor afectate de breșa de securitate; 

 identitatea persoanelor ale căror date au fost compromise; 

 efectele negative asupra persoanelor ale căror date au fost afectate, atât directe cât și indirecte 

(secundare); 

 implicațiile mai largi pe care le poate avea asupra Asociației o astfel de breșă (pierderea 

încrederii, publicitate negativă, consecințe financiare – amenzi, despăgubiri sau juridice – 

procese intentate de părțile afectate). 

(24) Dacă după evaluarea impactului unui incident a fost identificată cu certitudine o breșă de securitate, 

va fi formată o echipă de răspuns la incidente, coordonată de responsabilul cu protecția datelor. 

Această echipă va fi formată din personalul cheie din cadrul departamentelor afectate de breșă.  

(25) În funcție de severitatea breșei, echipa poate fi formată, după caz, din unul sau mai mulți angajați ai 

departamentului afectat, șeful de departament, reprezentanții departamentului IT, administratorul 

rețelei IT, responsabilul cu protecția datelor, departamentul juridic, directorul general. 

(26) Incidentele nu vor necesita doar un răspuns inițial constând în investigarea și ținerea sub control a 

situației ci și un plan de redresare care va include, după caz: 

 limitarea daunelor – prevenirea unor daune suplimentare și izolarea sistemelor afectate; 

 stabilirea celor care trebuie informați cu privire la producerea incidentului și a măsurilor 

necesare (de exemplu, izolarea sau închiderea zonelor compromise ale rețelei, găsirea unui 

echipament pierdut, schimbarea parolelor și a codurilor de acces, ștergerea de la distanță a 

datelor de pe telefoanele inteligente, actualizarea programelor antivirus etc.); 

 eradicarea cauzei – identificarea cauzei producerii incidentului, soluționarea problemelor cauzate 

de aceasta și monitorizarea periodică pentru a preveni repetarea amenințărilor; 

 posibilitatea de a recupera datele pierdute sau de a limita impactul negativ; 
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 evaluarea riscului producerii unor consecințe negative asupra persoanelor vizate (cât de serioase 

sunt efectele negative, care este probabilitatea lor de a se produce și ce măsuri pot fi luate pentru 

a-i proteja pe cei afectați de incident); 

 restaurarea sistemelor / datelor.  

(27) Acțiunile care vor fi luate în eventualitatea producerii unor breșe vor avea ca obiectiv: 

 limitarea și stoparea efectelor negative 

 protejarea intereselor persoanelor afectate 

 protejarea intereselor Asociației 

 îndeplinirea cerințelor prevăzute de RGPD în privința notificării Autorității Naționale de 

Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.) 

V. Notificarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 

(A.N.S.P.D.C.P.) 

(28) RGDP impune operatorilor de date obligația de a raporta anumite tipuri de breșe de securitate către 

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.) 

(29) O breșă de securitate susceptibilă să genereze un risc pentru drepturile și libertățile persoanelor 

fizice trebuie raportată autorității de supraveghere fără întârzieri nejustificate și, dacă este posibil, în 

termen de cel mult 72 de ore de la data constatării producerii acesteia. În cazul depășirii acestui 

termen, notificarea va fi însoțită de o motivație a întârzierii. 

(30) Riscurile pentru drepturile și libertățile persoanelor se referă la discriminare, afectarea reputației, 

pierderi financiare, pierderea confidențialității și orice alt dezavantaj semnificativ de natură 

economică sau socială.  

(31) Analiza cu privire la aceste riscuri se va face de la caz la caz. În cazul în care nu sunt identificate 

riscuri care pot afecta drepturile și libertățile fundamentale ale persoanelor vizate, nu este 

obligatorie notificarea Autorității.  

(32) Notificarea trebuie să conțină: 

a) descrierea caracterului breșei de securitate care afectează datele cu caracter personal; 

b) categoriile și numărul aproximativ al persoanelor vizate, precum și categoriile și numărul 

aproximativ al înregistrărilor de date cu caracter personal în cauză; 

c) numele și datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor sau un alt punct de contact 

de unde se pot obține mai multe informații; 

d) descrierea consecințelor probabile ale încălcării securității datelor cu caracter personal; 

e) măsurile luate sau propuse pentru a remedia breșa, inclusiv, după caz, măsurile pentru 

atenuarea eventualelor sale efecte negative. 

(33) Atunci când nu este posibil să fie furnizate informațiile în același timp, acestea pot fi transmise în 

mai multe etape, fără întârzieri nejustificate. 

(34) Notificarea va fi transmisă prin intermediul formularului online disponibil pe site-ul Autorității 

Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal  - dataprotection.ro. 

(35) Asociația va păstra documente referitoare la toate cazurile de încălcare a securității datelor cu 

caracter personal care cuprind o descriere a situației de fapt în care s-a produs breșa, efectele 

acesteia și măsurile de remediere întreprinse. 

VI. Informarea persoanelor vizate cu privire la încălcarea securității datelor cu caracter personal 

(36) Atunci când o breșă de securitate este susceptibilă să genereze un risc ridicat pentru drepturile și 

libertățile persoanelor fizice, Asociația va comunica fără întârziere producerea acestei încălcări a 

securității datelor către persoanele vizate, după detectarea acesteia. Informarea nu este condiționată 

de notificarea Autorității de supraveghere sau de un anumit număr al persoanelor afectate. 
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(37) Riscurile există atunci când breșa de securitate poate conduce la efecte negative și vulnerabilitate 

(în mod direct sau indirect), respectiv la daune fizice, materiale sau non-materiale pentru persoanele 

ale căror date au fost afectate (discriminare, furt de identitate sau fraudă, pierderi financiare, 

afectarea renumelui profesional, a reputației etc.). 

(38) În cazurile în care breșele de securitate implică date care dezvăluie originea etnică sau rasială, 

opiniile politice, credințele religioase sau filosofice, apartenența la sindicate, date genetice, date 

privind starea de sănătate, orientarea sexuală sau condamnările penale, este foarte probabil să 

survină astfel de daune. 

(39) Informarea transmisă persoanei vizate se va face în scris (prin email, scrisoare sau prin intermediul 

paginii personale) și va include o descriere într-un limbaj clar și simplu a naturii breșei de 

securitate, precum și informațiile și recomandările menționate în cadrul paragrafului (32), lit. b), c) 

și d).   

(40) Informarea persoanei vizate nu este necesară în următoarele situații: 

 Asociația a adoptat măsuri de protecție tehnice și organizatorice adecvate, aplicate în cazul 

datelor cu caracter personal afectate de încălcarea securității, în special măsuri prin care datele 

devin neinteligibile persoanelor neautorizate să le acceseze (de exemplu, criptarea); 

 Asociația a luat măsuri ulterioare prin care se asigură că riscul ridicat pentru drepturile și 

libertățile persoanelor nu mai este susceptibil să se materializeze; 

 ar necesita un efort disproporționat. În această situație, se va efectua o informare publică, prin 

intermediul site-ului, al newsletter-ului sau al unui ziar cu circulație națională. 

(41) Rolul informării este acela de a oferi persoanelor vizate informațiile necesare pentru a reduce 

efectele negative care decurg din circumstanțele producerii breșei. Atunci când Asociația nu are 

certitudinea producerii unor efecte negative, va alege calea prudenței și va notifica persoanele 

vizate.  

(42) În cazul unor date cu caracter personal care sunt publice (de exemplu, Tabloul Asociației), ori de 

câte ori este afectat nivelul de disponibilitate sau de publicitate ca urmare a producerii unui incident, 

se va considera că s-a produs o breșă de confidențialitate iar dacă aceasta este probabil să producă 

efecte negative, va fi adusă la cunoștința persoanelor vizate. 

VII. Evaluarea ulterioară a breșelor de securitate  

(43) După finalizarea acțiunilor de răspuns imediat la producerea unei breșe de securitate, este 

importantă atât investigarea cauzelor apariției breșei cât și evaluarea eficacității planului de răspuns.  

(44) Dacă s-a constatat că breșa de securitate s-a produs datorită unor erori de aplicare a procedurilor sau 

a alocării deficitare a responsabilităților, a continua activitatea ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat 

este nerecomandabil. În astfel de situații, vor fi luate măsuri de îmbunătățire în cel mai scurt timp 

posibil iar acestea vor fi comunicate angajaților în scris, astfel încât Asociația să poată demonstra că 

a acționat într-o manieră responsabilă. În plus, vor fi organizate acțiuni suplimentare de instruire a 

personalului cu privire la protecția datelor cu caracter personal.  

(45) Dacă breșa s-a produs datorită unor atacuri informatice sau a vulnerabilității sistemelor IT ale 

Asociației, vor fi luate măsuri tehnice pentru a preveni atacuri recurente viitoare.  

VIII. Măsuri de prevenire și reducere a riscurilor 

(46) Pentru a preveni breșele de disponibilitate și integritate a datelor, Asociația va face back-up-uri 

periodice ale datelor cu caracter personal și le va stoca pe un server dedicat, în condiții de siguranță.   

(47) Pentru a preveni breșele de confidențialitate și a reduce efectele negative asociate, vor fi luate 

următoarele măsuri: 
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 aplicarea recomandărilor descrise în Politica de securitate a datelor și în Politica de 

confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal; 

 monitorizarea continuă a vulnerabilităților potențiale ale tehnologiilor utilizate (scanarea 

website-ului din punct de vedere al vulnerabilităților, actualizarea programelor antivirus, filtrarea 

emailurilor de tip spam etc.) 

 securizarea conturilor de membru de pe site-ul Asociației și pagina personală și recomandarea 

schimbării parolei odată cu lansarea noii aplicații de evidență a membrilor și a noului portal 

extern. 

IX. Validitatea politicii (versiunea 1 – 2020) 

Această politică a intrat în vigoare la data de ………………………. și va fi verificată și actualizată 

periodic de responsabilul cu protecția datelor. 

 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 87/25.11.2020 

pentru aprobarea Listei candidaților admiși la examenul de acreditare din sesiunea noiembrie 2020 

Având în vedere Minuta din data de 24.11.2020 a Comisiei de acreditare constituită pentru sesiunea 

noiembrie 2020, 

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 şi 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 canditaților admiși la examenul de acreditare din sesiunea noiembrie 2020 

prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

vigoare la data publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 26.11.2020. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Sorin Adrian Petre 

Anexa la HCD nr. 87/2020 

Lista candidaților admiși la examenul de acreditare din sesiunea noiembrie 2020 

      a) Secțiunea Evaluarea proprietăților imobiliare: 

Nr 
Crt Nume, Prenume Nr. Leg. 

1 NISTOR MANDACHE MARIANA 17813 

2 POPA MIRCEA GABRIEL 18488 

 

b) Secțiunea Evaluări de Întreprinderi, de Fond de Comerț şi alte Active Necorporale: 

Nr 
Crt Nume, Prenume Nr. Leg. 

1 DINU SILVIU CRISTIAN 12113 

2 STOICA ALEXANDRA RALUCA 18424 
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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 88/25.11.2020 

pentru aprobarea Listei candidaților admiși la examenul de reacreditare                                                     

din sesiunea noiembrie 2020 

Având în vedere Minuta din data de 24.11.2020 a Comisiei de reacreditare constituită pentru sesiunea 

noiembrie 2020, 

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 şi 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 2020 

prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

vigoare la data publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 26.11.2020. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Sorin Adrian Petre 

Anexa la HCD nr.88/2020 

Lista candidaților admiși la examenul de reacreditare 

 din sesiunea noiembrie 2020 

a) Secțiunea Evaluarea proprietăților imobiliare: 

Nr. 
Crt 

Nume si prenume 
Nr. 
leg. 

1 BACIU ILIE 10363 

2 CATARGIU ADELA CEZARINA 11243 

3 DUNAREANU SELARU RALUCA IOANA 12399 

4 MESIA ION 14057 

5 PREDA GIGEL DANIEL 15529 

6 SFRENT HORIA 16080 

7 SIRB GHEORGHE MIHAI 16131 

 

 

b) Secțiunea Evaluări de Întreprinderi, de Fond de Comerț şi alte Active Necorporale: 

Nr. 

Crt 
Nume si prenume 

Nr. 

leg. 

1 GUTU ILEANA 13067 

2 OACA CRISTINA 14779 

3 ZAHARIA NICOLETA ADRIANA 10430 
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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 89/25.11.2020 

pentru aprobarea Procedurii de verificare și monitorizare a calității activității de evaluare  

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 şi 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 şi completările 

ulterioare, 

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

hotărâre. 

Art. 1. – Se aprobă Procedura de verificare și monitorizare a calității activității de evaluare, prevăzută în 

anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

și intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2021. 

Art. 3. – Cu data de 1 ianuarie 2021, hotărârea Consiliului director nr. 81/2014 pentru aprobarea 

Procedurii de organizare a verificărilor pentru asigurarea calității activității de evaluare, se abrogă. 

Data intrării în vigoare: 01.01.2020. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Sorin Adrian Petre 

Anexa la HCD nr. 89/2020 

Procedura de verificare și monitorizare a calității activității de evaluare 

Art. 1. – Obiectul activității de monitorizare 

În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. d) şi f) din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011 privind 

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

modificările ulterioare (denumită în continuare „OG nr. 24/2011”), verificarea activității de evaluare 

desfăşurate de evaluatorii autorizați, membri ai Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din 

România, denumită în continuare ANEVAR, se efectuează asupra: 

(a) politicilor şi procedurilor implementate de evaluatorii autorizați pentru a asigura respectarea 

regulilor şi principiilor deontologice care guvernează activitatea evaluatorilor autorizați prevăzute 

în Codul de etică al profesiei de evaluator autorizat, aprobat prin Hotărârea Conferinței 

naționale nr. 1/2012 (denumit în continuare „Codul de etică al profesiei”); 

(b) politicilor şi procedurilor aplicate de evaluatorii autorizați pentru a asigura respectarea cerințelor 

Standardelor de evaluare obligatorii pentru desfăşurarea activității de evaluare, aprobate prin 

Hotărârea Conferinței Naționale (denumite în continuare „Standardele de Evaluare”). 

Art. 2. – Definiții 

În înțelesul prezentei proceduri, termenii şi expresiile de mai jos au următorul înțeles: 

1. Departamentul de Verificare şi Monitorizare, denumit în continuare DVM – compartimentul de 

specialitate din cadrul ANEVAR alcătuit din personal salariat şi aflat sub coordonarea Comisiei de 

verificare și monitorizare, denumită în continuare CVM, care efectuează inspecțiile de verificare a 

activității de evaluare desfăşurate de evaluatorii autorizați, precum şi verificările de rapoarte de evaluare 

solicitate de către autorități publice; 

2. Verificarea şi monitorizarea activității de evaluare reprezintă sistemul independent operațional de acte 

şi proceduri efectuate de CVM prin DVM şi cu sprijinul celorlalte organe competente din cadrul 

ANEVAR, în baza unor inspecții planificate şi a rapoartelor anuale de activitate ale evaluatorilor 

autorizați, având ca obiect controlul şi verificarea modului în care aceştia aplică standardele de evaluare 

obligatorii şi se conformează regulilor şi principiilor deontologice în activitatea de evaluare pe care o 

desfăşoară, evaluarea activității profesionale a membrilor ANEVAR prin acordarea unor calificative, 
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stabilirea unor măsuri pentru remedierea neconformităților constatate, atunci când este cazul, precum şi 

supravegherea punerii în aplicare a măsurilor dispuse, în condițiile legii. 

3. Raportul de activitate anual al evaluatorilor autorizați – document obligatoriu emis de fiecare 

membru al ANEVAR, evaluator autorizat, care cuprinde numărul şi tipurile de lucrări de evaluare 

realizate şi veniturile realizate din activitatea de evaluare în anul pentru care se face raportarea şi care se 

depune la DVM; 

4. Calificativ – sistem de notare ce exprimă, prin indicații A, B, C sau D, rezultatele evaluării modalității 

de desfăşurare a activității unui evaluator autorizat supus verificării în cadrul sistemului de asigurare a 

calității, în baza constatărilor rezultate la inspecția de verificare şi a proporției de realizare a obiectivelor 

verificate stabilite în condițiile prezentei proceduri; 

5. Măsură corectivă – măsură de remediere a neconformităților constatate în cadrul verificării efectuate 

asupra unui evaluator autorizat inclus în programul trimestrial de inspecție, dispusă de Consiliul Director 

în baza propunerii CVM, având rolul de a preveni apariția unor neconformități cu Standardele de 

Evaluare sau cu prevederile Codului de etică al profesiei; 

6. Măsură corectivă profesională  – măsură corectivă constând în stabilirea obligației de a absolvi cursuri 

de pregătire profesională, suplimentare față de programul anual de pregătire continuă minimă obligatorie 

a evaluatorilor autorizați, persoane fizice; 

7. Notă de inspecție – documentul întocmit de inspectorul sau echipa de inspectori desemnați cu 

efectuarea inspecției asupra unui evaluator autorizat inclus în programul trimestrial de inspecție, care 

cuprinde constatările referitoare la existența sau inexistența unor neconformități cu Standardele de 

Evaluare sau cu prevederile Codului de etică al profesiei în cadrul activității de evaluare verificate; 

8. Referatul de verificare – documentul întocmit de CVM în baza notei de inspecție, care cuprinde 

propunerile adresate Consiliului director referitoare la calificativul evaluatorului, măsurile corective 

aplicabile şi termenele aferente, precum şi măsuri de recomandare, dacă este cazul. 

Art. 3. – Subiecții activității de monitorizare 

(1) Toți evaluatorii autorizați membri ai ANEVAR, persoane fizice şi persoane juridice, sunt subiecții 

unui sistem de monitorizare a calității activității de evaluare, care este organizat potrivit prevederilor 

prezentei proceduri și care este implementat de către CVM prin DVM. 

(2) În cadrul programelor anuale de monitorizare sunt incluşi numai evaluatorii autorizați, membri ai 

ANEVAR, persoane fizice şi persoane juridice active, care au desfăşurat activități de evaluare 

materializate prin emiterea de rapoarte de evaluare destinate uzului unor terțe părți.  

Art. 4. – Inspectorii de verificare şi de monitorizare 

(1) DVM îşi desfăşoară activitatea sub coordonarea CVM şi efectuează inspecțiile de verificare pentru 

asigurarea calității activității de evaluare desfăşurată de evaluatorii autorizați prin inspectori care au 

calitatea de salariați ai ANEVAR, selectați potrivit următoarelor criterii: 

a) să aibă pregătire profesională şi experiență relevantă în domeniul evaluării; 

b) să aibă pregătire specifică cu privire la efectuarea de inspecții de calitate; 

c) să nu le fie afectată independența şi să nu se afle în conflict de interese cu evaluatorul autorizat 

inspectat; 

d) se bucură de autoritate profesională şi probitate morală. 

(2) Inspectorii care efectuează verificări de asigurare a calității, cu ocazia primirii delegației de inspecție, 

declară dacă se află sau nu în una dintre situațiile de conflict de interese prevăzute de Codul de etică al 

profesiei, în raport cu evaluatorul autorizat la care urmează să efectueze inspecția calității. Evaluatorului 

autorizat la care urmează să se efectueze inspecția i se va comunica numele inspectorilor ce vor veni în 

inspecție. Acesta poate solicita înlocuirea unora dintre inspectori în baza unor argumente justificate ce vor 

fi prezentate CVM în maximum 48 de ore de la comunicarea datei la care va avea loc inspecția. 

(3) Inspectorii sunt membri ai ANEVAR deveniți inactivi în urma dobândirii calității de salariați ai 

ANEVAR. 

(4) Membrii CVM au dreptul de a avea acces la dosarele de inspecție, la foile de lucru şi la alte 

documente relevante, aferente verificărilor efectuate de inspectori. 
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(5) DVM efectuează şi activitatea de verificare a rapoartelor de evaluare primite ca urmare a solicitărilor 

autorităților publice, prezentând opinia rezultată președintelui ANEVAR. 

(6) Inspectorii, în calitate de persoane împuternicite să exercite în numele ANEVAR verificarea calității 

activității desfăşurate de membrii săi în cadrul exercitării profesiei de evaluator autorizat, trebuie să 

acționeze cu respectarea strictă a normelor şi a prezentei proceduri, precum şi a prevederilor Codului de 

etică al profesiei. 

Art. 5. – Etapele procesului de verificare şi monitorizare 

Procedura de verificare şi monitorizare în vederea asigurării calității activității de evaluare presupune 

parcurgerea următoarelor etape: 

a) raportarea activității anuale de către evaluatorii autorizați, membri activi ai ANEVAR cu drept de 

exercitare a profesiei; 

b) planificarea activității de inspecție; 

c) efectuarea inspecției şi verificarea calității activității de evaluare de către DVM, finalizată prin 

întocmirea notei de inspecție; 

d) analiza de către CVM a notelor de inspecție întocmite de DVM şi întocmirea referatelor de 

verificare; 

e) aprobarea de către Consiliul director a calificativului acordat evaluatorului autorizat verificat, 

precum şi a măsurilor corective şi a recomandărilor propuse de CVM; 

f) monitorizarea de către CVM a implementării de către evaluatorul autorizat a măsurilor dispuse de 

Consiliul director. 

Art. 6. – Obligația de raportare  

(1) Toți evaluatorii autorizați, membri activi ai ANEVAR , respectiv membrii titulari, membrii acreditați 

și membrii corporativi, înscriși în Tabloul ANEVAR, au obligația de a raporta anual la DVM informații 

referitoare la activitatea de evaluare, sub forma și la termenele prevăzute de prezenta procedură.  

 (2) Membrii titulari activi, înscrişi în Tabloul ANEVAR în anul calendaristic curent, au obligația de a 

transmite anual un raport de activitate corespunzător anului de referință, astfel:  

a) membrii titulari care nu au desfăşurat activitate de evaluare a bunurilor, nu au elaborat sau nu au 

participat la elaborarea unor rapoarte de evaluare trimit o declarație conform modelului prezentat în 

Anexa 1;  

b) membrii titulari care au desfăşurat activitate de evaluare a bunurilor exclusiv ca angajați sau 

colaboratori, conform modelului prezentat în Anexa 2;  

c) membrii titulari care au desfăşurat activitate de evaluare în nume propriu sau în nume propriu şi în 

regim de colaborator (subcontractor), sau în alte forme, conform modelului prezentat în Anexa 3.  

(3) Membrii corporativi înscrişi în Tabloul ANEVAR, în anul calendaristic curent, au obligația de a 

transmite raportul de activitate corespunzător anului calendaristic de referință, conform modelului 

prezentat în Anexa 4.  

(4) Modelele rapoartelor sunt disponibile pe site-ul www.anevar.ro și se completează online. După 

completarea formularului corespunzător, evaluatorul autorizat va primi automat prin email, la adresa 

comunicată în formular, un mesaj automat de confirmare, conținând un link către raportul în format .pdf, 

completat de acesta. Acest document va fi tipărit şi păstrat de către evaluatorul autorizat pentru referințe 

ulterioare, cu semnătură și parafă în cazul membrilor titulari, respectiv cu semnătura reprezentantului 

legal și ștampila persoanei juridice, în cazul membrilor corporativi. Raportul de activitate anual, la care 

este anexată lista de lucrări corespunzătoare, se va păstra, în forma menționată, împreună cu rapoartele de 

activitate din anii precedenți, până la inspecția efectuată de inspectori din cadrul DVM.  

(5) În cursul inspecției pentru verificarea calității serviciilor de evaluare, echipa de inspectori va compara 

informațiile din rapoartele păstrate în formă letrică și listele de lucrări anexate cu informațiile declarate în 

rapoartele on-line. Prezentarea şi concordanța datelor vor fi corespunzător notate în fişa cu obiectivele 

inspecției. 

(6) Toate rapoartele anuale de activitate de la ultima monitorizare şi până la inspecția programată de către 

DVM, vor fi păstrate şi prezentate la inspecție de către fiecare membru ANEVAR, pentru monitorizarea 
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activității de evaluare a anilor precedenți, dar nu mai mult de 5 ani anteriori.  

(7) Nerespectarea obligațiilor de raportare prevăzute la alin. (2)-(4) conduce la neeliberarea însemnelor 

(parafelor) de către ANEVAR. 

Art. 7. – Întocmirea programului de inspecție trimestrial 

(1) La începutul fiecărui an calendaristic, DVM întocmeşte proiectul programului global de inspecții care 

ulterior se defalcă în proiectele programelor trimestriale de inspecție ce se aprobă de către CVM şi se 

transmit spre informare Consiliului Director.  

(2) Programul trimestrial de inspecție cuprinde: 

- lista evaluatorilor autorizați a căror activitate urmează a fi verificată pentru asigurarea calității,  

- perioada supusă verificării,  

- numele inspectorilor care urmează să efectueze verificarea. 

(3) În vederea planificării activității de inspecție conform alin. (1), DVM ia în considerare situația 

evaluatorilor autorizați membri ai ANEVAR, persoane fizice şi persoane juridice active, înscrise în 

Tabloul ANEVAR în secțiunile membrii titulari, membrii acreditați şi membrii corporativi. 

(4) În vederea exercitării atribuțiilor stabilite conform prezentului Regulament, Departamentul Evidență 

Membri din cadrul ANEVAR denumit în continuare ”DEM” furnizează, la cererea DVM, orice informații 

din evidențele sale referitoare la situația evaluatorilor autorizați, persoane fizice şi persoane juridice, 

înscrise la începutul anului în Tabloul ANEVAR. 

(5) Planificarea inspecțiilor se realizează prin două metode: metoda ordinară având ca instrument 

criteriul general de planificare și o metodă extraordinară, la sesizarea CVM de către președintele 

ANEVAR. 

(6) Criteriul general în planificarea inspecțiilor este cel conform căruia fiecare membru al ANEVAR cu 

drept de exercitare a profesiei este verificat, direct sau indirect, prin membrul corporativ al cărui 

angajat/colaborator exclusiv este, pentru calitatea activității de evaluare desfăşurate, o dată la cinci ani. 

(7) Prin excepție de la prevederile alin. (6) în funcție de rezultatele inspecțiilor anterioare pentru 

asigurarea calității, în condițiile stabilite prin prezenta procedură, Consiliul director poate să dispună 

efectuarea verificării calității de evaluare la intervale mai mici de cinci ani.  

(8) Metoda extraordinară presupune sesizarea CVM de către președintele ANEVAR ori de câte ori acesta 

are motive temeinice să solicite o verificare a activității unui membru, fie în cazul primirii unor sesizări 

din exterior, fie în cazul unor informații din mass media, fie ori de câte ori deține informații nefavorabile 

despre activitatea de evaluare desfășurată de membrii asociației. 

(9) În cadrul criteriului general de planificare a inspecțiilor vor fi incluși și membrii corporativi care se 

retrag din proprie inițiativă dar revin ulterior și solicită reînscrierea în Tabloul ANEVAR. În aceste 

cazuri, Departamentul de evidență a membrilor va verifica dacă societățile respective au același 

administrator unic sau aceeași denumire sau date de identificare (CUI, număr de înmatriculare la Oficiul 

Registrului Comerțului) și va semnala DVM această situație, pentru programarea inspecției de 

monitorizare a activității de evaluare după un an de la data revenirii. 

Art. 8 – Perioada de activitate supusă verificării și monitorizării 

(1) Este supusă activității de monitorizare perioada formată din 5 ani calendaristici precedenți anului în 

care are loc monitorizarea, cu excepția evaluatorilor autorizați care au fost supuși monitorizării la o dată 

mai recentă.  

(2) În cazul în care monitorizarea precedentă a avut loc la o dată mai recentă, perioada de monitorizare 

va fi redusă de la 5 ani la perioada cuprinsă între data monitorizării precedente și data monitorizării 

curente. 

(3) Evaluatorii care au obținut calificativul B sau C pot cere după cel puțin 1 an calendaristic de la 

primirea acestui calificativ, să fie reverificați, contra cost. 

Art. 9. – Stabilirea datei inspecției 

(1) DVM comunică în scris evaluatorilor autorizați, membrii titulari, acreditați sau corporativi, care sunt 

incluşi în programul de inspecție trimestrial, cu cel puțin 15 zile înainte de data propusă pentru inspecție 
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perioada pentru care urmează a se efectua verificarea pentru asigurarea calității de evaluare, data propusă 

pentru inspecție, precum şi numele inspectorilor care vor efectua inspecția. 

(2) În termen de 48 de ore de la data primirii notificării de inspecție, membrii ANEVAR prevăzuți la 

alin. (1) transmit DVM confirmarea privind data inspecției sau solicitarea reprogramării inspecției într-un 

termen de cel mult două luni de la data propusă pentru inspecție de DVM. 

(3) Documentele de planificare a inspecțiilor se întocmesc şi se păstrează în condiții care garantează 

respectarea confidențialității obiectivelor inspecției. 

Art. 10. – Durata inspecției 

(1) De regulă, inspecția se efectuează pe parcursul unei singure zile lucrătoare. 

(2) Durata verificării poate să fie și mai mare, în funcție de tipul inspecției, volumul activității 

evaluatorului autorizat inspectat, precum şi orice alți factori care pot influența aria de cuprindere a 

inspecției, în condițiile stabilite în prezenta procedură. 

Art. 11 – Locul desfășurării inspecției 

(1) Inspecțiile directe pentru verificarea calității activității de evaluare a membrilor corporativi se vor 

desfășura la sediul social sau la sediul comercial central. 

(2) Inspecțiile directe pentru verificarea calității activității de evaluare a membrilor corporativi cu puncte 

de lucru şi în alte localități din afara sediului social, sau sediului comercial, se vor desfăşura la sediul 

social sau sediul comercial central şi vor viza activitatea de evaluare desfăşurată în toate punctele de lucru 

ale societății. 

(3) Inspecțiile directe pentru verificarea calității activității de evaluare a membrilor titulari se vor 

desfăşura la adresa birourilor acestora.  

(4) La solicitarea oricăreia dintre părți și cu acordul celeilalte, locul de desfășurare a inspecției directe 

poate fi și sediul ANEVAR/Filialei de care aparține cel inspectat sau orice alt loc agreat de comun acord.  

(5) Inspecțiile pentru verificarea calității activității de evaluare se pot desfășura și la distanță, la 

propunerea oricăreia dintre părți și cu acordul celeilalte, prin mijloace de comunicare la distanță: în 

format mail sau în format video. 

Art. 12. – Obiectivele inspecției 

(1) Verificarea calității activității de evaluare se realizează, în principal, prin stabilirea de către 

inspectorul desemnat a modului de îndeplinire a obiectivelor inspecției de către evaluatorul autorizat 

inclus în programul de inspecție trimestrial. 

(2) Principalele obiective ale inspecției calității activității de evaluare sunt următoarele: 

a) cunoaşterea ariei de cuprindere a activității de evaluare, pe baza examinării conținutului 

contractelor / comenzilor de prestări servicii; 

b) verificarea conformității activității de evaluare desfăşurată în perioada de referință cu datele 

menționate în raportul anual de activitate;  

c) îndeplinirea obligațiilor referitoare la pregătirea continuă a evaluatorilor autorizați, respectiv 

modul de executare a măsurilor corective profesionale stabilite pentru evaluatorii monitorizați care 

au obținut rezultate nesatisfăcătoare la inspecțiile anterioare; 

d) verificarea sistemului intern implementat de către evaluatorul autorizat, persoană fizică sau 

persoană juridică, pentru asigurarea calității lucrărilor de evaluare efectuate; 

e) verificarea dosarelor de lucru ale lucrărilor de evaluare selectate în scopul evaluării conformității 

acestora cu cerințele Standardelor de Evaluare şi ale Codului de etică al profesiei.  

Art. 13. – Aria de cuprindere a inspecției 

(1) Inspecția se efectuează în totalitate sau prin sondaj în raport de volumul activității de evaluare 

desfăşurată de membrii ANEVAR, precum şi de rezultatele inspecțiilor anterioare. În toate cazurile, 

inspecția trebuie să cuprindă un număr reprezentativ de dosare de lucru, inclusiv rapoartele de evaluare 

din dosarele de lucru analizate, care să permită formularea unor concluzii temeinice cu privire la modului 

de respectare a Standardelor de Evaluare şi a Codului de etică al profesiei. 
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(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul inspecțiilor ulterioare aplicării unei măsuri corective 

profesionale, primul obiectiv va fi verificarea îndeplinirii măsurii corective profesionale, iar dacă aceasta 

nu a fost îndeplinită, se va menține automat același calificativ acordat la prima inspecție, fără a mai 

proceda la repetarea inspecției. 

Art. 14. – Obligația de confidențialitate a inspectorilor de verificare şi monitorizare 

Potrivit prevederilor Codului de etică al profesiei şi fişei postului, inspectorii DVM au obligația de a 

păstra confidențialitatea informațiilor obținute în cadrul inspecțiilor pentru asigurarea calității, atât a celor 

referitoare la activitatea evaluatorului autorizat, cât şi a celor referitoare la clienții acestuia. 

Art. 15. – Inaplicabilitatea principiului confidențialității în raport cu inspectorul de verificare 

(1) Evaluatorii autorizați supuşi verificării calității activității de evaluare nu pot să invoce 

confidențialitatea informațiilor deținute cu privire la client şi la lucrările efectuate față de inspectorul 

desemnat în cadrul programului trimestrial de inspecție. 

(2) În temeiul prezentei Proceduri, evaluatorii autorizați incluşi în programul de inspecție au obligația 

profesională de a comunica inspectorului orice informații considerate confidențiale în raport cu terții, în 

scopul realizării controlului efectiv al calității activității de evaluare de către organismul profesional 

investit cu autoritate specifică în acest scop.  

(3) În particular, la solicitarea echipei de inspectori, evaluatorii autorizați care fac parte din programul de 

inspecție au obligația: 

a) de a pune la dispoziție toate documentele justificative şi de a furniza toate explicațiile necesare 

verificării corectitudinii datelor din raportul anual de activitate, precum şi din dosarele de lucru 

selectate pentru inspecție; 

b) de a asigura accesul inspectorilor care efectuează verificarea privind asigurarea calității la 

contractele/comenzile de prestări servicii de evaluare astfel încât să poată fi identificată sfera 

misiunii de evaluare, la dosarele de lucru, actele şi documentele pe care le gestionează sau le au în 

păstrare, care intră sub incidența verificării şi servesc pentru documentarea probelor care susțin 

concluziile inspecției; 

c) de a lua act de constatările inspecției pentru asigurarea calității, prin semnarea notelor de inspecție 

şi de a comunica în scris CVM, la termenele fixate, modalitatea de implementare a măsurilor 

corective dispuse în urma inspecției. 

(4) Refuzul unui evaluator autorizat de a permite accesul inspectorilor la documentele de lucru ale 

misiunilor, în scopul verificării calității activității de evaluare conform programului de inspecție, 

constituie abatere disciplinară prevăzută la art. 12 alin. (1) lit. c) din Regulamentul ANEVAR. CVM 

informează preşedintele ANEVAR în vederea declanşării procedurii disciplinare prin autosesizare cu 

privire la fapta persoanei respective 

Art. 16. – Desfăşurarea inspecțiilor  

(1) Corespunzător planificărilor făcute de către DVM şi înaintate spre aprobare CVM, DVM desemnează 

inspectorii.  

(2) Inspectorii desemnați primesc misiunile de inspecție și declară, în scris, dacă se află în una din 

situațiile de conflict de interese prevăzute de Codul de Etică al profesiei de evaluator autorizat, în raport 

cu evaluatorul autorizat la care urmează să se efectueze monitorizarea și verificarea; necompletarea unei 

astfel de declarații înseamnă inexistența unor situații de conflict.  

(3) La data programată a inspecției directe pentru monitorizarea și verificarea calității activității de 

evaluare, evaluatorul autorizat monitorizat va furniza inspectorilor următoarele documente: 

a) rapoartele de activitate ale ultimilor 5 ani precedenți, sau ale anilor începând cu anul dobândirii 

calității de evaluator autorizat, sau ale anilor trecuți de la monitorizarea anterioară;  

b) listele lucrărilor efectuate în perioada de referință, în conformitate cu informațiile declarate în 

rapoartele de activitate,  

c) copii ale polițelor de asigurare profesională pentru anii perioadei de referință şi pentru anul în curs,  
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d) documente ale sistemului intern de calitate (pentru evaluatorii autorizați care au un sistem de 

management al calității certificat sunt: certificatul emis de organismul de certificare, manualul 

calității, manualul procedurilor etc., iar pentru evaluatorii autorizați care nu au un sistem certificat, 

documente proprii de ținere a evidențelor şi de urmărire a calității)  

e) dosarele de lucru selectate pentru verificare, având conținutul menționat la alin. (6).  

(4) Membrii corporativi care au puncte de lucru şi în alte localități decât cele ale sediului social, vor 

furniza echipei de inspectori raportul de activitate în formă analitică pentru fiecare punct de lucru în parte.  

(5) Vor fi considerați că au fost cuprinşi în programul de verificare şi monitorizare doar membrii titulari 

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

care au făcut obiectul inspecției, respectiv cei menționați în Nota de inspecție. 

(6) Dosarele de lucru ale misiunilor de evaluare au conținutul cunoscut din practica curentă a membrilor 

ANEVAR, respectiv:  

a. contractul/comanda pentru prestări servicii de evaluare,  

b. documente pentru identificarea obiectului evaluării şi a dreptului de proprietate,  

c. elemente relevante pentru descrierea bunului evaluat, constatările la inspecția bunului evaluat,  

d. fotografii ale bunurilor evaluate,  

e. corespondența purtată cu proprietarul, beneficiarul, utilizatorul sau terți, referitor la misiunea 

evaluării,  

f.   înregistrări din surse de informații reale, adecvate şi credibile care asigură trasabilitatea 

informațiilor folosite în evaluare (analize de piață, selectarea comparabilelor, analiza ratelor de 

actualizare/ capitalizare, elemente specifice bunului evaluat etc.),  

g. investigații şi analize relevante pentru concluzia finală,  

h. raportul de evaluare în forma preliminară şi în forma finală furnizată beneficiarului.  

(7) Rapoartele de evaluare din dosarele de lucru ce sunt selectate pentru verificare, de către inspector, vor 

fi listate, semnate şi parafate/ştampilate de către evaluatorul autorizat. Verificarea lor este însoțită de 

ştampilarea acestora, cu o ştampilă specifică DVM, care atestă trecerea rapoartelor respective printr-un 

proces de verificare.  

(8) Etapele inspecțiilor la distanță în format mail sunt: 

a. transmiterea unui email cu anunțarea inspecției, solicitarea pregătirii documentelor (rapoarte de 

activitate, listele de lucrări aferente, polițe de asigurare, certificate ISO etc.) și a completării unui 

chestionar aprobat de CVM, a cărui completare de către evaluatorul autorizat inspectat are regim de  

declarație pe proprie răspundere, referitor la organizarea activității de evaluare și a modului de 

asigurare a calității serviciilor de evaluare a bunurilor, pe care le-a prestat; 

b. comunicarea obligativității de transmitere electronică a acestor documente la DVM în termen de 10 

zile calendaristice de la primirea mesajului de anunțare a inspecției; 

c. DVM primește documentele și alege 3 lucrări din listele prezentate, comunicând această selecție 

evaluatorului în maxim 5 zile; 

d. evaluatorul monitorizat transmite electronic cele 3 rapoarte de evaluare alese în maxim 24 de ore 

(raportul de evaluare în varianta finală transmisă clientului, dosarul de lucru, contractele aferente 

etc.); 

e. inspectorul desemnat verifică lucrările și analizează documentele transmise, întocmind „Nota de 

inspecție” și „Fișa de obiective”. Acestea sunt transmise evaluatorului, alături de recomandările 

inspectorilor, într-un termen prestabilit (ex. 3-5 zile); 

f. nota de inspecție – documentul întocmit de către inspector sau echipa de inspectori, cuprinde 

constatările referitoare la existența unor neconformități față de Standardele de Evaluare sau 

legislația specifică sau la conformarea parțială cu cerințele standardelor; 

g. evaluatorul are la dispoziție maximum 24 ore pentru citirea, însușirea observațiilor și semnarea 

notei de inspecție; 

h. eventualele nelămuriri pot fi clarificate telefonic sau prin alte mijloace electronice de comunicare la 

distanță. 
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(9)  Etapele inspecțiilor la distanță în format video sunt similare  cu cele de la inspecțiile directe, doar că 

discuțiile se desfășoară prin mijloace sau platforme video, iar documentele necesare se transmit între 

evaluatorii autorizați și inspectori prin e-mail. 

(10) Obiectivele inspecției pentru verificarea calității activității de evaluare sunt prezentate în Anexa 5 - 

„Obiectivele verificării calității activității de evaluare”, în secțiunea A a acestei fişe de obiective fiind 

cuprinse obiectivele verificării sistemului intern de calitate, iar în secțiunea B fiind cuprinse obiectivele 

verificării dosarelor de lucru. Dosarele verificate se identifică atât în nota de inspecție cât şi în fişa cu 

obiectivele verificării prin B1, B2, ... Bn.  

(11) În secțiunea A gradul de îndeplinire a obiectivelor se punctează de la 0-5 (0-deloc, 1-în foarte mică 

măsură, 2-în mică măsură, 3-satisfăcător, 4-în mare măsură, 5-în foarte mare măsură). În secțiunea B 

gradul de îndeplinire a obiectivelor se punctează de la 0-5 (0-deloc, 1-în foarte mică măsură, 2-în mică 

măsură, 3-satisfăcător, 4-în mare măsură, 5-în foarte mare măsură) pentru fiecare dosar de lucru B1, B2, 

… Bn selectat prin sondaj pentru verificare şi consemnat în Nota de inspecție.  

(12) Obiectivele punctate cu 0, 1 sau 2 puncte sunt considerate neconformități și vor fi menționate în Nota 

de inspecție, împreună cu măsurile corective necesare propuse de către inspector.  

(13) Obiectivele verificării dosarului de lucru sunt tratate și punctate individual pentru fiecare dintre 

dosarele de lucru selectate pentru verificare (B1, B2.....Bn), în final rezultând un scor calculat ca medie 

aritmetică a procentajelor obținute de fiecare dosar în parte.  

(14) Scorul total general se calculează  însumând punctajul total obținut pentru secțiunea A cu cel obținut 

pentru secțiunea B și raportarea acestuia la punctajul total maxim posibil pentru secțiunile A și B. 

(15) Evaluatorul autorizat verificat furnizează echipei de inspectori, în afara documentelor de lucru ale 

misiunilor de evaluare, necesare formulării răspunsurilor la obiectivele inspecției calității activității de 

evaluator autorizat şi toate explicațiile necesare verificării corectitudinii datelor din raportul anual de 

activitate şi din dosarele de lucru selectate pentru inspecție.  

(16) În paralel cu Nota de inspecție, în timpul inspecției de verificare se notează de către 

inspector/inspectori, obiectivele din fişa cu obiectivele verificării, conform constatărilor cu privire la 

sistemului intern de calitate, respectiv la dosarele de lucru.  

(17) Scorul „total general” rezultat din notarea obiectivelor este consemnat în nota de inspecție, iar 

neconformitățile (obiectivele care au fost punctate cu 0,1 sau 2) sunt consemnate, inspectorul explicitând 

în ce constau acestea. Totodată, inspectorul poate consemna recomandări pentru îmbunătățirea activității 

de evaluare.  

Art. 17. – Nota de inspecție  

(1) Constatările echipei de inspecție desemnată să efectueze verificarea calității activității de evaluare se 

consemnează în cadrul notei de inspecție. 

(2) Nota de inspecție se întocmeşte de echipa de inspectori şi se semnează atât de inspectorii desemnați, 

cât şi de evaluatorul autorizat inspectat.  

(3) Evaluatorul autorizat inspectat are posibilitatea de a consemna în Nota de inspecție obiecțiile sale față 

de constatările inspectorului, în secțiunea alocată acestor eventuale observații, înaintea semnării şi 

înregistrării notei de inspecție. Observațiile formulate ulterior nu se iau în considerare. 

(4) Refuzul semnării şi înregistrării Notei de inspecție se consideră abaterea disciplinară prevăzută la art. 

12 alin. (1) lit. c) din Regulamentul ANEVAR. CVM informează preşedintele ANEVAR în vederea 

declanşării procedurii disciplinare prin autosesizare cu privire la fapta persoanei respective. 

(5) Răspunderea inspectorilor revine numai în legătură cu elementele sondajelor, documentele şi 

evidențele supuse inspecției. 

(6) Nota de inspecție se întocmeşte în două exemplare, dintre care unul se înregistrează şi rămâne la 

evaluatorul autorizat verificat, iar celălalt rămâne la inspectori, care au obligația să îl înregistreze la 

registratura generală a ANEVAR. 

(7) Nota de inspecție cuprinde, în principal, mențiuni referitoare la aspectele de neconformitate cu 

Standardele de Evaluare şi cu prevederile Codului de etică al profesiei constatate în urma inspecției, 

precum şi motivele care stau la baza constatărilor inspectorilor. În nota de inspecție şi în anexele la 
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aceasta se indică elementele concrete ale sondajelor efectuate la evaluatorul autorizat inspectat, 

documentele şi evidențele supuse inspecției, răspunderea echipei de inspecție revenind numai în legătură 

cu acestea. 

(8) Nota de inspecție cuprinde următoarele elemente: 

a) componența echipei de inspecție, delegația în baza căreia s-a efectuat inspecția de asigurare a 

calității, data sau perioada în care s-a efectuat inspecția; modul de desfășurare a inspecției (la sediul 

convenit de comun acord sau la distanță) 

b) datele de identificare ale evaluatorului autorizat verificat; 

c) perioada supusă verificării, lucrările de evaluare efectuate în perioada respectivă şi identificarea 

dosarelor de evaluare selectate pentru inspecția de asigurare a calității; 

d) date referitoare la modul în care evaluatorul autorizat inspectat şi-a îndeplinit obligațiile față de 

ANEVAR privind depunerea şi corectitudinea datelor din raportul anual de activitate, precum şi 

participarea la cursurile de pregătire profesională continuă; 

e) fiecare obiectiv din lista de obiective se va nota cu echivalentul unui punctaj de la „0” la “5”, în 

funcție de modul în care evaluatorul autorizat supus inspecției a răspuns cerințelor Standardelor de 

Evaluare şi regulamentelor aplicabile, făcându-se referire la deficiențele constatate; 

f) concluzii şi recomandări pentru corijarea deficiențelor constatate; 

g) eventualele obiecții şi observații ale evaluatorului autorizat verificat; 

h) data şi semnăturile membrilor echipei de inspecție şi a evaluatorului autorizat verificat. 

(9) Modelul notei de inspecție este prevăzut în Anexa nr. 6. 

Art. 18. - Calificativul de verificare 

(1) În baza constatărilor DVM prezentate în cuprinsul Notei de inspecție, CVM determină un procentaj  

cuprins între 0% şi 100%, obținut prin raportarea punctajului obținut de evaluator autorizat verificat la 

punctajul total aferent obiectivelor verificate, în condițiile prevăzute în prezenta Procedură, ținând cont de 

eventualele obiecții şi observații prezentate evaluatorului autorizat verificat în Nota de inspecție;  

(2) Calificativul obținut de evaluatorul autorizat verificat se determină în funcție de procentajul stabilit 

potrivit criteriilor prevăzute la alin. (1), după cum urmează: 

a) în cazul în care procentajul stabilit este cuprins între 86 – 100%, evaluatorul obține Calificativul A; 

b) în cazul în care procentajul stabilit este cuprins între 71 – 85%, evaluatorul obține Calificativul B; 

c) în cazul în care procentajul stabilit este cuprins între 51 – 70%, evaluatorul obține Calificativul C; 

d) în cazul în care procentajul stabilit este cuprins între 0 – 50%, evaluatorul obține Calificativul D. 

Art. 19. – Măsurile corective aplicabile după prima inspecție 

În cazul în care evaluatorii autorizați au obținut calificativul B, C sau D, se vor lua măsuri corective 

astfel: 

I. În cazul în care evaluatorul autorizat verificat la prima inspecție a obținut CALIFICATIVUL C, se 

iau următoarele măsuri corective: 

(a) repetarea inspecției după trei ani; şi 

(b) efectuarea a 8 ore de pregătire profesională suplimentară de către membrii inspectați; în cazul 

membrilor corporativi, orele de pregătire profesională suplimentară în cunatum de 8 ore se vor 

efectua de către fiecare membru titular angajat/administrator sau colaborator exclusiv al 

membrilor corporativi care au făcut obiectul inspecției. 

II.  În cazul în care evaluatorul autorizat verificat la prima inspecție a obținut CALIFICATIVUL D, se 

iau următoarele măsuri corective: 

a) repetarea inspecției după 2 ani şi 

b) efectuarea a 16 ore de pregătire profesională suplimentară de către membrii inspectați; în cazul 

membrilor corporativi, orele de pregătire profesională suplimentară în cuantum de 16 ore  se vor 

efectua de către fiecare membru titular angajat/administrator sau colaborator exclusiv al 

membrilor corporativi care au făcut obiectul inspecției. 
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Art. 20. – Referatul de verificare 

Calificativul obținut, procentajul rezultat din notarea obiectivelor, neconformitățile constatate de către 

inspector, măsurile corective propuse de către inspector, şi termenele de implementare a acestora, 

propuneri de îmbunătățire a activității de evaluare desfăşurate de evaluatorul respectiv, dacă este cazul, 

precum şi eventualele obiecții ale evaluatorului autorizat inspectat fac obiectul referatului de verificare pe 

care CVM îl înaintează, spre aprobare, Consiliului director, la propunerea DVM.  

Art. 21. – Acordarea calificativului de verificare şi aplicarea măsurilor corective 

(1) În baza propunerilor CVM din cuprinsul referatului de verificare întocmit conform art. 20 şi a 

condițiilor prevăzute în prezenta Procedură, Consiliul director acordă prin hotărâre calificativele obținute 

de evaluatorii autorizați inspectați de DVM, conform art. 18, dispunând şi aplicarea măsurilor corective 

conform art. 19, atunci când este cazul. 

(2) Calificativele de verificare nu reprezintă un clasament al evaluatorilor și nu sunt făcute publice, fiind 

utilizate exclusiv pentru îmbunătățirea calității serviciilor de evaluare prestate de evaluatorii autorizați. 

(3) Măsurile corective vor fi implementate de către evaluatorul autorizat într-o perioadă de timp propusă 

de comun acord cu echipa de inspectori din cadrul DVM, cu aprobarea Consiliului Director, dar care nu 

poate fi mai mare de 6 luni de la data referatului. 

(4) La data finalizării aplicării măsurilor corective stabilite conform art. 19, evaluatorul care a obținut 

calificativ, C sau D transmite CVM modul în care au fost implementate acestea.  

Art. 22. – Scrisoarea de recomandare 

În mod suplimentar față de cele prevăzute la art. 21, Consiliul director poate să emită scrisori de 

recomandare către evaluatorii autorizați inspectați care au obținut calificativul B, C sau D referitoare la 

corectarea procedurilor proprii de control al calității, a modului în care au fost aplicate Standardele de 

Evaluare relevante sau la completarea dosarelor de lucru inspectate care s-au dovedit a nu fi documentate 

corespunzător, în condițiile prevăzute în prezenta procedură. 

Art. 23. – Măsurile corective aplicabile după a doua inspecție 

(1) În cazul evaluatorilor autorizați care au obținut în urma primei inspecții calificativele C sau D, cu 

aplicarea corespunzătoare a măsurilor corective prevăzute la art. 19, CVM prin DVM monitorizează 

activitatea de evaluare desfăşurată de către aceştia prin efectuarea unor inspecții consecutive. 

(2) În funcție de calificativul obținut în urma celei de-a doua inspecții, măsurile corective aplicabile sunt 

următoarele: 

I. În cazul în care evaluatorul autorizat care a obținut la prima inspecție CALIFICATIVUL C obține 

şi la a doua inspecție CALIFICATIVUL C, se iau măsurile corective prevăzute la prima inspecție 

pentru Calificativul D, respectiv: 

(a) repetarea inspecției după doi ani şi 

(b) efectuarea a 16 ore de pregătire profesională suplimentară de către membrii inspectați; în cazul 

membrilor corporativi, orele de pregătire profesională suplimentară se vor efectua de către 

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

membrilor corporativi care au făcut obiectul inspecției. 

II.  În cazul în care evaluatorul autorizat care a obținut la prima inspecție CALIFICATIVUL D obține 

şi la a doua inspecție CALIFICATIVUL D, se iau următoarele măsuri: 

(a) repetarea inspecției după doi ani; şi 

(b) efectuarea a 16 ore de pregătire profesională suplimentară de către membrii inspectați; în cazul 

membrilor corporativi, orele de pregătire profesională suplimentară se vor efectua de către 

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

membrilor corporativi care au făcut obiectul inspecției şi 

(c) informarea Preşedintelui ANEVAR în vederea declanşării procedurii disciplinare prin 

autosesizare. 

Art. 24. Raportul anual al Comisiei 



 

 

118                                                                Buletin informativ nr. 1 și 2/2020  

 

(1) În baza constatărilor din notele de inspecție prezentate de echipele de inspecție, Comisia întocmeşte 

şi prezintă Consiliului director un raport anual, sintetizând rezultatele globale ale sistemului monitorizare, 

cu agregarea datelor utilizate astfel încât raportul de activitate să nu permită identificarea evaluatorilor 

autorizați verificați sau a clienților acestora. 

(2) După aprobarea de către Consiliul director, raportul se publică pe pagina web a Asociației. 

Art. 25. – Arhivarea și confidențialitatea documentelor de inspecție 

(1) Nota de inspecție şi celelalte documente de inspecție se înregistrează, se arhivează şi se păstrează la 

ANEVAR timp de şapte ani de la data efectuării inspecției. 

(2) Toate documentele de planificare a inspecțiilor, precum şi cele rezultate din desfăşurarea inspecțiilor 

de verificare se întocmesc şi se păstrează în condiții care garantează respectarea principiului 

confidențialității. 

Art. 26. – Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta procedură. 

 

Anexa 1 

DECLARAȚIE 

privind activitatea desfășurată în anul 2020 

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 2020. 
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 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 

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: 

 

o nu s-a dispus începerea urmăririi penale; SAU 

o 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: 

 

o nu s-a dispus începerea urmăririi penale; SAU 

o 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 

…………………………………… . 
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Menționez că: 

o judecata în primă instanță se află în curs; SAU 

o 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 

 

o sentința penală mai sus-menționată este definitivă prin neapelare / nerecurare; SAU 

o 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. 

…………..…………………                                   …………………………………………… 

     Data (ziua/luna/anul),                                 Semnătura și parafa 

 

Anexa 2  

 

RAPORT ANUAL  

privind  activitatea de evaluare desfăşurată de membrii titulari  

exclusiv ca angajați  sau colaboratori 

pentru anul 2020 

Notă: 

 

Datele din acest raport vor fi prelucrate cu strictă confidențialitate de către Departamentul Verificare și 

Monitorizare.  

Vă mulțumim pentru timpul acordat completării chestionarului. 

 

6. Numele și prenumele:   ………………………………................................................ 
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7. Număr legitimație:  ...................................... 

 

8. 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 

 

 

9. Filiala: ………………………………………………….. 

 

10. Adresa:  

 

Județ/Sector ………………………. , Localitatea……………… ………………….….., 

Str. ………………………………………………   …………………… ,  

nr. ……………..., bl. ………………, sc. ………… , et. ………, ap. ……………,  

Telefon …………..............., Fax ..…………… ……..., Mobil ………………………... ,  

E-mail ………….………………………..., Web ………………………………………… . 

 

11. În anul 2020 am desfășurat activitatea de evaluator autorizat, în următoarele condiții: 

 

  exclusiv ca angajat / asociat / administrator al societății ________________________________ 

care ESTE membru corporativ ANEVAR cu autorizația nr. __________/2020; 

 

 exclusiv ca angajat (evaluator intern) al societății _______________________________________ 

care NU ESTE membru corporativ ANEVAR; 

 

 exclusiv în calitate de colaborator al următoarelor societăți care SUNT membri corporativi 

ANEVAR:  

Denumirea ____________________________________, autorizația nr. ______/2020 

Denumirea ____________________________________, autorizația nr .______/2020 

Denumirea ____________________________________, autorizația nr. ______/2020 

Denumirea ____________________________________, autorizația nr .______/2020 

 

12. Declar că la data prezentei, îndeplinesc condițiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 24/2011 

pentru exercitarea activității de evaluator autorizat. 

 

13. 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. 
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14. 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 2020. 

 

 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: 

 

o nu s-a dispus începerea urmăririi penale; SAU 

o 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: 

 

o nu s-a dispus începerea urmăririi penale; SAU 

o 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 

…………………………………… . 
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Menționez că: 

o judecata în primă instanță se află în curs; SAU 

o 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 

 

o sentința penală mai sus-menționată este definitivă prin neapelare / nerecurare; SAU 

o 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. 

………………………………………                …………………………………………………… 

Data (ziua/luna/anul),                                             Semnătura și parafa 

 

Anexa 3 

RAPORT ANUAL  

de activitate a membrilor titulari pe anul 2020 

 

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 
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4. Filiala: ………………………………………………….. 

 

5. Adresa:  

 

Județ/Sector ………………………………. , 

Localitatea……………… ……………………..…….….., 

Str. ………………………………………………   …………………… ,  

nr. ……………..., bl. ………………, sc. ………… , et. ………, ap. ……………,  

Telefon ………….……………................, Fax ..…………….………………..., Mobil 

……………………………………………... ,  

E-mail ………….…………………..., Web ………………………………………………… . 

 

6. Numărul total de lucrari realizate in anul 2020 in calitate de evaluator autorizat este  ___________ 

(NU SE INCLUD lucrarile realizate in 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 31.12.2020), respectiv toate lucrările realizate în cursul anului 2020, dacă 

acest raport este completat după data de 1 ianuarie 2021. 

7. Cifra de afaceri realizată in anul 2020 in calitate de evaluator autorizat este  de _________ lei (nu se 

includ onorariile incasate pentru lucrarile realizate in 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 2020: 

LUCRĂRI EFECTUATE ÎN 2020 
% 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 judecătoreşti  9   

Evaluare de întreprinderi pentru fuziuni, achiziții, delistare 10   

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 şi reeşalonarea 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% 
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9. Declar ca am încheiat pe anul 2020, polița de asigurare pentru răspundere civilă profesională 

nr.________/_________cu asiguratorul _______________________________, pentru limita de 

asigurare de _______________EUR. 

10. In realizarea evaluărilor, am lucrat cu urmatorii colaboratori, evaluatori autorizati, membri titulari 

ANEVAR: 

 

Nr. crt. Numele si prenumele Nr. legitimație 

   

   

   

   

11. Declar că la data prezentei, indeplinesc conditiile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 24/2011 

pentru exercitarea activității de evaluator autorizat. 

12. Declar ca am notificat ANEVAR in legătură cu orice modificare apărută în situația mea de la data 

dobândirii calității de membru titular si până in 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 2020.  

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 

raspundere urmatoarele: 

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: 

o nu s-a dispus începerea urmăririi penale; SAU 

o 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 …………………………………………………………… . 
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Menționez că: 

o nu s-a dispus începerea urmăririi penale; SAU 

o 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: 

 

o judecata în primă instanță se află în curs; SAU 

o 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 

 

o sentința penală mai sus-menționată este definitivă prin neapelare / nerecurare; SAU 

o 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. 

…………..……………                             …………………………………………… 

Data (ziua/luna/anul),                                             Semnătura și parafa 
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Anexa 4 

RAPORT ANUAL   

de activitate a membrilor corporativi pe anul 2020 

 

Denumirea  ________________________________________________________________ 

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 si prenumele................................................................ 

nr. legitimatiei _________ 

1. Numărul total de lucrări realizate in anul 2020 in calitate de evaluator autorizat este  ___________ 

(NU SE INCLUD lucrările realizate in 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 31.12.2020), respectiv toate lucrările realizate în cursul anului 

2020, dacă acest chestionar este completat după data de 1 ianuarie 2021. 

2. Cifra de afaceri realizata in anul 2020 in calitate de evaluator autorizat este  de _________ lei (NU 

SE INCLUD onorariile încasate pentru lucrarile realizate in calitate de subcontractor al unei alte 

firme de evaluare membru corporativ ANEVAR). 

3. Structura lucrărilor de evaluare executate de firmă în cursul anului 2020: 

LUCRĂRI EFECTUATE ÎN 2020 
% 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   

Evaluare de întreprinderi pentru fuziuni, achiziții, delistare  9   

Evaluare pentru stabilirea despăgubirilor în caz de expropriere 10   
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Evaluare pentru impozitare 11   

Evaluare pentru instanțe judecătoreşti 12   

Evaluare în proceduri de insolvență sau faliment 13   

Evaluare pentru autorități publice (vânzări, concesionări, 

schimburi, etc.) 

14   

Evaluare pentru garantarea şi reeşalonarea 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 2020, 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 si 

prenumele 

Nr. 

leg. 

Numele si 

prenumele 

Nr. 

leg. 

Numele si 

prenumele 

Nr. 

leg. 

      

      

      

      

 

6. In realizarea evaluarilor, societatea lucreaza cu urmatorii colaboratori, evaluatori autorizati, 

membri titulari ANEVAR: 

 

Nr. crt. Numele si prenumele Nr. legitimatie 

   

   

   

 

7. In realizarea evaluarilor, societatea lucreaza cu urmatorii membri corporativi ANEVAR, in 

calitate de subcontractori: 

 

Nr. crt. Denumirea Nr. autorizatie 
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8. Societatea are urmatoarele sedii secundare (sucursale, puncte de lucru, etc.): 

 

Nr. crt. Calitatea juridica  Adresa Numar de lucrari elaborate 

    

    

    

9. Declarăm că la data prezentei, societatea îndeplinește condițiile prevazute 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 2020. 

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 

raspundere, ca reprezentant legal al societății,  urmatoarele: 

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: 

o nu s-a dispus începerea urmăririi penale; SAU 

o 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 

………………………………………………… . 
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Menționez că: 

o nu s-a dispus începerea urmăririi penale; SAU 

o s-a dispus începerea urmăririi penale prin 

………………………………………………………………. nr. ……………………………….. 

din ……………………. 

 

Alte mențiuni: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

  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: 

 

o judecata în primă instanță se află în curs; SAU 

o 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 

 

o sentința penală mai sus-menționată este definitivă prin neapelare / nerecurare; SAU 

o 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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Anexa 5 - Anexa la nota de inspectie 

Evaluatorul autorizat  

Fisa sintetica de apreciere a gradului de indeplinire a obiectivelor 
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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 90/25.11.2020 

pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a Comisiei juridice 

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 

şi completările ulterioare, 

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

hotărâre. 

Art. 1. – Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcționare a Comisiei juridice din cadrul Asociației 

Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, prevăzut în anexa care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art. 2. – Cu data prezentei hotărâri, hotărârea Consiliului director nr. 17/2014 pentru aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei juridice cu modificările ulterioare se abrogă. 

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

vigoare la data publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 03.12.2020. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Sorin Adrian Petre 

Anexă la HCD nr. 90/2020 

REGULAMENT 

de organizare şi funcționare a Comisiei  juridice 

Art. 1. Dispoziții generale 

(1) Comisia juridică, denumită în continuare „Comisia” este un organ de specialitate, fără personalitate 

juridică, din cadrul Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, denumită în continuare 

„Asociația”, care are drept scop principal armonizarea regulamentelor, procedurilor și regulilor Asociației 

pe două planuri: 

a) intern; 

b) extern cu normele legale în vigoare ce au impact asupra activității de evaluare în România. 

(2) Comisia este abilitată să propună spre aprobarea Consiliului director al Asociației, regulamente, 

proceduri și reguli pentru organizarea şi funcționarea activității acesteia.  

(3) Comisia este abilitată să colaboreze cu celelalte comisii de specialitate ale Asociației, cu organizații și 

instituții și să organizeze și să coordoneze grupuri de lucru, în vederea armonizării reglementarilor 

specifice activității Asociației. 

(4) Resursele financiare necesare desfășurării activităților Comisiei sunt asigurate de către Asociație, fiind 

prevăzute în bugetul anual de venituri şi cheltuieli. 

Art. 2. Principii 

Activitatea Comisiei se desfăşoară în baza Ordonanței Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în 

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

și completările ulterioare, a Regulamentului de organizare şi funcționare al Asociației, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 353/2012, a prezentului regulament, precum și cu respectarea următoarelor 

principii: 

a) Transparența, în sensul că  activitatea se realizează pe baza unor regulamente, proceduri şi 

reguli aprobate de Consiliul director şi aduse la cunoștința membrilor Asociației, atât prin 

postarea pe pagina web, cât și prin informări periodice;  

b) Profesionalism, în sensul că procesul de elaborare a  suporturilor cu materiale și informații are 

ca obiectiv creșterea nivelului de pregătire şi competență profesională în rândul membrilor 

Asociației; 
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c) Calitate, în sensul că activitatea Comisiei este verificată periodic de către Consiliul director 

pentru a se asigura un nivel calitativ ridicat al procesului de armonizare a regulamentelor, 

procedurilor și regulilor Asociației necesar pentru formarea și instruirea continuă a membrilor 

Asociației şi pentru creşterea încrederii publicului în competența profesională a membrilor 

Asociației. 

Art. 3. Organizarea Comisiei 

(1) Comisia este formată din minimum 4 membri și un președinte ales potrivit prevederilor Ordonanței 

Guvernului nr. 24/2011. 

(2) Membrii Comisiei sunt aleși și numiți de Consiliul director, la propunerea Preşedintelui Comisiei sau 

a altor membri ai Consiliului director, dintre evaluatorii autorizați înscriși în Tabloul Asociației care 

îndeplinesc următoarele condiții: 

a) nu au fost sancționați disciplinar în ultimii trei ani; 

b) se bucură de autoritate profesională şi probitate morală. 

(3) Nu pot fi membri ai Comisiei, membrii Consiliului director, alții decât Preşedintele al Comisiei. 

(4) Mandatul membrilor începe de la data numirii acestora de către Consiliul director, este personal, nu 

poate fi transmis în cursul exercitării sale și încetează prin revocare de către Consiliul director, de drept, 

sau la data numirii unor noi membri.  

(5) Membrii Comisiei, alții decât Preşedintele Comisiei, pot fi revocați din funcție de Consiliul director, 

la propunerea Preşedintelui Comisiei, dacă lipsesc în mod nejustificat de la trei şedințe consecutive ale 

Comisiei sau dacă nu își îndeplinesc în mod culpabil și repetat atribuțiile care le revin în cadrul 

activităților curente ale Comisiei şi de la sarcinile repartizate de Preşedintele Comisiei. 

(6) Mandatul membrilor Comisiei încetează de drept în următoarele cazuri:  

a) prin deces;  

b) prin demisie;  

c) încetarea sau pierderea calității de membru al Asociației;  

d) sancționarea disciplinară a persoanei respective; 

e) existența unei situații de incompatibilitate cu profesia de evaluator autorizat care împiedică 

exercitarea mandatului de membru al Comisiei. 

(7) Constatarea încetării mandatului de membru al Comisiei în oricare din cazurile prevăzute la alin. (6) 

se face de către Consiliul director, la sesizarea Preşedintelui Comisiei. 

(8) Responsabilitățile şi sarcinile membrilor Comisiei  vor fi stabilite de Preşedintele ei și vor fi în 

concordanță cu scopul atingerii obiectivelor Asociației. 

(9) În scopul analizării unor probleme specifice, Comisia poate aproba, prin hotărâre, înființarea unor 

grupuri de lucru, sub conducerea unui membru al Comisiei și prin cooptarea de evaluatori autorizați 

înscriși în Tabloul Asociației. Prin hotărârea de înființare a grupurilor de lucru se vor stabili componența 

și obiectivele acestora.  

(10) La începerea mandatului, membrii Comisiei depun un angajament de confidențialitate, al cărui model 

este aprobat de Consiliului director.  

Art. 4. Atribuții 

(1) Comisia are următoarele atribuții principale:  

a) monitorizează elaborarea și actualizarea Regulamentului Comisiei, face propuneri de modificare, 

dacă este cazul și îl supune aprobării Consiliului director. 

b) informează Consiliul director despre noile apariții legislative din domeniul evaluărilor, precum și 

despre modificările celor existente; 

c) prezintă Consiliului director propuneri care să conducă la optimizarea și îmbunătățirea activității 

de evaluator autorizat; 

d) întocmește situația tuturor regulamentelor, procedurilor, regulilor și a altor astfel de documente 

elaborate la nivelul Asociației și le transmite spre postare pe pagina web a acesteia;  

e) armonizează regulamentele, procedurile și regulile elaborate la nivelul Asociației; 
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f) cooperează cu celelalte comisii din cadrul Asociației, în procesul elaborării regulamentelor, 

procedurilor și regulilor. 

(2) În exercitarea atribuțiilor sale, Comisia adoptă hotărâri. 

(3) Preşedintele Comisiei are ca atribuții principale: 

a) stabileşte ordinea de zi a şedinței Comisiei pe care o trimite membrilor comisiei prin intermediul 

secretariatului sau direct prin lista de e-mailuri ale Comisiei; 

b) convoacă şi conduce şedințele Comisiei; 

c) coordonează secretariatul Comisiei; 

d) participă la şedințele Consiliului director şi prezintă, cel puțin anual, activitatea Comisiei; 

e) participă la Conferința națională; 

f) răspunde de activitatea Comisiei; 

g) reprezintă Comisia în relația cu celelalte organe ale Asociației. 

(4) În exercitarea atribuțiilor sale, preşedintele emite dispoziții.  

Art.5. Funcționarea Comisiei 

1.  Comisia se întruneşte în plen, în şedință ori de câte ori este necesar, la solicitarea Consiliului director, 

a Preşedintelui sau a majorității membrilor săi. Întrunirile se pot desfășura și prin intermediul platformelor 

online. 

(2) Convocarea se face de către Președintele Comisiei direct sau prin intermediul secretariatului prin 

poșta electronică sau telefonic cu cel puțin 5 zile înainte.   

(3) Pentru validitatea deliberărilor Comisiei este necesară prezența  a jumătate plus unul din numărul 

membrilor săi, iar hotărârile se iau cu votul majorității membrilor prezenți. Votul este deschis. În caz de 

egalitate de voturi, votul decisiv este cel al Preşedintelui. 

(4) În cazurile care necesită o rezolvare rapidă, Preşedintele poate transmite documentele aferente 

problemelor în cauză membrilor Comisiei prin poșta electronică. În astfel de cazuri, hotărârile se iau cu 

votul majorității membrilor Comisiei. Voturile se exprimă prin corespondență electronică, transmisă la 

adresa de poștă electronică a secretariatului Comisiei. 

(5) Membrii Comisiei au obligația de a participa la şedințele Comisiei și de a aduce la îndeplinire 

sarcinile repartizate în cadrul şedinței sau direct de Preşedintele Comisiei. 

(6) În perioadele dintre şedințe, rezolvarea problemelor curente ale Comisiei  revine Preşedintelui,  care 

poate solicita în acest scop sprijinul oricărui membru al Comisiei. 

Art.6. Secretariatul Comisiei  
(1) În scopul desfășurării activității sale în bune condiții, Comisia beneficiază de suportul tehnic al unui 

secretariat denumit Secretariatul Comisiei. 

(2) Secretariatul Comisiei va fi asigurat de către o persoană salariată din cadrul Asociației, desemnată de 

Preşedintele Asociației  pentru această activitate. 

(3) Atribuțiile principale ale secretariatului Comisiei sunt următoarele: 

a) ține evidența electronică a documentelor aferente Comisiei; 

b) informează de îndată Preşedintele Comisiei asupra cererilor primite; 

c) la solicitarea Președintelui Comisiei, comunică membrilor Comisiei data, ora, locul şi ordinea de 

zi a şedințelor; 

d) participă la ședințele Comisiei și consemnează obiectul dezbaterilor și hotărârile adoptate.  

(4) Toate documentele aferente activității Comisiei se vor păstra în arhiva (poate fi electronică) Asociației 

timp de 5 ani. 

Art. 7. Elaborarea si aprobarea documentelor cu caracter normativ 

În cazul regulamentelor, procedurilor, regulilor și altor astfel de documente a căror aprobare este de 

competența organelor de conducere ale Asociației se procedează după cum urmează: 

a. Departamentele din cadrul asociației împreună cu directorul general elaborează documentul; 

b. La elaborarea documentului pot fi consultați președinții comisiilor din cadrul Asociației, precum și 

președintele Asociației; 
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c. Departamentul juridic avizează documentul; eventualele observații se analizează cu directorul 

general, finalizându-se forma ce va fi supusă aprobării;  

d. Documentul avizat de departamentul juridic se supune aprobării Consiliului director, respectiv 

Conferinței naționale. 

Art. 8. Transparența decizională 

(1) În scopul creșterii gradului de transparență la nivelul Asociației, proiectul standardelor de evaluare a 

bunurilor, precum și a altor regulamentele, proceduri sau reguli ce urmează a fi adoptate de organele de 

conducere, în condițiile legii, pot fi supuse informării și consultării publice, prin postarea acestora pe 

pagina web a Asociației; 

(2) La publicarea proiectului elaborat, Asociația va stabili o perioadă de cel puțin 10 zile calendaristice 

pentru a primi în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul supus dezbaterii publice. 

(3) Perioada de expunere la discuții și forma documentelor expuse sunt stabilite de către Consiliul 

director. 

Art.9. Dispoziții finale 

Prevederile prezentului regulament se completează cu  prevederile Ordonanței Guvernului nr. 24/2011, a 

Regulamentului de organizare şi funcționare a Asociației, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 

353/2012, precum şi ale Codului de etică al profesiei şi ale celorlalte acte de interes general ale Asociației 

sau ale organelor sale de conducere. 

 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 91/25.11.2020 

pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a                                                         

Comisiei de calificare şi atestare profesională  

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 

şi completările ulterioare, 

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

hotărâre. 

Art. 1. – Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcționare a Comisiei de calificare şi atestare 

profesională din cadrul Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, prevăzut în anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. – Hotărârea Consiliului director nr. 8/2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a Comisiei de calificare şi atestare profesională cu modificările ulterioare se abrogă. 

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

vigoare la data publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 03.12.2020. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Sorin Adrian Petre 

Anexă la HCD nr. 91/2020 

REGULAMENT 

de organizare şi funcționare a Comisiei de calificare şi atestare profesională 

Art. 1. Dispoziții generale  

(1) Comisia de calificare şi atestare profesională, denumită în continuare „Comisia” este un organ de 

specialitate, fără personalitate juridică, din cadrul Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din 

România, denumită în continuare “Asociația”, care are drept scop organizarea şi urmărirea activității de 

instruire şi pregătire profesională a evaluatorilor autorizați, inclusiv a lectorilor, examinatorilor şi 
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tutorilor, desemnați de Consiliul director, precum şi a procesului de organizare a examenelor necesare 

dobândirii calității de membru stagiar, de evaluator autorizat sau de evaluator acreditat, conform 

specializărilor prevăzute la art. 3 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în 

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

și completările ulterioare, în funcție de opțiunea personală și de cursul de formare profesională urmat. 

(2) Comisia este abilitată să propună spre aprobarea Consiliului director al Asociației reguli şi proceduri 

de organizare şi urmărire a activității de instruire şi pregătire profesională a evaluatorilor autorizați care se 

realizează în cadrul Asociației sau în cadrul programelor de pregătire recunoscute de aceasta. 

Art. 2. – Principii 

Activitatea Comisiei se desfăşoară în baza Ordonanței Guvernului nr. 24/2011, a Regulamentului de 

organizare şi funcționare al Asociației, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 353/2012, a prezentului 

regulament, precum și cu respectarea următoarelor principii: 

a) TRANSPARENȚĂ, în sensul că procesul de admitere la stagiu şi finalizare a acestuia, pregătire 

profesională, atestare şi monitorizare se realizează  pe baza unor regulamente şi proceduri 

aprobate de Consiliul director al Asociației şi aduse la cunoștința membrilor Asociației, atât prin 

postarea pe pagina web, cât și prin informări periodice; 

b) PROFESIONALISM, în sensul că formarea profesională inițială și continuă a evaluatorilor 

autorizați are ca obiectiv promovarea competenței profesionale şi etice în rândul membrilor 

Asociației; De asemenea, procesul de selecție şi monitorizare a lectorilor este unul bazat pe acest 

principiu. 

c) CALITATE, în sensul că activitatea de pregătire şi instruire a membrilor Asociației are un 

caracter permanent prin seminarii, conferințe cu tematici din domeniile de interes asigurând 

astfel un înalt nivel calitativ al procesului de pregătire profesională specific. Totodată, procesul 

de examinare în vederea atribuirii calității de membru stagiar, precum şi activitatea de formare 

(cursurile şi testările aferente) şi cea de stagiu asigură atingerea unui nivel minim al pregătirii 

profesionale impuse de domeniul specific de consultanță, acestea fiind urmate de pregătirea 

continuă obligatorie.  

d) ARMONIZARE, în sensul alinierii continue a regulamentelor, procedurilor și regulilor la 

legistația în vigoare la cerințele utilizatorilor rapoartelor, precum şi a membrilor Asociației, atât 

din punct de vedere al  conținutului/diversității, cât şi al formei de prezentare a cursurilor, a 

seminariilor, a conferințelor şi altor componente din programul de instruire. 

e) MONITORIZARE, în sensul culegerii, prelucrării şi stocării informațiilor legate de activitatea de 

formare şi pregătire continuă şi luarea, în cunoştință de cauză, a  unor decizii pentru atingerea 

principiilor de mai sus, prin sesizarea eventualelor neajunsuri atât din urmărirea activităților 

profesionale (prin fructificarea unor chestionare special elaborate în aceste sens), cât şi din 

sesizările de la alte Comisii ale Asociației, a mediului de afaceri, sau a membrilor Asociației. 

Concluziile vor sta la baza propunerilor de modificare/ajustare a elementelor specifice ale 

activității. 

Art. 3. Constituirea Comisiei 

(1) Comisia este formată din minimum 4 membri și un președinte ales potrivit prevederilor Ordonanței 

Guvernului nr. 24/2011. 

(2) Membrii Comisiei sunt numiți de Consiliul director, la propunerea Preşedintelui Comisiei, dintre 

evaluatorii autorizați înscriși în Tabloul Asociației care îndeplinesc următoarele condiții: 

a) nu a fost sancționați disciplinar în ultimii trei ani; 

b) se bucură de autoritate profesională şi probitate morală. 

(3) Nu pot fi membri ai Comisiei membrii Consiliului director, alții decât Preşedintele Comisiei. 

(4) Membrii Comisiei au obligația de a participa la şedințe şi de a efectua sarcinile primite în cadrul 

şedinței sau direct de la Preşedintele comisiei. 

(5) Mandatul membrilor începe de la data numirii acestora de către Consiliul director, este personal, nu 

poate fi transmis în cursul exercitării sale și încetează prin revocare de către Consiliul director, de drept, 
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sau la data numirii unor noi membri.  

(6) Membrii Comisiei, alții decât Preşedintele Comisiei, pot fi revocați din funcție de Consiliul director, 

la propunerea Preşedintelui Comisiei, dacă lipsesc în mod nejustificat de la trei şedințe consecutive ale 

Comisiei sau dacă nu își îndeplinesc în mod culpabil și repetat atribuțiile care le revin în cadrul 

activităților curente ale Comisiei şi de la sarcinile repartizate de Preşedintele Comisiei. 

(7) Mandatul de membru al Comisiei încetează de drept în oricare din următoarele cazuri:  

a) deces;  

b) demisie;  

c) încetarea sau pierderea calității de membru al Asociației;  

d) sancționarea disciplinară a persoanei respective; 

e) existența unei situații de incompatibilitate cu profesia de evaluator autorizat care împiedică 

exercitarea mandatului de membru al Comisiei. 

(8) Constatarea încetării mandatului de membru al Comisiei în oricare din cazurile prevăzute la alin. (7) 

se face de către Consiliul director, la sesizarea Preşedintelui Comisiei. 

(9) În scopul analizării unor probleme specifice, Comisia poate aproba, prin hotărâre, înființarea unor 

grupuri de lucru, sub conducerea unui membru al Comisiei și prin cooptarea de evaluatori autorizați 

înscriși în Tabloul Asociației. Prin hotărârea de înființare a grupurilor de lucru se vor stabili componența 

și obiectivele acestora.  

(10) La începerea mandatului, membrii Comisiei depun un angajament de confidențialitate, al cărui model 

este aprobat de Consiliului director. 

Art. 4. Organizarea Comisiei 

(1) Comisia se va organiza astfel încât să poată acoperi principalele domenii de activitate,  respectiv:  

a) monitorizarea organizării procesului de pregătire profesională a membrilor stagiari; 

b) monitorizarea organizării procesului de pregătire profesională continuă a evaluatorilor autorizați; 

c) monitorizarea organizării procesului de acreditare/reacreditare a evaluatorilor autorizați; 

d) monitorizarea organizării activității corpului de lectori ANEVAR;  

e) monitorizarea cursurilor în domeniul evaluării organizate de instituțiile de învățământ superior 

agreate.  

(2) Responsabilitățile şi sarcinile membrilor Comisiei vor fi stabilite de Preşedintele ei şi vor fi în 

concordanță cu obiectivele strategice ale Asociației. 

Art. 5. Atribuții 

(1)  Comisia are următoarele atribuții principale:  

a) monitorizează elaborarea și actualizarea Regulamentului Comisiei, face propuneri de modificare, 

dacă este cazul și îl supune aprobării Consiliului director;  

b) monitorizează elaborarea și aducerea la îndeplinire a Regulamentului de organizare a examenului 

de atribuire a calității de membru stagiar și îl supune aprobării Consiliului director; 

c) monitorizează elaborarea și aducerea la îndeplinire a Regulamentului de derulare și finalizare a 

stagiaturii și îl supune aprobării Consiliului director; 

d) monitorizează elaborarea și aducerea la îndeplinire a Procedurii de dobândire a specializărilor 

membrilor Asociației – persoane fizice prevăzute la art. 3 alin. (3) din OG nr. 24/2011 și îl supune 

aprobării Consiliului director; 

e) monitorizează elaborarea și aducerea la îndeplinire a Regulamentului de acreditare și îl supune 

aprobării Consiliului director; 

f) monitorizează elaborarea și aducerea la îndeplinire a Programului de pregătire profesională a 

membrilor ANEVAR și îl supune aprobării Consiliului director; 

g) monitorizează elaborarea și aducerea la îndeplinire a Programului de acreditare a membrilor 

titulari și reacreditare a membrilor acreditați și îl supune aprobării Consiliului director; 

h) elaborează propuneri de îmbunătățire a procesului de pregătire profesională a membrilor stagiari; 

i) elaborează propuneri de îmbunătățire a procesului de pregătire profesională continuă a 
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evaluatorilor autorizați; 

j) analizează programa şi stabileşte nivelul de recunoaştere a cursurilor în cadrul acordurilor cu 

instituțiile de învățământ superior;  

k) promovează şi supune aprobării Consiliului director elaborarea şi actualizarea suporturilor de curs,  

l) promovează şi supune aprobării  Consiliului director elaborarea şi actualizarea seminarelor de 

pregătire continuă,  

m) stabileşte şi supune aprobării  Consiliului director principiile de echivalare a pregătirii continue; 

capitol în cadrul Programului de pregătire profesională  

n) elaborează, actualizează şi supune aprobării Consiliului director Lista lectorilor îndrumători și 

examinatori;  

o) elaborează şi pune în aplicare programe de pregătire şi monitorizare a lectorilor; 

p) aprobă echivalarea pregătirii continue a membrilor, în baza principiilor aprobate; 

q) monitorizează cursurile şi seminariile organizate de  Asociație,  

r) monitorizează activitatea referitoare la pregătirea în domeniul evaluărilor efectuată de instituțiile 

de învățământ superior agreate; 

s) monitorizează manifestările profesionale şi Conferințele organizate de  Asociație şi/sau în 

colaborare cu aceasta; 

t) propune aprobării Consiliului director partea variabilă a cotizației care constituie contravaloarea 

cursurilor/seminarelor de pregătire profesională a membrilor titulari sau stagiari ai ANEVAR, 

precum și modul în care sunt remunerați lectorii ANEVAR; 

u) propune spre aprobare Consiliului director,  nivelurile maximale de remunerare a autorilor de 

suporturi de cursuri și seminare;  

v) analizează, împreună cu Comisia științifică și de standarde, oferta de cursuri profesionale din 

domeniul evaluării, şi propune participarea autorilor de cursuri / seminare sau lectorilor la instruiri 

pe temele pe care sunt specializați, în condițiile aprobate de Consiliul director. 

(2) În exercitarea atribuțiilor sale, Comisia adoptă hotărâri. 

Art. 6. Funcționarea Comisiei de calificare şi atestare profesională 

(1) Comisia se întruneşte în plen, în şedință ori de câte ori este necesar, la solicitarea Consiliului director, 

a Preşedintelui sau a cel puțin 1/2 din numărul membrilor săi. Întrunirile se pot desfășura și prin 

intermediul platformelor online. 

(2) Pentru validitatea deliberărilor Comisiei este necesară prezența majorității membrilor, iar hotărârile se 

iau cu votul majorității membrilor prezenți. Votul este deschis. În caz de egalitate de voturi, votul 

Președintelui este decisiv. 

(3) În cazurile care  necesită o rezolvare rapidă, Preşedintele poate transmite documentele aferente 

problemelor în cauză şi consulta membrii Comisiei, telefonic sau prin poșta electronică, răspunsurile sau 

votul acestora fiind transmise individual prin poșta electronică, hotărârile fiind luate cu majoritate de 

voturi. 

(4) Preşedintele Comisiei are ca atribuții principale: 

a) stabileşte ordinea de zi a şedinței Comisiei pe care o trimite membrilor comisiei prin intermediul 

secretariatului; 

b) convoacă şi conduce şedințele Comisiei; 

c) coordonează secretariatul Comisiei; 

d) participă la şedințele Consiliului director şi prezintă referatele privind activitatea Comisiei; 

e) răspunde de activitatea Comisiei; 

f) reprezintă Comisia în relația cu celelalte organe ale Asociației; 

g) participă la Conferința națională. 

(5) În perioadele în care Comisia nu se întruneşte în plen, rezolvarea problemelor curente revine 

Preşedintelui, care poate solicita în acest scop sprijinul oricărui membru al Comisiei.  

(6) În exercitarea atribuțiilor sale, preşedintele emite dispoziții.  
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Art.7. Secretariatul Comisiei 

(1)  În scopul desfășurării activității sale în bune condiții, Comisia beneficiază de suportul tehnic al unui 

secretariat care este asigurat de o persoană salariată din cadrul Asociației, desemnată de președintele 

Asociației pentru această activitate. 

 (2) Atribuțiile principale ale secretariatului Comisiei sunt următoarele: 

a) ține evidența electronică a documentelor aferente Comisiei; 

b) informează operativ Preşedintele Comisiei asupra tuturor documentelor şi cererilor primite; 

c) comunică membrilor Comisiei data, ora, locul şi ordinea de zi a şedințelor Comisiei; 

d) participă la ședințele Comisiei și consemnează obiectul dezbaterilor și hotărârile adoptate.  

e) la solicitarea preşedintelui Comisiei sau a membrilor acesteia, redactează documente necesare 

derulării activității; 

f) colaborează cu secretariatul Consiliului director pentru redactarea deciziilor referitoare la 

rezultatele activității; 

Art.8. Atribuții membri 

(1) Membrii Comisiei au următoarele atribuții: 

a) colaborează cu celelalte comisii de specialitate ale Asociației şi cu angajații acesteia, în scopul 

bunei organizări şi desfăşurări a cursurilor,  a programului de stagiu a seminarelor de pregătire a 

sesiunilor de examene, precum şi a sesiunilor de acreditare; 

b) fac propuneri cu privire  la structura şi tematica programelor de formare şi instruire continuă a 

membrilor, la promovarea sau revocarea lectorilor, la echivalarea cursurilor realizate de alte 

entități; 

c) fac propuneri asupra monitorizării activității de învățământ; 

d) sesizează orice disfuncționalități legate de activitatea de formare profesională inițială și continuă a 

evaluatorilor autorizați, propunând soluții de rezolvare a acestora; 

e) promovează procesul de pregătire continuă şi manifestările profesionale din cadrul Asociației; 

f) promovează procesul de acreditare a membrilor titulari; 

g) analizează monitorizările efectuate în domeniul de activitate al Comisiei, făcând propunerile 

necesare îmbunătățirii materialelor didactice, a prestațiilor lectorilor implicați la cursuri, seminare, 

conferințe şi la alte manifestări profesionale; 

h) îndeplinesc alte sarcinile reieşite din şedințele sau comunicările scrise din cadrul Comisiei; 

Art. 9. Dispoziții finale 

(1) Resursele financiare necesare activităților Comisiei și a activităților coordonate și supervizate de 

Comisie sunt asigurate de către Asociație, fiind prevăzute în bugetul anual de venituri şi cheltuieli. 

(2) Prevederile prezentului regulament se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 24/2011, 

ale Regulamentului de organizare şi funcționare al Asociației, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 

353/2012, ale Codului de etică al profesiei de evaluator autorizat, aprobat prin Hotărârea Conferinței 

naționale nr. 1/2012, şi ale celorlalte acte de interes general ale Asociației sau ale organelor sale de 

conducere. 

(3) Toate documentele aferente activității Comisiei se vor păstra în arhiva (poate fi electronică) Asociației 

timp de 5 ani. 

 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 92/25.11.2020 

pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a                                                          

Comisiei de relații interne şi internaționale 

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 

şi completările ulterioare, 
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Consiliul director al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România adoptă prezenta 

hotărâre. 

Art. 1. – Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcționare a Comisiei de relații interne și 

internaționale din cadrul Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, prevăzut în anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 2. – Hotărârea Consiliului director nr. 15/2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a Comisiei de relații interne și internaționale cu modificările ulterioare se abrogă. 

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

vigoare la data publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 03.12.2020. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Sorin Adrian Petre 

Anexă la HCD nr. 92/2020 

REGULAMENT 

de organizare şi funcționare a Comisiei de relații interne şi internaționale 

Art. 1. – Scopul Comisiei 

(1)  Comisia de relații interne şi internaționale, denumită în continuare „Comisia” este organul de 

specialitate, fără personalitate juridică, din cadrul Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din 

România, denumită în continuare „Asociația”, ce are drept scop colaborarea cu entitățile de drept public 

și de drept privat din țară și străinătate care desfășoară activități în domenii de interes pentru activitatea 

specifică desfășurată de Asociație, denumite în continuare ”Organizații”. 

(2)  În sensul prezentului regulament, Organizațiile prevăzute la alin. (1) sunt, în principal, următoarele: 

a) autorități publice - organe de stat sau ale unităților administrativ-teritoriale care acționează, în 

regim de putere publică, pentru satisfacerea unui interes legitim public, precum și persone juridice 

de drept privat care, potrivit legii, au obținut statut de utilitate publică sau sunt autorizate să 

presteze un serviciu public, din România sau din alte state, care desfășoară activități în domenii de 

interes pentru activitatea specifică desfășurată de Asociație; 

b) organizații profesionale - persoane juridice de drept privat, fără scop lucrativ, organizații non-

guvernamentale, corpurile profesionale sau altele asemenea, din țară sau din străinătate, care 

desfășoară activități în domenii de interes pentru activitatea de evaluare, astfel cum este definită la 

art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, 

aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările şi completările ulterioare;  

c) instituții de învățământ superior - universități, academii de studii, institute, şcoli de studii 

superioare şi altele asemenea, de stat, particulare acreditate, care cuprind în programul de studii 

universitare unități curriculare de interes pentru activitatea desfășurată de Asociație; 

d) instituții de cercetare-dezvoltare - unități și instituții de drept public sau de drept privat, din țară 

sau din străinătate al căror obiect de activitate include cercetarea științifică în domenii de interes 

pentru activitatea de evaluare, în sensul art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011. 

Art. 2. – Principii  

(1) Activitatea Comisiei se desfăşoară în baza Ordonanței Guvernului nr. 24/2011, a Regulamentului de 

organizare şi funcționare al Asociației, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 353/2012, a prezentului 

regulament, precum şi a următoarelor principii: 

a) Transparența, în sensul că  activitatea se realizează pe baza unor regulamente, proceduri şi reguli 

aprobate de Consiliul director şi aduse la cunoștința membrilor Asociației, atât prin postarea pe 

pagina web, cât și prin informări periodice; 

b) Profesionalism, în sensul că procesul de colaborare cu entitățile de drept public și de drept privat 

din țară și străinătate care desfășoară activități în domenii de interes pentru activitatea specifică 
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desfășurată de Asociație, are ca obiectiv creșterea nivelului de pregătire şi competență 

profesională în rândul membrilor Asociației; 

c) Calitate, în sensul că activitatea Comisiei este verificată periodic de către Consiliul director 

pentru a se asigura un nivel calitativ ridicat al procesului de colaborare cu entitățile de drept public 

și de drept privat din țară și străinătate, pentru creşterea încrederii publicului în competența 

profesională a membrilor Asociației. 

Art. 3. – Atribuțiile Comisiei 

(1) Comisia are următoarele atribuții: 

a) inițiază, organizează şi coordonează acțiunile de cooperare ale Asociației cu autoritățile publice 

prevăzute la art.1 alin. (2) lit. a); 

b) inițiază, organizează şi coordonează acțiunile de cooperare ale Asociației cu organizațiile 

profesionale prevăzute la art.1 alin. (2) lit. b); 

c) inițiază, organizează şi coordonează relațiile Asociației cu instituțiile de învățământ superior 

prevăzute la art.1 alin. (2) lit. c); 

d) inițiază, organizează şi coordonează acțiunile de cooperare ale Asociației cu instituțiile de 

cercetare-dezvoltare prevăzute la art.1 alin. (2) lit. d);  

e) inițiază, negociază și propune Consiliului director încheierea de acorduri bilaterale de cooperare 

cu alte Organizații; 

f) monitorizează și pune în aplicare acordurile bilaterale de cooperare încheiate de Asociație cu 

Organizații naționale și internaționale, asigurând interfața Asociației în raporturile cu acestea; 

g) monitorizează elaborarea și actualizarea Regulamentului Comisiei face propuneri de modificare 

dacă este cazul și îl supune aprobării Consiliului director. 

h)  propune Consiliului director afilierea Asociației la Organizații naționale și internaționale; 

i) la solicitarea președintelui ANEVAR, coordonează activitatea de organizare de manifestări ale 

Asociației, cum ar fi conferințe, congrese, sau alte manifestări profesionale cu caracter intern și 

internațional din domeniul său de activitate sau din domenii conexe, atunci când participă şi 

reprezentanți ai altor Organizații naționale sau internaționale; 

j) elaborează și supune spre aprobare Consiliului director strategia de promovare a acțiunilor de 

cooperare cu Organizații naționale și internaționale; 

(2) Comisia îşi desfăşoară activitatea în strânsă colaborare cu celelalte comisii ale Asociației, pentru 

asigurarea coerenței acțiunilor comisiilor în relația cu Organizațiile naționale şi internaționale şi 

îndeplineşte orice alte atribuții privind raporturile de colaborare cu Organizațiile stabilite de Consiliul 

director, în condițiile legii. 

(3) În exercitarea atribuțiilor sale, Comisia adoptă hotărâri. 

Art. 4. – Acordurile bilaterale de cooperare cu instituțiile de învățământ superior 

(1) Comisia exercită atribuția prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. c) în vederea recunoașterii de către Asociație, 

în condițiile legii, a formării profesionale furnizate de instituțiile de învățământ superior, corespunzătoare 

specializărilor evaluatorilor autorizați prevăzute la art. 3 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011 

privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor. 

(2) Recunoașterea formării profesionale prevăzută la alin. (1) se realizează,  la cererea instituției de 

învățământ superior interesate. În cazul în care Comisia constată că formarea profesională furnizată de 

instituția solicitantă îndeplinește condițiile de fond și de formă aplicabile conform procedurii de 

echivalare a cursurilor de formare profesională în domeniul evaluării, aceasta propune Consiliului director 

aprobarea încheierii unui acord bilateral de cooperare cu instituția respectivă, cu avizul Comisiei de 

calificare și atestare profesională. 

(3) Condițiile și procedura pentru de echivalare a cursurilor de formare profesională în domeniul evaluării 

prevăzută la alin. (2) se stabilesc prin hotărâre a Consiliului director, la propunerea Comisiei, cu avizul 

Comisiei de calificare și atestare profesională. 

Art. 5. – Acordurile bilaterale de cooperare cu instituțiile de cercetare-dezvoltare 
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(1) Comisia exercită atribuția prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. d) în vederea colectării de informații utile în 

domeniul evaluării bunurilor, în colaborare cu Comisia științifică și de standarde. 

(2) Condițiile generale pentru încheierea acordurilor bilaterale de cooperare cu instituțiile de cercetare-

dezvoltare se stabilesc prin hotărâre a Consiliului director, la propunerea Comisiei, cu avizul Comisiei 

științifice și de standarde. 

Art. 6. – Organizarea Comisiei 

(1) Comisia este compusă din minimum 4 membri și un președinte ales potrivit prevederilor Ordonanței 

Guvernului nr. 24/2011. 

(2) Membrii Comisiei sunt aleși și numiți de Consiliul director, la propunerea Preşedintelui Comisiei sau 

a altor membri ai Consiliului director, dintre evaluatorii autorizați înscrişi pe Tabloul Asociației, care 

îndeplinesc următoarele condiții: 

a)  nu a fost sancționat disciplinar în ultimii trei ani; 

b)  se bucură de autoritate profesională şi probitate morală; 

c) are aptitudini şi/sau experiență în domeniul promovării acțiunilor de cooperare cu Organizații 

naționale şi internaționale. 

(3) Nu pot fi membri ai Comisiei, membrii Consiliului director, alții decât Preşedintele Comisiei. 

(4) Mandatul membrilor începe de la data numirii acestora de către Consiliul director, este personal, nu 

poate fi transmis în cursul exercitării sale și încetează prin revocare de către Consiliul director, de drept, 

sau la data numirii unor noi membri.  

(5) Membrii Comisiei, alții decât Preşedintele Comisiei, pot fi revocați din funcție de Consiliul director, 

la propunerea Preşedintelui Comisiei, dacă lipsesc în mod nejustificat de la trei şedințe consecutive ale 

Comisiei sau dacă nu își îndeplinesc în mod culpabil și repetat atribuțiile care le revin în cadrul 

activităților curente ale Comisiei şi de la sarcinile repartizate de Preşedintele Comisiei. 

(6) Mandatul de membru al Comisiei încetează de drept în oricare din următoarele situații: 

a) încetarea calității de membru al Asociației; 

b) sancționarea disciplinară a persoanei respective; 

c) demisie; 

d) deces; 

e)  existența unei situații de incompatibilitate cu profesia de evaluator autorizat care împiedică 

exercitarea mandatului de membru al Comisiei. 

(7) Constatarea încetării mandatului de membru al Comisiei în oricare din cazurile prevăzute la alin. (6) 

se face de către Consiliul director, la sesizarea Preşedintelui Comisiei. 

(8) În scopul analizării unor probleme specifice, Comisia poate aproba, prin hotărâre, înființarea unor 

grupuri de lucru, sub conducerea unui membru al Comisiei și prin cooptarea de evaluatori autorizați 

înscriși în Tabloul Asociației. Prin hotărârea de înființare a grupurilor de lucru se vor stabili componența 

și obiectivele acestora.  

(9) La începerea mandatului, membrii Comisiei depun un angajament de confidențialitate, al cărui model 

este aprobat de Consiliului director.  

Art. 7. – Funcționarea Comisiei  

(1) Comisia se întruneşte în plen, în şedință ori de câte ori este necesar, la solicitarea Consiliului director, 

la convocarea Preşedintelui sau a majorității membrilor acesteia. Întrunirile se pot desfășura și prin 

intermediul platformelor online. 

(2) Pentru validitatea deliberărilor Comisiei este necesară prezența majorității membrilor, iar hotărârile se 

iau cu votul majorității membrilor prezenți. Votul este deschis. În caz de egalitate de voturi, votul 

Președintelui este decisiv. 

(3) Între şedințele Comisiei, la initiațiva Preşedintelui Comisiei, pot fi adoptate hotărâri şi prin poșta 

electronică, în conformitate cu procedura adoptată de Comisie. 

(4) Principalele atribuții ale Preşedintele Comisiei sunt următoarele: 

a) stabileşte ordinea de zi a şedinței Comisiei pe care o transmite membrilor Comisiei prin 

intermediul secretariatului; 
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b) convoacă şi conduce şedințele Comisiei; 

c) coordonează secretariatul Comisiei; 

d) prezintă în cadrul şedințelor Consiliului director propunerile Comisiei referitoare la colaborarea cu 
Organizații de profil,; 

e) participă la Conferința națională; 

f) răspunde de activitatea Comisiei; 

g) reprezintă Comisia în relația cu celelalte organe ale Asociației și colaborează cu președintele 
Asociației și cu președinții celorlalte comisii de specialitate ale Asociației, în scopul bunei 
organizări şi desfăşurări a activității de promovare a acțiunilor de cooperare cu Organizații 
naționale și internaționale; 

(5) În perioadele dintre şedințele Comisiei, rezolvarea problemelor curente revine Preşedintelui Comisiei, 
care poate solicita în acest scop sprijinul oricărui membru al Comisiei. 

(6) În exercitarea atribuțiilor sale, preşedintele emite dispoziții.  

(7) În cazurile care necesită o rezolvare rapidă, Preşedintele poate transmite documentele aferente 
problemelor în cauză membrilor Comisiei prin poșta electronică. În astfel de cazuri, hotărârile se iau cu 
votul majorității membrilor Comisiei. Voturile se exprimă prin corespondență electronică, transmisă la 
adresa de poștă electronică a secretariatului Comisiei. 

(8) Membrii Comisiei au obligația de a participa la şedințele Comisiei și de a aduce la îndeplinire 
sarcinile repartizate în cadrul şedinței sau direct de Preşedintele Comisiei. 

Art. 8. – Secretariatul Comisiei 

(1) În scopul desfășurării activității sale în bune condiții, Comisia beneficiază de suportul tehnic al unui 
secretariat denumit Secretariatul Comisiei de Relații Interne și Internaționale (în continuare 
„Secretariatul Comisiei”).  

(2) Secretariatul Comisiei este asigurat de o persoană salariată din cadrul Asociației, desemnată de 
Președintele Asociației pentru această activitate. 

(3) Atribuțiile principale ale Secretariatului Comisiei sunt următoarele: 

a) ține evidența electronică a documentelor aferente Comisiei; 

b) informează de îndată Preşedintele Comisiei asupra cererilor primite;  

c) comunică membrilor Comisiei data, ora, locul şi ordinea de zi a şedințelor; 

d) participă la ședințele Comisiei și consemnează obiectul dezbaterilor și hotărârile adoptate.  

e) la solicitarea Președintelui Comisiei, redactează documente necesare derulării activității de 
colaborare cu alte Organizații;  

(4) Toate documentele din evidența Comisiei se păstrează în arhiva (poate fi electronică)Asociației timp 
de 5 ani. 

Art. 9. – Dispoziții finale 

(1) Resursele financiare necesare desfășurării activităților Comisiei sunt asigurate de către Asociație, fiind 
prevăzute în bugetul anual de venituri şi cheltuieli. 

 (2) Prevederile prezentului regulament se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 
24/2011, ale Regulamentului de organizare şi funcționare al Asociației, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 353/2012, ale Codului de etică al profesiei de evaluator autorizat, aprobat prin Hotărârea 
Conferinței Naționale nr. 1/2012, şi ale celorlalte acte de interes general ale Asociației sau ale organelor 
sale de conducere. 

 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 93/25.11.2020 

pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a                                                        

Comisiei științifice și de standarde 

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 
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şi completările ulterioare, 

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

hotărâre. 

Art. 1. – Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcționare a Comisiei științifice și de standarde din 

cadrul Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, prevăzut în anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. – Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, hotărârea Consiliului director nr. 10/2014 pentru 

aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei științifice și de standarde cu 

modificările ulterioare se abrogă. 

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

vigoare la data publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 03.12.2020. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Sorin Adrian Petre 

Anexă la HCD nr. 93/2020 

REGULAMENT 

de organizare și funcționare a Comisiei științifice și de standarde 

 

Art. 1. – Scopul Comisiei 

(1) Comisia Ştiințifică și de Standarde, denumită în continuare “Comisia” este un organ de specialitate, 

fără personalitate juridică, din cadrul Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

(denumită în continuare “Asociația”), și care are drept scop principal desfășurarea activităților științifice 

necesare pentru elaborarea, revizuirea, actualizarea și optimizarea continuă a standardelor de evaluare, 

precum și pentru elaborarea și verificarea publicațiilor cu caracter științific editate la inițiativa Asociației 

ca și a prezentărilor realizate în cadrul conferințelor profesionale organizate de Asociație. 

Art. 2. – Principii 

Activitatea Comisiei se desfășoară în baza Ordonanței Guvernului nr. 24/2011, privind unele măsuri în 

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

și completările ulterioare, a Regulamentului de organizare şi funcționare al Asociației, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 353/2012, a prezentului regulament, precum și cu respectarea următoarelor 

principii: 

a) transparență, conform căruia elaborarea standardelor de evaluare se realizează pe baza unor 

regulamente şi proceduri aprobate de Consiliul director al Asociației, în urma parcurgerii 

procedurii de transparență decizională prevăzute la art. 8 din Regulamentul de organizare și 

funcționare a Comisiei juridice şi aduse la cunoștința membrilor Asociației, atât prin postarea pe 

pagina web, cât și prin informări periodice 

b) profesionalism, potrivit căruia procesul de elaborare a standardelor, a ghidurilor de evaluare, a 

ghidurilor metodologice de evaluare, a altor suporturi şi interpretări are ca obiectiv promovarea 

experienței şi competenței profesionale în rândul membrilor Asociației; 

c) calitate, în sensul că activitatea Comisiei este verificată periodic de către Consiliul director pentru 

a se asigura un nivel calitativ ridicat al procesului de cercetare ştiințifică şi de elaborare a 

standardelor de evaluare necesar pentru formarea și instruirea continuă a membrilor Asociației şi 

pentru creşterea încrederii publicului în competența profesională a membrilor Asociației. 

Art. 3. – Organizarea Comisiei  

(1) Comisia este formată din minimum 8 membri și un președinte ales potrivit prevederilor Ordonanței 

Guvernului nr. 24/2011. 

(2) Comisia este organizată în două subcomisii: științifică și de standarde.  
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(3) Subcomisia științifică este formată din minimum 4 membri, iar subcomisia de standarde este formată 

din minimum 4 membri.  

(4) Președintele comisiei face parte din ambele subcomisii, coordonând activitatea acestora.  

(5) Membrii Comisiei sunt aleși și numiți de Consiliul director, la propunerea Preşedintelui Comisiei sau 

a altor membri ai Consiliului director, dintre evaluatorii autorizați înscriși în Tabloul Asociației care 

îndeplinesc următoarele condiții: 

a) nu a fost sancționați disciplinar în ultimii trei ani; 

b) au o experiență semnificativă în activitatea științifică, recunoscută în domeniul evaluării și/sau 

domenii conexe; 

c) se bucură de autoritate profesională şi probitate morală. 

(6) Nu pot fi membri ai Comisiei membrii Consiliului director, alții decât Preşedintele Comisiei. 

(7) Mandatul membrilor începe de la data numirii acestora de către Consiliul director, este personal, nu 

poate fi transmis în cursul exercitării sale și încetează prin revocare de către Consiliul director, de drept, 

sau la data numirii unor noi membri.  

(8) Membrii Comisiei, alții decât Preşedintele Comisiei, pot fi revocați din funcție de Consiliul director, 

la propunerea Preşedintelui Comisiei, dacă lipsesc în mod nejustificat de la trei şedințe consecutive ale 

Comisiei sau dacă nu își îndeplinesc în mod culpabil și repetat atribuțiile care le revin în cadrul 

activităților curente ale Comisiei şi de la sarcinile repartizate de Preşedintele Comisiei. 

(9) Mandatul de membru al Comisiei încetează de drept în oricare din următoarele cazuri:  

a)  deces;  

b)  demisie;  

c)  încetarea sau pierderea calității de membru al Asociației;  

d)  sancționarea disciplinară a persoanei respective; 

e)  existența unei situații de incompatibilitate cu profesia de evaluator autorizat care împiedică 

exercitarea mandatului de membru al Comisiei. 

(10) Constatarea încetării mandatului de membru al Comisiei în oricare din cazurile prevăzute la alin. (9) 

se face de către Consiliul director, la sesizarea Preşedintelui Comisiei. 

(11) În scopul analizării unor probleme specifice, Comisia poate aproba, prin hotărâre, înființarea unor 

grupuri de lucru, sub conducerea unui membru al Comisiei și prin cooptarea de evaluatori autorizați 

înscriși în Tabloul Asociației. Prin hotărârea de înființare a grupurilor de lucru se vor stabili componența 

și obiectivele acestora. 

Art. 4. – Atribuțiile Comisiei și ale subcomisiilor 

(1)  Comisia are următoarele atribuții principale: 

a) coordonează procesul continuu de preluare, traducere, formulare, interpretare și prezentare a unor 

standarde de evaluare adecvate pentru activitatea Asociației din rândul Standardelor Internaționale 

de Evaluare (IVS – International Valuation Standards), al Standardelor Europene de Evaluare 

(EVS – European Valuation Standards) sau al altor standarde de evaluare adoptate de organisme 

profesionale recunoscute; 

b) înaintează spre analiză Consiliului director pachetul de standarde de evaluare, standarde care devin 

obligatorii pentru desfășurarea activității de evaluare astfel cum este definită la art. 2 alin. (2) din 

Ordonanța Guvernului nr. 24/2011, după aprobarea lor de către Conferința națională;  

c) la solicitarea președintelui ANEVAR sau a Consiliului director, oferă opinii cu privire la 

activitățile cu caracter științific ale manifestărilor profesionale ale Asociației, constând din 

conferințe, congrese, colocvii, sau alte manifestări profesionale cu caracter intern și internațional 

cu tematici din domeniul evaluării ori din domenii conexe; 

d) supervizează activitatea de editare de publicații de specialitate în domeniul studierii și dezbaterii 

problemelor teoretice și practice ale evaluării şi emite un aviz consultativ cu privire la conținutul 

cărților, cursurilor universitare sau publicațiilor editate la inițiativa Asociației;  

e) formulează opinii științifice privind materialele de formare și instruire continuă ale Asociației pe 

care le prezintă, după caz, Comisiei de calificare și atestare profesională, Consiliului director, unor 

grupuri de lucru formate din experți ce au ca responsabilitate elaborarea și revizuirea acestor 
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materiale sau altor entități cu care Asociația cooperează în procesul de formare și pregătire 

continuă a evaluatorilor autorizați. 

f) propune achiziția de cărți și alte instrumente de informare și documentare pentru biblioteca 

IROVAL;  

g) la solicitarea Comisiei de calificare și atestare profesională, se pronunță asupra nivelurilor 

maximale de remunerare a autorilor de suporturi de cursuri și seminare aprobate anual de 

Consiliul director;  

h) analizează, împreună cu Comisia de calificare şi atestare profesională, oferta de cursuri 

profesionale din domeniul evaluării pentru formarea formatorilor şi propune participarea autorilor 

de cursuri și seminare sau a lectorilor Asociației la cursuri profesionale de instruire care au 

tematica corespunzătoare specializării acestora, în condițiile aprobate de Consiliul director; 

i) propune Consiliului director, în colaborare cu celelalte comisii de specialitate, direcții de cercetare 

relevante pentru activitatea de evaluare din România şi pentru profesia de evaluator autorizat; 

j) colaborează cu Comisia de relații interne și internaționale, în vederea prezentării standardelor de 

evaluare adoptate şi a metodologiilor de evaluare promovate de Asociație în cadrul programelor 

universitare ce au ca temă evaluarea de întreprinderi, bunuri imobile, bunuri mobile, acțiuni sau 

alte instrumente financiare, fond de comerț şi alte active necorporale; 

k) colaborează cu comunitatea ştiințifică, în vederea bunei organizări şi desfăşurări a activității de 

cercetare ştiințifică şi dezvoltare şi promovare a standardelor;  

l) monitorizează elaborarea și actualizarea Regulamentului Comisiei, face propuneri de modificare, 

dacă este cazul și îl supune aprobării Consiliului director.  

(2) În exercitarea atribuțiilor sale, Comisia adoptă hotărâri. 

(3) Membrii subcomisiei științifice au ca și responsabilitate desfășurarea activităților științifice necesare 

pentru elaborarea și verificarea publicațiilor cu caracter științific editate la inițiativa Asociației. De 

asemenea, participă ca referenți ştiințifici la recenzarea unor lucrări şi prezentări propuse la manifestările 

profesionale ale Asociației sau la activitatea publicistică inițiată de Asociație. 

(4) Membrii subcomisiei de standarde au ca și responsabilitate desfășurarea activităților științifice 

necesare pentru elaborarea, revizuirea, actualizarea și optimizarea continuă a standardelor de evaluare.  

(5) Membrii comisiei pot fi angrenați în oricare din activitățile implicate de realizarea atribuțiilor 

Comisiei, la propunerea Preşedintelui Comisiei, sau prin autopropunere, convenită în cadrul şedințelor 

Comisiei sau comunicărilor electronice dintre membrii Comisiei.  

Art. 5. – Atribuțiile Președintelui Comisiei 

(1)  Preşedintele Comisiei are următoarele atribuții principale: 

a) stabileşte ordinea de zi a şedinței Comisiei pe care o transmite membrilor Comisiei prin 

intermediul secretariatului sau în mod direct la adresele de poștă electronică ale membrilor 

Comisiei; 

b) convoacă şi conduce şedințele Comisiei; 

c) coordonează secretariatul Comisiei; 

d) prezintă în cadrul şedințelor Consiliului director, cel puțin anual, activitatea Comisiei;  

e) răspunde de activitatea Comisiei; 

f) reprezintă Comisia în relația cu celelalte organe ale Asociației. 

(2) În exercitarea atribuțiilor sale, preşedintele emite dispoziții.  

Art. 6. – Funcționarea Comisiei  

(1) Comisia se întruneşte în plen, respectiv pe subcomisii, în şedință ordinară ori de câte ori este necesar 

pentru elaborarea și transmiterea spre aprobare Consiliului director a proiectului standardelor de evaluare. 

Întrunirile se pot desfășura și prin intermediul platformelor online. 

(2) Comisia se întruneşte în plen, respectiv pe subcomisii, în şedințe extraordinare, la convocarea 

Preşedintelui Comisiei, a Consiliul director sau a majorității membrilor săi. Întrunirile se pot desfășura și 

prin intermediul platformelor online. 

(3) Pentru validitatea deliberărilor Comisiei este necesară prezența a cel puțin jumătate plus unul din 

membri acesteia, iar hotărârile se iau cu votul majorității membrilor prezenți. Votul este deschis. În caz de 
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egalitate de voturi, votul decisiv va fi cel al Preşedintelui Comisiei. 

(4) În cazuri urgente, Preşedintele poate transmite prin poșta electronică documentele care trebuie 

analizate de către membrii Comisiei, iar hotărârile se pot lua și prin vot electronic, cu majoritate 

simplă. 

(5) Membrii Comisiei au obligația de a participa la şedințele Comisiei și de a  îndeplini sarcinile 

primite în cadrul şedințelor Comisiei sau direct de la Preşedintele Comisiei şi asumate prin consens. 

De asemenea, membrii Comisiei sunt obligați să comunice secretariatului Comisiei o adresă de poștă 

electronică la care pot fi efectuate comunicări în legătură cu activitatea Comisiei.  

(6) La începerea mandatului, membrii Comisiei depun un angajament de confidențialitate, al cărui model 

este aprobat de Consiliului director.  

Art. 7. – Secretariatul Comisiei 

(1) În scopul desfășurării activității sale în bune condiții, Comisia beneficiază de suportul tehnic al unui 

secretariat denumit Secretariatul Comisiei Științifice și de Standarde (denumit în continuare 

„Secretariatul Comisiei”). 

(2) Secretariatul Comisiei este desemnat de Preşedintele Asociației pentru această activitate. 

(3) Principalele atribuții ale Secretariatul Comisiei sunt următoarele: 

a) ține evidența electronică a documentelor aferente Comisiei; 

b) îl informează de îndată pe Preşedintele Comisiei asupra tuturor documentelor şi cererilor primite; 

c) transmite membrilor Comisiei data, ora, locul și ordinea de zi a şedinței; 

d) participă la ședințele Comisiei și consemnează obiectul dezbaterilor și hotărârile adoptate.  

Art. 8. – Dispoziții finale 

(1) Toate documentele aferente activității Comisiei se vor păstra în arhiva (poate fi electronică) 

Asociației timp de 5 ani. 

(2) Resursele financiare necesare desfășurării activităților Comisiei și activităților coordonate și 

supervizate de Comisie sunt asigurate de către Asociație, fiind prevăzute în bugetul anual de venituri şi 

cheltuieli. 

(3) Fondurile rezultate din manifestările științifice organizate de Comisie se fac venit la bugetul 

Asociației, conform art. 4 alin. (3) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în 

domeniul evaluării bunurilor. 

(4) Prevederile prezentului regulament se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 

24/2011, ale Regulamentului de organizare şi funcționare al Asociației, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 353/2012, ale Codului de etică al profesiei de evaluator autorizat şi ale celorlalte acte de 

interes general ale Asociației sau ale organelor sale de conducere. 

 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 94/25.11.2020 

pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a                                                         

Comisiei de verificare și monitorizare 

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 

şi completările ulterioare, 

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

hotărâre. 

Art. 1. – Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcționare a Comisiei de verificare și monitorizare 

din cadrul Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, prevăzut în anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. – Cu data prezentei hotărâri, hotărârea Consiliului director nr. 80/2014 pentru aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de verificare și monitorizare cu modificările 

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

vigoare la data publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 03.12.2020. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Sorin Adrian Petre 

Anexă la HCD nr. 94/2020 

REGULAMENT 

de organizare şi funcționare a Comisiei de verificare şi monitorizare 

 

CAPITOLUL I 

Dispoziții generale 

 

Art. 1. – Obiectul de reglementare 

(1) Prezentul regulament stabileşte modul de organizare şi funcționare a Comisiei de verificare şi 

monitorizare (denumită în continuare „Comisia”) din cadrul Asociației Naționale a Evaluatorilor 

Autorizați din România (denumită în continuare „Asociația”), precum şi modul de desfăşurare a 

procesului de verificare şi monitorizare a activității de evaluare desfăşurate de membrii Asociației, 

persoane fizice şi persoane juridice. 

(2) Comisia este organul de specialitate, fără personalitate juridică, din cadrul Asociației, care 

coordonează verificarea şi monitorizarea activității de evaluare desfăşurată de membrii Asociației, în 

vederea asigurării calității serviciilor prestate de către evaluatorii autorizați. 

(3) Prin verificarea şi monitorizarea activității de evaluare, Comisia contribuie la realizarea următoarelor 

obiective: 

(a) îmbunătățirea performanței profesionale a evaluatorilor autorizați; 

(b) aplicarea unitară a standardelor de evaluare obligatorii pentru desfăşurarea activității de evaluare, 

prin formularea, pe baza datelor rezultate din verificările efectuate, de propuneri adecvate şi 

furnizarea de informații relevante Consiliului director; 

(c) responsabilizarea membrilor Asociației, prin identificarea situațiilor care pot atrage răspunderea 

disciplinară a evaluatorilor autorizați. 

Art. 2. – Principii 

Activitatea Comisiei se desfăşoară cu respectarea următoarelor principii: 

a) transparență, conform căruia procesul de verificare şi monitorizare a calității de serviciilor 

prestate de către evaluatorii autorizați se realizează pe baza unor regulamente şi proceduri 

aprobate de Consiliul director şi aduse la cunoștința membrilor Asociației, atât prin postarea pe 

pagina web, cât și prin informări periodice; 

b) confidențialitate, conform căruia membrii Comisiei şi ai Departamentului de verificare și 

monitorizare, denumit în continuare DVM, sunt obligați să nu divulge informațiile 

confidențiale la care au acces în cadrul procesului de verificare şi monitorizare a activității 

desfăşurate de membrii Asociației; 

c) prevenție, conform căruia activitatea Comisiei şi a DVM are rolul de a preveni utilizarea de 

către membrii Asociației a unor practici nepermise de Codul de etică al profesiei şi de 

Standardele de Evaluare; 

d) uniformitate şi egalitate, conform căruia un ciclu de verificare va cuprinde toți evaluatorii 

autorizați şi are rolul de a crea practici de verificare echilibrate şi continue astfel încât un 

evaluator autorizat nu va fi verificat, în condițiile în care îndeplineşte condițiile impuse de 

calitate, mai des decât alți evaluatori autorizați, decât la propria cerere. 

Art. 3. – Organizarea Comisiei 

(1) Comisia este compusă din minimum 4 membri și un președinte ales potrivit prevederilor Ordonanței 
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Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări și 

completări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare OG 

nr. 24/2014. 

(2) Membrii Comisiei sunt aleși și numiți de Consiliul director, la propunerea Preşedintelui Comisiei sau 

a altor membri ai Consiliului director, dintre evaluatorii autorizați, înscrişi pe Tabloul Asociației, care 

îndeplinesc următoarele condiții: 

(a) sunt membri acreditați, conform art. 17 alin. (2) din OG nr. 24/2011; 

(b) nu au fost sancționați disciplinar în ultimii trei ani; 

(c) se bucură de autoritate profesională şi probitate morală. 

(3) Nu pot fi membri ai Comisiei, membrii Consiliului director, alții decât Preşedintele Comisiei. 

(4) Mandatul membrilor începe de la data numirii acestora de către Consiliul director, este personal, nu 

poate fi transmis în cursul exercitării sale și încetează prin revocare de către Consiliul director, de drept, 

sau la data numirii unor noi membri.  

(5) Membrii Comisiei, alții decât Preşedintele Comisiei, pot fi revocați din funcție de Consiliul director, 

la propunerea Preşedintelui Comisiei, dacă lipsesc în mod nejustificat de la trei şedințe consecutive ale 

Comisiei sau dacă nu își îndeplinesc în mod culpabil și repetat atribuțiile care le revin în cadrul 

activităților curente ale Comisiei şi de la sarcinile repartizate de Preşedintele Comisiei. 

(6) Mandatul de membru al Comisiei încetează de drept în oricare din următoarele situații: 

(a) încetarea calității de membru al Asociației; 

(b) sancționarea disciplinară a persoanei respective; 

(c) demisie; 

(d) deces; 

(e) existența unei situații de incompatibilitate cu profesia de evaluator autorizat care împiedică 

exercitarea mandatului de membru al Comisiei. 

(7) Încetarea mandatului de membru al Comisiei în oricare din cazurile prevăzute la alin. (6) se constată 

de către Consiliul director, la sesizarea Preşedintelui Comisiei. 

(8) Responsabilitățile şi sarcinile membrilor Comisiei vor fi stabilite de Preşedintele ei și vor fi în 

concordanță cu scopul atingerii obiectivelor Asociației. 

(9) În scopul analizării unor probleme specifice, Comisia poate aproba, prin hotărâre, înființarea unor 

grupuri de lucru, sub conducerea unui membru al Comisiei și prin cooptarea de evaluatori autorizați 

înscriși în Tabloul Asociației. Prin hotărârea de înființare a grupurilor de lucru se vor stabili componența 

și obiectivele acestora.  

(10)  La începerea mandatului, membrii Comisiei depun un angajament de confidențialitate, al cărui 

model este aprobat de Consiliului director.  

Art. 4. – Atribuțiile Comisiei 

(1) Comisia are următoarele atribuții principale: 

a) Monitorizează aplicarea Standardelor de Evaluare adoptate de Asociație în cadrul activităților de 

evaluare desfășurate de evaluatorii autorizați;  

b) Monitorizează respectarea regulilor şi principiilor deontologice care guvernează activitatea 

evaluatorilor autorizați, conform Codului de etică al profesiei de evaluator autorizat;  

c) Prezintă Consiliului Director planificarea activității de monitorizare, rezultatele monitorizării 

activității evaluatorilor autorizați şi propune spre aprobare acestuia calificativele, măsurile 

corective şi recomandările de remediere a deficiențelor rezultate ca urmare a verificărilor efectuate 

la evaluatorii autorizați; 

d) Elaborează şi propune spre aprobare Consiliului director norme şi proceduri de monitorizare şi 

verificare a calității activității desfăşurate de evaluatorii autorizați; 

e) Coordonează activitatea DVM; 

f) Propune măsuri privind îmbunătățirea calității activității de evaluare a membrilor Asociației, 

persoane fizice şi persoane juridice, pe baza analizei rezultatelor verificărilor derulate de către 

DVM; 



 

 

152                                                                Buletin informativ nr. 1 și 2/2020  

 

g) Informează Preşedintele Asociației, prin Departamentul de verificare și monitorizare, în vederea 

declanşării procedurii disciplinare prin autosesizare cu privire la membrii care au săvârșit fapte 

care pot fi încadrate ca abateri disciplinare conform art. 12 alin. (1) lit. c) din Regulamentul de 

organizare și funcționare a ANEVAR; 

h) monitorizează elaborarea și actualizarea Regulamentului Comisiei, face propuneri de modificare 

după caz și îl supune aprobării Consiliului director. 

i) Raportează anual rezultatele activității de verificare şi monitorizare către Consiliul director şi 

Conferința națională.  

(2) În exercitarea atribuțiilor sale, Comisia adoptă hotărâri. 

Art. 5. – Funcționarea Comisiei 

1. Comisia se întruneşte în plen, ori de câte ori este necesar, la solicitarea Consiliului director, la 

convocarea Preşedintelui Comisiei sau a majorității membrilor acesteia. Întrunirile se pot desfășura și prin 

intermediul platformelor online. 

2. Pentru validitatea deliberărilor Comisiei este necesară prezența majorității  membrilor, iar hotărârile se 

iau cu votul majorității membrilor prezenți. Votul este deschis. În caz de egalitate de voturi, votul 

Președintelui este decisiv. 

3. Între şedințele Comisiei, la initiațiva Preşedintelui Comisiei, pot fi adoptate hotărâri şi pe cale 

electronică, în conformitate cu procedura adoptată de Comisie. 

4. Comisia este condusă de Preşedintele Comisiei, care exercită în principal următoarele atribuții: 

a) stabileşte ordinea de zi a şedinței Comisiei pe care o transmite membrilor Comisiei prin intermediul 

secretariatului; 

b) convoacă şi conduce şedințele Comisiei; 

c) coordonează Secretariatul Comisiei şi DVM; 

d) prezintă în cadrul şedințelor Consiliului director referatele emise de Comisie referitoare la 

planificarea şi rezultatele monitorizării activității evaluatorilor autorizați şi informează periodic 

Consiliul director asupra măsurilor dispuse, atunci când este cazul; 

e) participă la Conferința națională şi prezintă raportul de activitate al Comisiei; 

f) răspunde de activitatea Comisiei; 

g) reprezintă Comisia în relația cu celelalte organe ale Asociației. 

(5) În perioadele dintre şedințele Comisiei, rezolvarea problemelor curente revine Preşedintelui Comisiei, 

care poate solicita în acest scop sprijinul oricărui membru al Comisiei. 

(6) În exercitarea atribuțiilor sale, preşedintele emite dispoziții.  

(7) În cazurile care necesită o rezolvare rapidă, Preşedintele poate transmite documentele aferente 

problemelor în cauză membrilor Comisiei prin poșta electronică. În astfel de cazuri, hotărârile se iau cu 

votul majorității absolute a membrilor Comisiei. Voturile se exprimă prin corespondență electronică, 

transmisă la adresa de poștă electronică a secretariatului Comisiei. 

(8) Membrii Comisiei sunt obligați să îşi desfăşoare activitatea cu respectarea prevederilor OG nr. 

24/2011, ale Regulamentului Asociației, ale Codului de etică al profesiei, ale prezentului regulament, 

precum şi ale oricăror prevederi legale aplicabile. 

(9) Membrii Comisiei au obligația de a participa la şedințele Comisiei şi de a aduce la îndeplinire 

sarcinile repartizate în cadrul şedinței sau direct de Preşedintele Comisiei. 

Art. 6. – Secretariatul Comisiei 

(1) În scopul desfășurării activității sale în bune condiții, Comisia beneficiază de suportul tehnic al unui 

secretariat denumit Secretariatul Comisiei, care este asigurat de o persoană salariată din cadrul DVM, 

desemnată de Președintele Asociației pentru această activitate. 

(2)  Atribuțiile principale ale Secretariatului Comisiei sunt următoarele: 

a) ține evidența electronică a documentelor aferente Comisiei; 

b) informează de îndată Preşedintele Comisiei asupra cererilor primite; 

c) comunică membrilor Comisiei data, ora, locul şi ordinea de zi a şedințelor; 
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d) participă la ședințele Comisiei și consemnează obiectul dezbaterilor și hotărârile adoptate.  

(3) Toate documentele din evidența Comisiei se păstrează în arhiva (poate fi electronică) Asociației timp 

de 5 ani. 

Art. 7. – Resurse financiare 

Resursele necesare funcționării sistemului de verificare şi monitorizare a calității organizat de Asociație, 

cum ar fi cheltuielile de personal cu salariile angajaților DVM, cheltuielile de deplasare sau orice alte 

cheltuieli materiale, inclusiv cele de capital sunt asigurate de către Asociație, fiind prevăzute în bugetul 

anual de venituri şi cheltuieli al Asociației. 

Art. 8. – Dispoziții finale 

Prevederile prezentului regulament se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 24/2011 

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

cele ale Regulamentului de organizare şi funcționare al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din 

România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 353/2012, şi ale celorlalte acte de interes general ale 

Asociației sau ale organelor sale de conducere.  

 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 95/25.11.2020 

pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a Comisiei de evidență a membrilor 

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 

şi completările ulterioare, 

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

hotărâre. 

Art. 1. – Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcționare a Comisiei de evidență a membrilor din 

cadrul Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, prevăzut în anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. – Cu data prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului director nr. 12/2014 pentru aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de evidență a membrilor cu modificările și 

completările ulterioare se abrogă. 

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

vigoare la data publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 03.12.2020. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Sorin Adrian Petre 

Anexă la HCD nr. 95/2020 

REGULAMENT 

de organizare şi funcționare a Comisiei de evidență a membrilor 

 

Art. 1. – Scopul Comisiei 

Comisia de evidență a membrilor (denumită în continuare „Comisia”) este organul de specialitate, fără 

personalitate juridică, din cadrul Asociației  Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România (denumită 

în continuare „Asociația”) ce are drept scop organizarea evidenței evaluatorilor autorizați, prin înscrierea 

acestora în Tabloul Asociației.  

Art. 2. – Principii  

(1) Activitatea Comisiei se desfăşoară în baza Ordonanței Guvernului nr. 24/2011, aprobată cu modificări 

prin Legea nr. 99/2013, cu modificările şi completările ulterioare, a Regulamentului de organizare şi 
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funcționare al Asociației, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 353/2012, a prezentului regulament, 

precum şi cu respectarea următoarelor principii: 

a) Transparența, în sensul că  activitatea se realizează pe baza unor regulamente şi proceduri 

aprobate de Consiliul Director şi aduse la cunoștința membrilor Asociației, atât prin postarea pe 

pagina web, cât și prin informări periodice; 

b) Profesionalism, în sensul că procesul de elaborare a  suporturilor cu materiale și informații are ca 

obiectiv creșterea nivelului de pregătire şi competență profesională în rândul membrilor 

Asociației; 

c) Calitate, în sensul că activitatea Comisiei este verificată periodic de către Consiliul director 

pentru a se asigura un nivel calitativ ridicat al procesului de monitorizare a membrilor Asociației 

necesar pentru creşterea încrederii publicului în competența profesională a membrilor Asociației. 

Art. 3. – Atribuțiile Comisiei  

(1) Comisia propune spre aprobare Consiliului director norme şi proceduri privind evidența evaluatorilor 

autorizați înscriși în Tabloul Asociației. Comisia monitorizează elaborarea și actualizarea Regulamentului 

Comisiei face propuneri de modificare, dacă este cazul și îl supune aprobării Consiliului director;  

(2) Comisia propune Consiliului director acordarea și retragerea calității de evaluator autorizat – membru 

titular sau membru corporativ, după caz, şi înscrierea acestuia în Tabloul Asociației în mod 

corespunzător, cu respectarea Procedurii privind dobândirea, menținerea, pierderea calității de membru al 

Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, precum și a altor prevederi referitoare la 

modificări ale statutului de membru al acestei asociații,  

(3) Comisia monitorizează în permanență evidența membrilor Asociației, fiind responsabilă pentru 

actualizarea şi completarea informațiilor înscrise în Tabloul acesteia în funcție de modificările survenite 

în cazul fiecărui membru, la cerere sau din oficiu, în condițiile legii şi ale prezentului regulament.  

(4) În ipoteza în care întâmpină dificultăți de interpretare şi aplicare a reglementărilor incidente în 

activitatea sa, Comisia sesizează Consiliul director pentru interpretarea şi aplicarea unitară a prevederilor 

referitoare la evidența membrilor Asociației şi înscrierea lor în Tabloul acesteia. 

(5) Datele cu caracter personal ale membrilor Asociației sunt prelucrate cu respectarea dispozițiilor 

Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor 

cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.  Fiecare membru al Asociației beneficiază 

de o pagină personală pe pagina web a Asociației, având posibilitatea de a-şi opera singur modificările 

privind datele personale (nume, prenume, județ de domiciliu sau denumire şi județul sediului social, după 

caz), cu condiția transmiterii  documentelor justificative către Asociație, prin orice mijloc (în scris sau 

prin poșta electronică). Departamentul evidență membri verifică concordanța datelor personale introduse 

de membrii Asociației cu datele personale transmise de către aceştia. 

(6) Comisia monitorizează activitatea departamentului „Evidență membri” din cadrul Asociației. 

(7) Comisia asigură suport Departamentului de evidență a membrilor  pentru aducerea la îndeplinire a 

hotărârilor Consiliului director în ceea ce priveşte evidența membrilor Asociației. 

(8) Comisia colaborează cu celelalte comisii de specialitate din cadrul Asociației şi îndeplineşte orice alte 

atribuții privind evidența membrilor stabilite de Consiliul director, în condițiile legii.   

(9) În exercitarea atribuțiilor sale, Comisia formulează propuneri și informări către Consiliulul director și 

adoptă hotărâri. 

Art. 4. – Organizarea Comisiei 

(1) Comisia este compusă din minimum 4 membri și un președinte ales potrivit prevederilor Ordonanței 

Guvernului nr. 24/2011. 

(2) Membrii Comisiei sunt aleși și numiți de Consiliul director, la propunerea Preşedintelui Comisiei sau 

a altor membri ai Consiliului director, dintre evaluatorii autorizați înscrişi pe Tabloul Asociației, care 

îndeplinesc următoarele condiții: 

a. nu a fost sancționat disciplinar în ultimii trei ani; 

b. se bucură de autoritate profesională şi probitate morală. 

(3) Nu pot fi membri ai Comisiei, membrii Consiliului director, alții decât Preşedintele Comisiei. 
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(4) Mandatul membrilor începe de la data numirii acestora de către Consiliul director, este personal, nu 

poate fi transmis în cursul exercitării sale și încetează prin revocare de către Consiliul director, de drept, 

sau la data numirii unor noi membri.  

(5) Membrii Comisiei, alții decât Preşedintele Comisiei, pot fi revocați din funcție de Consiliul director, 

la propunerea Preşedintelui Comisiei, dacă lipsesc în mod nejustificat de la trei şedințe consecutive ale 

Comisiei sau dacă nu își îndeplinesc în mod culpabil și repetat atribuțiile care le revin în cadrul 

activităților curente ale Comisiei şi de la sarcinile repartizate de Preşedintele Comisiei. 

(6) Mandatul de membru al Comisiei încetează de drept în oricare din următoarele situații: 

a. încetarea calității de membru al Asociației; 

b. sancționarea disciplinară a persoanei respective; 

c. demisie; 

d. deces; 

e. existența unei situații de incompatibilitate cu profesia de evaluator autorizat care împiedică 

exercitarea mandatului de membru al Comisiei. 

(7) Constatarea încetării mandatului de membru al Comisiei în oricare din cazurile prevăzute la alin. (6) 

se face de către Consiliul director, la sesizarea Preşedintelui Comisiei. 

(8) În scopul analizării unor probleme specifice, Comisia poate aproba, prin hotărâre, înființarea unor 

grupuri de lucru, sub conducerea unui membru al Comisiei și prin cooptarea de evaluatori autorizați 

înscriși în Tabloul Asociației. Prin hotărârea de înființare a grupurilor de lucru se vor stabili componența 

și obiectivele acestora.  

(9) La începerea mandatului, membrii Comisiei depun un angajament de confidențialitate, al cărui model 

este aprobat de Consiliului director.  

Art. 5. – Funcționarea Comisiei 

(1) Comisia se întruneşte în plen ori de câte ori este necesar, la solicitarea Consiliului director, la 

convocarea Preşedintelui sau a cel puțin 1/2 din numărul membrilor săi. Întrunirile se pot desfășura și prin 

intermediul platformelor online. 

(2) Pentru validitatea deliberărilor Comisiei este necesară prezența majorității membrilor, iar hotărârile se 

iau cu votul majorității membrilor prezenți. Votul este deschis. În caz de egalitate de voturi, votul 

Președintelui este decisiv. 

(3) Principalele atribuții ale Preşedintele Comisiei sunt următoarele: 

a) stabileşte ordinea de zi a şedinței Comisiei pe care o transmite membrilor Comisiei prin 

intermediul secretariatului; 

b) convoacă şi conduce şedințele Comisiei; 

c) coordonează secretariatul Comisiei şi departamentul „Evidenta Membri”; 

d) prezintă în cadrul şedințelor Consiliului director propunerile Comisiei referitoare la evidența 

membrilor Asociației şi informează periodic Consiliul director asupra măsurilor dispuse, atunci 

când este cazul; 

e) participă la Conferința națională; 

f) răspunde de activitatea Comisiei; 

g) reprezintă Comisia în relația cu celelalte organe ale Asociației. 

(4) Membrii Comisiei au obligația de a participa la şedințele Comisiei și de a aduce la îndeplinire 

sarcinile repartizate în cadrul şedinței sau direct de Preşedintele Comisiei. 

(5) În perioadele dintre şedințele Comisiei, rezolvarea problemelor curente revine Preşedintelui Comisiei, 

care poate solicita în acest scop sprijinul oricărui membru al Comisiei. 

(6) În exercitarea atribuțiilor sale, preşedintele emite dispoziții.  

(7) În cazurile care necesită o rezolvare rapidă, Preşedintele poate transmite documentele aferente 

problemelor în cauză membrilor Comisiei prin poșta electronică. În astfel de cazuri, hotărârile se iau cu 

votul majorității absolute a membrilor Comisiei. Voturile se exprimă prin corespondență electronică, 

transmisă la adresa de poștă electronică a secretariatului Comisiei. 

Art. 6. – Secretariatul Comisiei  

(1) În scopul desfășurării activității sale în bune condiții, Comisia beneficiază de suportul tehnic al unui 
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secretariat denumit Secretariatul Comisiei de Evidență a Membrilor (în continuare „Secretariatul 

Comisiei”).  

(2) Secretariatul Comisiei va fi asigurat de către o persoană salariată din cadrul Asociației desemnat în 

acest scop de către preşedintele Asociației. 

(3) Atribuțiile principale ale Secretariatului Comisiei sunt următoarele: 

a) primește de la persoane fizice/juridice documentele necesare pentru efectuarea înscrierilor în 

Tabloul Asociației;  

b) informează de îndată Preşedintele Comisiei asupra cererilor primite, verifică documentele și 

informează Președintele cu privire la concordanța acestora cu regulamentele și procedurile 

aplicabile, aprobate de Consiliul director; 

c) ține evidența electronică a documentelor aferente Comisiei; 

d) la solicitarea Președintelui Comisiei, comunică membrilor Comisiei data, ora, locul şi ordinea de 

zi a şedințelor; 

e) participă la ședințele Comisiei și consemnează obiectul dezbaterilor și hotărârile adoptate.  

f) efectuează toate lucrările necesare desfăşurării în bune condiții a înscrierilor în Tabloul Asociației 

corespunzătoare evidenței membrilor Asociației; 

g) la solicitarea membrilor Comisiei, redactează documente necesare derulării activității de evidența 

membrilor;  

h) în cazurile în care efectuarea înscrierilor în Tabloul Asociației se poate face numai în baza unei 

hotărâri a Consiliului director, colaborează cu secretariatul Consiliului director pentru redactarea 

hotărârilor referitoare la evidența membrilor Asociației; 

Art. 7 – Dispoziții finale și tranzitorii 

(1) Toate documentele aferente activității Comisiei se vor păstra în arhiva (poate fi electronică) 

Asociației timp de 5 ani. 

(2) Resursele financiare necesare desfășurării activităților Comisiei și activităților coordonate și 

supervizate de Comisie sunt asigurate de către Asociație, fiind prevăzute în bugetul anual de venituri şi 

cheltuieli. 

(3) Prevederile prezentului regulament se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 24/2011, 

ale Regulamentului de organizare şi funcționare al Asociației, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 

353/2012, ale Codului de etică al profesiei de evaluator autorizat, aprobat prin Hotărârea Conferinței 

Naționale nr. 1/2012, şi ale celorlalte acte de interes general ale Asociației sau ale organelor sale de 

conducere. 

 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 96/10.12.2020 

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 şi 

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 2021, 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, 2021, este în cuantum de 500 de lei, 

potrivit Hotărârii Consiliului director nr. 76/2020 și se achită până la 31 decembrie 2021. 
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(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 şi pe pagina web a Asociației şi intră în 

vigoare la data publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 11.12.2020. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Sorin Adrian Petre 

Anexa la HCD nr. 96/2020 

 

Lista persoanelor care dobandesc calitatea de membru stagiar începând cu 01.01.2021 

 

Nr. 

crt. 
Nume Prenume 

 Nr.  

crt. 
Nume Prenume 

1.  ABABEI Ovidiu Constantin  123  LIPARA Carmen 

2.  ABABEI Cristinel  124  LUNGU Claudia 

3.  AEVOAE George Marian  125  MACAROF Paul 

4.  ALEXANDRESCU Daniela  126  MADEM Aurelian 

5.  ALEXANDRU Alexandru  127  MADIN Oana 

6.  ANDRASIU Adrian  128  MAGUREANU Minerva Ramona 

7.  ANDREKA Adrian Dan  129  MAN Sorin 

8.  ANGHEL Andreea  130  MARGARIT Aliona 

9.  ANTIM Marko  131  MARIN Alina Maria 

10.  ANTON Marius Valentin  132  MICUDA Valentina Loredana 

11.  ANTONIE Claudiu Robert  133  MIHAI Marian Vlad 

12.  BABUS Madalina Georgiana  134  MIHAI  Ioana Adriana  

13.  BAGI Valentin Gheorghe  135  MIRICESCU Gabriel Florin 

14.  BALAN Grigore Dan  136  MOCANU Teodora Daniela 

15.  BANICA Florentina  137  MOCIRAN Lucian 

16.  BARBU Marian Catalin  138  MUNERAN Daniel Ionut 

17.  BARBU Andrei  139  MURARITA  Vlad Florin 

18.  BECHET Camelia Andreea  140  MURARU  Gabriel 

19.  BELLOIU Radu Florian  141  MUSAT Loredana 

20.  BERBECEL Razvan Doru  142  MUSUROI Irina 

21.  BERCU Adrian Alin  143  NASUI PETZ  Anuta Mihaela 

22.  BIBART Stefania Nicoleta  144  NAZARIE Ana Maria 

23.  BITEA  Radu Bogdan  145  NEAGU Luminita 

24.  BOBIC Razvan-Mihai  146  NEAGU  Oana Adina  

25.  BORA Bianca Anamaria  147  NECHITA Ciprian 

26.  BORDEA Carmen Elena  148  NEGRUT Alin Costica 

27.  BOTEZ Vasilica  149  NICA Gabriela Nicoleta 

28.  BOZINTAN Dragos  150  NICOLA  Marilena 

29.  BRATICEVICI Tudor  151  NITOIU  Paul 

30.  BREB Cosmin Ionut  152  OANCEA Larisa Georgiana 

31.  BRENDEA Irena Isabelle  153  OANCEA Cristina 

32.  BREZOVSZKY Armin Adrian  154  ONIGA Ioana Alexandra 

33.  BRINZA  Anca Petruta  155  OPREA  Mihaela 

34.  BUCIN Ileana  156  PACURAR Radu 

35.  BUTNARU Alexandra Eugenia  157  PADUREAN Radu Augustin 

36.  CAINAP Dana Gabriela  158  PAINA Alexandru Marin 
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Nr. 

crt. 
Nume Prenume 

 Nr.  

crt. 
Nume Prenume 

37.  CAMPAN  Marius  159  PALICI Andreea Mihaela 

38.  CARAIANU Petrisor  160  PANA Oana Stefania 

39.  CERNESCU  Lazar  161  PATRULESCU Ileana Gheorghita 

40.  CHERULESCU  Alexandru Mihail  162  PAUNA Claudia Marilena 

41.  CHIRCA Valeriu  163  PAUNA Dan Stefan 

42.  CHIRILA Livia  164  PERES  Ioan Mircea 

43.  CHIRTOACA Claudia Mihaela  165  PERIJOC Cerasela 

44.  CIMPEANU Elena Oana  166  PETRICA Adelina Coralia 

45.  CIOBANU Mihaela  167  PISICA Mirela Mihaela 

46.  CIOLAN Ioan Andrei  168  PIT IERINA Laura 

47.  CIUREA  Daniel Bogdan   169  PITARCA Emil Nicolae 

48.  COCIORVA Doinita  170  POGAN SALA Alin 

49.  CODESCU Rodica  171  POOSZ Szabolcs Istvan 

50.  COJOCARU Adrian  172  POP Remus Emil 

51.  COJOCARU Alexandra  173  POP Gabriel 

52.  COMAN Ovidiu Dumitru  174  POP Silvia Lucica 

53.  CONSTANTINESCU Andreea  175  POPA Mihai Cosmin 

54.  CONSTANTINESCU Elena Delia  176  POPESCU  Ioan 

55.  CORNEA Adrian  177  POPESCU  Mihai Iustin 

56.  COTA Alexandru Ciprian  178  POPICA Radu 

57.  CRACIUNAS Cristina Alexandra  179  PRAF Cristi 

58.  CRISTEA Mihai  180  PUSCAU Astrid Patricia Dana 

59.  CRISTESCU Bogdanel Alexandru  181  RADU Vlad Tiberiu 

60.  CRISTIAN Nicolae Romica  182  RADU Tudor Bogdanel 

61.  CUNETE Eduard Daniel Marian  183  RADULESCU Adela 

62.  CURALIUC Laurentiu  184  RODINA Alexandru Cosmin 

63.  CURUTU Liviu Emil  185  ROSCA Adriana 

64.  DAKO Maria  186  ROSU Vasile 

65.  DAMIAN Veronica  187  ROTARU Alexandra Florina 

66.  DARI Bogdan  188  RUSU Cristiana 

67.  DELEANU Cristina  189  RUSU Andrei 

68.  DIACONU Gabriel Adrian  190  SARACUT ARDELEAN Cristina Andreea 

69.  DIACONU Bogdan Florin  191  SARGHI Razvan Ionel 

70.  DIMA Mihaela Aurelia  192  SAVIN Ana Maria 

71.  DINU Ioan Daniel  193  SAVU Adrian 

72.  DOBRE Ionel  194  SCHIOPU Bogdan Vasile 

73.  DOBRESCU Laura Andreea  195  SCHIOPU Alexandru Catalin 

74.  DOCAN MANEA Ionut  196  SCRIPET Ferenc 

75.  DOGARU Florin Costin  197  SCROB Ciprian Ioan 

76.  DRAGHIA Constantin Gabriel  198  SIMA Andreea 

77.  DRAGULIN Ionut Marin  199  STAN SOPONARU Clara 

78.  DUDULEANU Daniel Sorin  200  STANCA Andreea Victoria 

79.  DUMITRASCU George  201  STANCULESCU Tanta 

80.  DUMITRICU Adrian Catalin  202  STEFAN Liliana Adina 

81.  ENACHE Florian  203  STOIAN Florentina Nicoleta 

82.  ENESCU Radu Alexandru  204  SUCALA Horatiu Catalin 

83.  FATTAH Tano Salar  205  SUCIU Alin Dumitru 

84.  FATU Mircea  206  SUPURAN Vlad 
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Nr. 

crt. 
Nume Prenume 

 Nr.  

crt. 
Nume Prenume 

85.  FINTEANU Roxana  207  SUSTER Petru 

86.  FOTESCU Lacrimioara  208  SZILAGYI Iuliu Adrian 

87.  FRUNZA Maria Ramona  209  TAMASAN Vasile Daniel 

88.  GANEA Ionut  210  TATARASANU Florin 

89.  GHENCEA Adrian  211  TATARU Radu Constantin 

90.  GHERGHESCU Silviu Ionut  212  TENE Bogdan Laurentiu 

91.  GIANA Luiza  213  TICALA Marius Daniel 

92.  GIURCANAS Florin  214  TIMAR Cristian Anton 

93.  GLOMNICU  Petre  215  TIU Florin Daniel Ion 

94.  GOGA Denisa Ioana  216  TOADER Leonard 

95.  GOGOASA Cristian Madalin  217  TOADER Beniamin 

96.  GOTHARD Elisabeta Roxana  218  TOMA Loredana Roxana 

97.  GOZMAN Flaviu Razvan  219  TOPOLEANU Madalina Irena 

98.  GRIDAN Cristina Lucia  220  TOPORAN Gina Ana 

99.  HAIU Marius Alexandru  221  TOROK Zsombor Balint 

100.  HRISTEA Anca Maria  222  URDA Nicolae Alexandru 

101.  HRISTEA Carleta Simona  223  VAINA Tihamer Lorand 

102.  IACOB Cornelia Elena  224  VARCIU Radu 

103.  IACOB Daniel Nicolaie  225  VARVA Gabriel 

104.  IACOBESCU Dragos Constantin  226  VASILE Liviu 

105.  IACOMITA Vlad Marian  227  VATASESCU  Andreea Ionela 

106.  IANCU Robert George  228  VICOL Nicolae 

107.  IARCA  Ion Gabriel   229  VIERU Raluca Mihaela 

108.  ICHIM Simona Gabriela  230  VINATORU Marian Sorin 

109.  IFTINCA Ovidiu Tudor  231  VISTIERU Beatricia 

110.  ILIESCU Adrian  232  VITAN Andreea Mihaela 

111.  IMRE  Lidia Naomi  233  VLAD Teodor 

112.  ION Eugenia Mariana  234  VLAD Cristina 

113.  IONECI Patricia Gabriela  235  VLADUCU Sebastian Gabriel 

114.  IONITA Georgiana  236  VLASE Cristina Georgiana 

115.  IORGA  Mariana Daniela  237  VOICU Liliana 

116.  IVAN Petronela Estera  238  VOICU Marian Dumitru 

117.  JICHITA Ionel  239  VUC Eugen 

118.  KELEMEN  Alexandru  240  ZAMFIR Cristian Sorin 

119.  LAJOS Imre  241  ZLAGNEAN  Irina Cipriana 

120.  LAPUSAN Razvan  242  ZOTA  Daniela  Mariana 

121.  LAZAROIU Mihai Dan  243  ZSIGMOND  Maria 

122.  LEOVEANU Dana Mihaela  244  ZVANCIUC Marius 

 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 97/22.12.2020 

pentru completarea Listei membrilor suspendați ai Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați 

din România, începând cu data de 01.01.2020, ca urmare a neefectuării programului obligatoriu de 

pregătire continuă pe anul 2019, aprobată prin Hotărârea Consiliului director nr.8/2020 

Având în vedere constatarea unei erori cu privire la înregistrarea numărului de ore de pregătire 

profesională continuă a trei membri titulari, pe anul 2019, 
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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) şi din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011, 

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

hotărâre. 

Art.1. – Lista membrilor suspendați ai Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

începând cu data de 01.01.2020 ca urmare a neefectuării programului obligatoriu de pregătire continuă pe 

anul 2019, aprobată prin Hotărârea Consiliului director nr. 8/2020, cu completările ulterioare, se 

completează cu trei poziții, poz.nr. 164, 165 și 166, cu următorul cuprins: 

 

Nr. 

crt. 
Nume și prenume 

Nr. 

leg. 
Județ 

Ore 

efectuate 

Ore de 

efectuat 

Data 

înregistrare 

164. MITUCA ATENA LAURA 18391 Mehedinti 0 20 01.01.2016 

165. DUMITRESCU MIHAI VALERIU 12361 București 0 20 06.07.2012 

166. IANCU GHEORGHE ADRIAN 13220 București 0 20 06.07.2012 

 

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

vigoare la data publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 22.12.2020. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Sorin Adrian Petre 

 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 98/22.12.2020 

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.28/2020 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 şi 

completările ulterioare, 

În temeiul art.5 alin.(2) şi 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 2021 numai cu condiția 

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

până la data de 31 decembrie 2020. 

Art. 2. – (1) În vederea emiterii autorizației şi 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 
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deținerii unui certificat de asigurare de răspundere civilă profesională având limita de răspundere de 

minimum 50.000 euro şi a achitării cotizației aferente primului an, în cuantum de 2550 lei. 

(2) Termenul limită de achitare a cotizației aferente anului 2021 este 31 decembrie 2021. 

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

vigoare la data publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 22.12.2020. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Sorin Adrian Petre 

Anexă la HCD nr. 98/2020 

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

membru corporativ al ANEVAR 

 

Nr. 

crt. 
Denumirea societății CUI Judet 

Cod 

CAEN 
Administrator 

1 EVALTOPO MAP SRL  15686510 Cluj 7022 
Visan Crina Ioana, 

leg.nr.17116 

2 TAX EVAL AMC SRL 43363336 Arges 7022 

Corbu Ionela Ruxandra 

Corbu Mihai Iulian, 

leg.nr.19101 

3 NCI CONSULT SRL 21754538 Timis 7022 
Lepsi Cristina Elena,            

leg.nr. 13218 

 

 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 99/22.12.2020 

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

persoane fizice și juridice, membre ale Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Având în vedere propunerea Comisiei de evidență membri cu nr.27/2020 privind pierderea calității de 

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

În conformitate cu prevederile art. 35 din Procedura privind dobândirea, menținerea, pierderea calității 

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

corporativ al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, începând cu data intrării în 

vigoare a prezentei hotărâri, a persoanelor menționate în lista anexă nr. 1 care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.2. – Se aprobă solicitarea retragerii calității de evaluator autorizat, membru titular al Asociației 

Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, începând cu data de 01.01.2021, a persoanei fizice 

menționată în lista anexă nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.3. – Prezenta hotărâre se publică în Buletinul informativ şi pe pagina web a Asociației şi intră în 

vigoare la data publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 22.12.2020. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Sorin Adrian Petre 

 

Anexa nr. 1 la HCD nr. 99/2020 

Lista membrilor titulari și a membrilor corporativi care solicită retragerea din ANEVAR începând 

cu data intrării în vigoare Hotărârii Consiliului director emisă cu acest scop 

 

Nr. 

crt. 

Numele si prenumele/ 

 Denumirea societatii 

Nr.legitimatie/

autorizatie 
Categorie CUI Judet Nr. cerere 

1 
Stoleru Alexandru 

Nicolae 
16410 

membru suspendat 

începând cu data 

de 01.01.2020 

- Buzau 377/24.11.2020 

2 EVALSAL SRL 0525 
membru 

corporativ 
35447703 Bihor 391/07.12.2020 

3 Dumitrascu Jenica 12336 membru titular - Braila 404/11.12.2020 

4 
Gyarfas Cristina 

Gabriela 
13071 membru titular - Bucuresti 408/14.12.2020 

5 Ghimici Catalin 12852 membru titular - Bucuresti 409/14.12.2020 

 

Anexa nr. 2 la HCD nr. 99/2020 

Lista membrilor titulari ai ANEVAR care solicită retragerea începând cu data de 01.01.2021 

 

Nr. 

crt. 
Numele si prenumele Nr. legitimatie Categorie Judet Nr. cerere 

1 Mihaescu Dan Ovidiu 14081 membru titular Iasi 405/11.12.2020 
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SUBIECTE DATE LA EXAMENUL DE ACREDITARE 2020 

 
 

 

SPECIALIZAREA EVALUĂRI DE BUNURI IMOBILE 

 

APLICAȚIA 1 

 

Să se estimeze valoarea justă a terenului la 31.12.2019, având următoarele informații: 

a. Suprafață teren – 5.000 mp 

b. Pentru teren există un contract de cedare a folosinței gratuite pe 60 de ani, cu începere la 

01.01.2000. Contractul a fost încheiat în decembrie 1999. 

c. Chiria de piață pentru terenuri similare este de 1,5 EUR/mp/lună, cu o creștere de 1,5% pe an 

(atât pe perioada explicită, cât și în perpetuitate). 

d. Rata de actualizare este de 6,5%. 

Rezolvare 

 

Varianta 1   

Suprafață teren (mp)        5.000  

Data încheierii contractului de cedare gratuită a dreptului de folosință - anul 1999 

Data încheierii contractului de cedare gratuită a dreptului de folosință - luna 12 

Perioada de cedare gratuită a dreptului de folosință (ani) 60 

Data evaluării - anul 2019 

Data evaluării - luna 12 

Perioada rămasă pentru cedarea gratuită a dreptului de folosință (ani) 40 

Chirie unitară obtenabilă la data evaluării (EUR/mp/lună) 1,5 

Rata de actualizare (%) 6,50% 

Indice mediu anual de creștere a chiriei pe termen lung 1,50% 

Rata de capitalizare (%) 5,00% 

Factor de actualizare la finalizarea perioadei de cedare gratuită a dreptului de folosință       0,1420  

Valoare chirie obtenabilă la finalizarea perioadei de cedare gratuită a dreptului de folosință 

(EUR/mp/lună) 
         2,72  

Valoare de piață teren la finalizarea perioadei de cedare gratuită (EUR/mp)           653  

Valoare unitară teren la data evaluării (EUR/mp)             93  

Valoare justă teren (EUR)    463.812  
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Vvarianta 2   

Suprafață teren (mp)             5.000  

Chirie de piață la data evaluării (EUR/mp/lună) 1,5 

Rata de actualizare (%) 6,50% 

Indice de creștere în perpetuitate a chiriei (%) 1,50% 

Rata de capitalizare (%) 5,00% 

Valoare de piață teren (EUR/mp) 360 

Valoare de piață teren (EUR)      1.800.000  

Durata rămasă contract cedare (ani) 40 

Estimare factor de capitalizare pe perioada rămasă              17,16  

Estimare pierdere de valoare (EUR)      1.544.318  

Creștere valoare de teren pe perioada existentei contractului      1.465.233  

Valoarea actualizată a creșterii valorii de teren         208.130  

Valoare justă teren (EUR)         463.812  
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APLICAȚIA 2 

 

Să se estimeze deprecierea fizică pentru o clădire de birouri de tip S+P+10E cu Ac = 500 mp, aria 

închiriabilă – 3.500 mp, având următoarele informații: 

a. CIB – 5.000.000 EUR 

b. Vechime clădire – 25 ani 

c. Durata totală de viață a clădirii este – 60 ani 

d. Finisajele exterioare ale clădirii nu au fost executate ceea ce a condus la o deteriorare suplimentară 

a pereților. Costul de executare, la data evaluării, este de 300.000 EUR, iar costul de executare la 

data construcției ar fi fost de 200.000 EUR. 

e. Tâmplăria exterioară şi interioară a fost refăcută cu 2 ani în urmă, costul de refacere a acestora 

este de 500.000 EUR, iar durata de viață utilă este de 20 ani. 

f. Finisajele interioare au fost refăcute complet cu 2 ani în urmă, costul de nou al acestora fiind de 

1.500.000 EUR, iar durata de viață utilă a acestora este de 10 ani. 

g. Obiectele sanitare au fost înlocuite cu 10 ani în urmă, durata de viață utilă a acestora fiind de 15 

ani, iar costul acestora pentru întreaga clădire de 200.000 EUR. 

h. Acoperișul clădirii este de tip terasă, hidroizolația şi termoizolația fiind refăcute recent, durata de 

viața utilă a acestora fiind de 20 de ani. Costul de refacere a hidroizolației şi termoizolației este de 

150.000 EUR.  

i. Cu un an în urmă s-a produs un vandalism asupra subsolului clădirii, un perete fiind vopsit cu 

graffitti, costul îndepărtării vopselei este de 5.000 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 

 

CIB (EUR)       5.000.000  

Vechime (ani) 25 

DU (ani) 60 

 Estimarea uzurii fizice recuperabile  

- la data evaluării, costul lucrărilor neefectuate: 300.000 EUR 
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 Estimarea uzurii fizice nerecuperabile a elementelor cu viață scurtă 

      Element CIB (EUR) Vechime 

(ani) 

DUR 

(ani) 

Grad de 

uzură 

(%) 

Uzura fizică 

nerecuperabilă a 

elementelor cu 

viață scurtă (EUR) 

Tâmplărie   500.000  2 20 10% 50.000 

Finisaje interioare 1.500.000  2 10 20%        300.000  

Obiecte sanitare 200.000  10 15 67% 133.333 

Terasa 150.000  0 20 0%                    -    

Total  2.350.000                  483.333  

 
 
 

      Estimarea uzurii fizice nerecuperabile a elementelor cu viață lungă 

 

CIB (EUR)        5.000.000  

 - cost element afectat de uzură fizică recuperabilă (EUR)            200.000  

 - cost elemente cu viață scurtă (EUR)        2.350.000  

CIB elemente cu viață lungă (EUR)        2.450.000  

 - grad de uzură elemente cu viață lungă (%) 42% 

Uzură fizică nerecuperabilă elemente cu viață lungă (EUR)    1.020.833  

 

 

 

 Estimarea deprecierii fizice a clădirii de birouri 

Uzură fizică nerecuperabilă elemente cu viață lungă (EUR)    1.020.833  

Estimarea uzurii fizice nerecuperabile a elementelor cu viață scurtă 483.333 

Estimare uzură fizică recuperabilă        300.000  

Cost reparare pagube graffitti            5.000  

Total depreciere fizică (EUR)     1.809.167  
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SPECIALIZAREA EVALUĂRI DE ÎNTREPRINDERI, DE FOND DE COMERȚ și                                    

ALTE ACTIVE NECORPORALE 

 

APLICAȚIA 1 

 

Penny Stores, o societate de vânzare cu amănuntul cu discount, va fuziona cu Gold Distributors, un 

comerciant de bijuterii cu amănuntul. Motivația principală a fuziunii este reducerea costurilor pentru 

firma combinată. Reducerea costurilor este estimată la 1 milion de Euro (înainte de impozitare) anul viitor 

(primul an după fuziune) și se preconizeză că va creşte cu 3% pe an în perpetuitate. 

Penny Stores are un coeficient beta de 1,20, o valoare de piață a capitalului propriu de 10 de milioane de 

euro și o valoare de piață a capitalului împrumutat de 8 de milioane de euro.  

Gold Distribution are un coeficient beta de 1,30, o valoare de piață a capitalului propriu de 15 de milioane 

de euro și o valoare de piață a capitalului împrumutat de 5 de milioane de euro.  

Ambele firme au un cost al capitalului împrumutat (credit) înainte de impozitare de 6% iar cota de 

impozitare este de 16%; firmele nu intenționează să ia noi credite după fuziune.  

Rata fără risc este de 5%, iar prima de risc a pieței de capital este de 6%.  

Se cere: 

A. Estimarea costului capitalului pentru firma combinată  

B. Estimarea valorii sinergiei   

 

Rezolvare 

Unlevered beta of Penny Stores = 0,72   = 1,20/(1+(1-0,16)(8/10)) 

Unlevered beta of Gold Distributors = 1,02   = 1,30/(1+(1-0,16)(5/15)) 

Unlevered beta pentru firmele combinate= 0,87    = 0,72 (18/38)+1,02 (20/38) 

Levered beta pentru firmele combinate = 1,26     

Costul capitalului propriu=  12,54%     

WACC = 9,97%     

        

Valoarea sinergiei 12,05   = 1*(1-0,16)/(0,0997-0.03) 

       1 milion este economia pt/ anul viitor 
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APLICAȚIA 2 

 

Societatea Farmavex operează un lanț de farmacii în întreaga țară. Se estimează următoarele proiecții 

financiare (în milioane de euro): 

An 1 2 3 
An 

terminal 

Venituri 166,00 207,00 259,00 272,00 

EBITDA 116,00 145,00 181,25 190,31 

EBIT 100,00 125,00 156,25 164,06 

Investiții nete (peste amortizare) 30,00 37,50 46,50 32,00 

Capital de lucru 60,00 70,00 82,00 88,00 

Costul capitalului propriu 14% 13% 13% 12% 

Rata dobânzii (înainte de impozit) 7,00% 6,50% 6,00% 6,00% 

Gradul de îndatorare (credite/cap. permanent) 25% 25% 25% 25% 

 societatea are o cotă de impozitare de 16%, dar are în prezent pierderi fiscale operaționale nete de 

175 milioane euro (recuperabile până în anul 3 inclusiv).  

 societatea va crește cu 3% în perpetuitate, începând cu anul 4.  

 capitalul de lucru net este în prezent de 52 milioane euro.  

 din analiza a 8 comparabile listate valoarea multiplicatorilor este: 

 
Notă: Folosiți, dacă este cazul, media ponderată, utilizând coeficienții de variație. 

 

Se cere: 

A. Estimarea costului capitalului mediu ponderat (WACC) în fiecare an, pentru următorii 3 ani.  

B. Estimarea valorii capitalului investit în prezent.  

C. Estimarea valorii capitalului investit în prezent, folosind abordarea prin piață.  

 

Rezolvare 

 

A. Abordarea prin venit 

  An 1 An 2 An 3 An terminal 

Venituri 166,00 207,00 259,00 272,00 

EBITDA 116,00 145,00 181,25 190,31 

EBIT 100,00 125,00 156,25 164,06 

Investiții nete (peste amortizare) 30,00 37,50 46,50 32,00 

Capital de lucru 60,00 70,00 82,00 88,00 

Costul capitalului propriu 14% 13% 13% 12% 

Rata dobânzii (înainte de impozit) 7,00% 6,50% 6% 6% 

Gradul de îndatorare  25% 25% 25% 25% 

 

       

 

 

Multiplicator PER EV/EBITDA EV/CA

Mediana 14,60 9,70 6,40

Coeficient de variație 0,07 0,06 0,08
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  An 1 An 2 An 3 An terminal 

Cota de impozit 0 6% 16% 16% 

EBIT * (1 - t) 100,00 117,00 131,25 137,81 

Investiții nete (peste amortizare) 30,00 37,50 46,50 32,00 

Variația capitalului de lucru 8,00 10,00 12,00 6,00 

FCFF 62,00 69,50 72,75 99,81 

Costul capitalului propriu 14% 13% 13% 12% 

Rata dobânzii (după impozit) 7,0% 6,1% 5,0% 5,0% 

Costul mediu ponderat al capitalului (WACC) 12,25% 11,27% 11,01% 10,26% 

Factorul de actualizare 0,8909 0,8007 0,7213 0,7213 

Valoarea prezentă a fluxurilor de numerar 55,24 55,65 52,47   

Valoarea terminală       1.375 

Valoarea capitalului investit (EV) – mil. euro 1.155       

 

 

B. Abordarea prin piață 

 

Multiplicator  PER  EV/EBITDA   EV/CA  

Mediana 14,60 9,70 6,40 

Coeficient de variație 0,07 0,06 0,08 

Indicator subiect 100 116 166 

Indicator subiect actualizat an 1 89 103 148 

EV (capital investit) 1.734 1.002 946 

Ponderi coef. variație 33% 38% 29% 

  570 384 272 

Valoarea capitalului investit (mil. euro) 1.227 
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APLICAȚIA 3 

Un lanț privat de magazine video urmează să fie vândut către Media One, o societate listată la bursă. Un 

consultant a estimat valoarea magazinelor video (capital investit), la 65 de milioane de euro, folosind 

următorii parametri: 

 costul capitalului propriu a fost de 20% pentru a reflecta riscul ridicat al unei afaceri private; 

 costul creditului după impozitare a fost de 5%; 

 valoarea contabilă a creditului/capital permanent (D/D+E) a fost de 50%; 

 după evaluarea societății, analistul a redus valoarea cu 35% din cauza nelichidității. 

Din analiza pieței de capital pentru societăți similare şi relevante (societăți cu acest tip de servicii, din 

această industrie), se observă că: 

 beta medie a pieței  este de 1,1; 

 valoarea medie de piață a raportului credit/capital permanent (D/D+E) este de 10%. 

Se consideră că această societate privată va avea același raport credit/capital permanent (D/D+E), de 

10%, după vânzarea către Media One.  

La data evaluării, rata fără risc este de 5% și prima de risc a pieței de capital este de 6,3%. 

Sunteți de acord cu estimarea analistului a fluxurilor de numerar după impozitare și cu ipoteza că 

societatea este în creștere stabilă, cu 3% în perpetuitate.  

Se cere: Valoarea întreprinderii (a capitalului investit) pentru vânzarea către Media One.  

 

Rezolvare 

Valoarea întreprinderii înainte de aplicarea discountului pentru nelichiditate = 65/(1-0,35) = 100 

WACC utilizat de către analist = 20%*0,5 + 5%*0,5 =   12,50% 

Fluxuri FCFF utilizate de analist: =  100 * (12,5% - 3%)  / (1+3%) =   
        

9,22  

      

Costul capitalului propriu = 5% + 1,1*6,3% =    11,93% 

Costul mediu ponderat al capitalului (WACC)= 11,93% * 0,9 + 5% * 0,1 =   11,24% 

      

Valoarea întreprinderii = (9,22* 1,03)/(11,24% - 3%) =   115,333 

Valoarea întreprinderii = 155,333 milioane euro   

 
Notă: Nu se aplică niciun discount pentru nelichiditate, deoarece societatea este vândută către o societate cotată 
la bursă, cu acționari diversificați. 
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