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Dragi evaluatori, 

 
 

 Publicăm în acest număr al Buletinului Informativ 
hotărârile Consiliului director adoptate în cursul anului 2021. 

 
 Astfel, în al doilea an al pandemiei, ANEVAR a 
continuat să-și exercite atribuțiile legale, adaptându-se 
tendinței generale de lucru prin facilitățile oferite de mediul 
virtual. 

 
            Hotărârile Consiliului director cuprind măsuri cu privire la: 
 
 

• Organizarea celor două sesiuni de adunări generale ale filialelor și a celor 
două Conferințe naționale online 

• Organizarea seminarelor și cursurilor online, precum și a examenelor 
• Reducerea unor tarife 

 
- 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 2022 
- 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 
- Aprobarea Procedurii de actualizare a cursurilor ANEVAR 
- Aprobarea unor măsuri cu privire la utilizarea denumirii de „evaluator autorizat” în 

materia Clasificării Ocupațiilor din România și elaborarea standardelor 
ocupaționale 
 

 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 31.03.2021 

 
 

 
 

HOTĂRÂREA CONFERINȚEI NAȚIONALE nr. 1/2021 
 

pentru aprobarea situaţiilor financiare pentru anul 2020 şi a 
bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021 ale Asociației Naționale a Evaluatorilor 

Autorizați din România 
 

Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 349/06.04.2021 

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

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

Conferinţa naţională a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România adoptă 
prezenta hotărâre: 

 
Art.1. - Se aprobă situaţiile financiare pentru anul 2020 ale Asociaţiei Naţionale a 
Evaluatorilor Autorizaţi din România. 
Art.2. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021 al Asociaţiei Naţionale 
a Evaluatorilor Autorizaţi din România. 
Art.3. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 

 
Preşedintele Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România 

Sorin Adrian Petre 

 

HOTĂRÂREA CONFERINȚEI NAȚIONALE nr. 2/2021 

pentru numirea membrilor Comisiei de etică şi disciplină a  

Asociației Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România 
 

Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 344/05.04.2021 

În temeiul art. 7 alin. (3) lit.f) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în 
domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr.99/2013, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

 

Conferinţa naţională a Asociației Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România adoptă prezenta 
hotărâre. 
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Art. 1. – Se aprobă numirea ca membri ai Comisiei de etică şi disciplină a Asociatiei 
Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi 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 
exercitat  începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

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

 

Preşedintele Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România 

Sorin Adrian Petre 
 

 

ANEXĂ 

 

Comisia de etică şi disciplină a  

Asociației Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România 
 

 

MEMBRI TITULARI 

 

1. Mihail Bojincă 

2. Florentina Burciu 

3. Marian Viorel Cebuc 

4. Rodica Hășmășan 

5. Daniel Manațe 

 

MEMBRI SUPLEANŢI 

 

1. Viorel Apostol 

2. Tatiana Cristea 

3. Mariana Nistor Mandache 
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HOTĂRÂRILE CONFERINȚEI NAȚIONALE ANEVAR 
din 15.12.2021 

 

 

HOTĂRÂREA CONFERINȚEI NAȚIONALE nr. 3/2021 
 

privind componenţa Consiliului director al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor 
Autorizaţi din România 

 

Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1207 din 20 decembrie 2021 

 
În temeiul art. 7 alin. (3) lit. d), al art. 8 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 
24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin 
Legea nr. 99/2013, cu modificările şi completările ulterioare,  
 
 
    Conferinţa naţională a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România adoptă 
prezenta hotărâre.  
 
 

Art. 1. – (1) Se aleg următorii membri ai Consiliului director al Asociaţiei Naţionale a 
Evaluatorilor Autorizaţi din România:  

 
1. domnul Popa Bochiș Adrian Ioan  în funcţia de prim-vicepreşedinte; 
2. domnul Vascu Adrian în funcţia de vicepreşedinte - preşedinte al Comisiei de calificare 

şi atestare profesională;  
3. doamna Crișan Sorana Adina în funcţia de vicepreşedinte - preşedinte al Comisiei 

ştiinţifice şi de standarde;  
4. domnul Ruse Bogdan Ruse în funcţia de vicepreşedinte - preşedinte al Comisiei de 

evidenţă a membrilor;  
5. domnul Vîță Gheorghe în funcţia de vicepreşedinte - preşedinte al Comisiei de verificare 

şi monitorizare;  
6. domnul Ivănescu Dan în funcţia de vicepreşedinte - preşedinte al Comisiei de relaţii 

interne şi internaţionale;  
7. doamna Grigorescu Cristina în funcţia de vicepreşedinte - preşedinte al Comisiei 

juridice;  
8. domnul Dumitru Dumitriu Cristian în funcţia de secretar general;  
9. domnul Moraru Mădălin  în funcţia de trezorier.  

(2) Conform art.8 alin.(4) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind unele 
măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu 
modificările şi completările ulterioare, mandatul membrilor Consiliului director este de 2 ani, 
cu începere de la data Conferinței naționale în care aceștia au fost aleși. 

 
  Art. 2. - (1) Conform art. 8 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind 
unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, 
cu modificările şi completările ulterioare, preşedintele Consiliului director al Asociaţiei 
Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România este domnul Timbuș Radu Călin, care a 

lnk:ORD%20GUV%2024%202011%200
lnk:ORD%20GUV%2024%202011%200
lnk:ORD%20GUV%2024%202011%200
lnk:LEG%20PRL%2099%202013%200
lnk:ORD%20GUV%2024%202011%200
lnk:LEG%20PRL%2099%202013%200


 

5 
Buletin informativ nr. 1 și 2/2021 

deţinut funcţia de prim-vicepreşedinte în Consiliul director al Asociaţiei Naţionale a 
Evaluatorilor Autorizaţi din România  anterior.  
     (2) Conform art. 8 alin. (2) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011, 
aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările şi completările ulterioare, din 
componența Consiliului director face parte domnul Petre Sorin Adrian, în calitate de fost 
preşedinte, care a deţinut funcţia de preşedinte în Consiliul director al Asociaţiei Naţionale a 
Evaluatorilor Autorizaţi din România  anterior.  
 

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

 
Preşedintele Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România 

 
Timbuș Radu Călin 

 

 

HOTĂRÂREA CONFERINȚEI NAȚIONALE nr. 4/2021 

pentru aprobarea „Standardelor de evaluare a bunurilor” obligatorii  

pentru desfăşurarea activităţii de evaluare  

 

Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.1198 din 17 decembrie 2021 

 

În temeiul art. 5 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în 
domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

 

 Conferinţa naţională a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România 
adoptă prezenta hotărâre: 

 

 Art. 1. –  (1) Se aprobă „Standardele de evaluare a bunurilor* ” care sunt obligatorii 
pentru desfăşurarea activităţii de evaluare. 
 (2) „Standardele de evaluare a bunurilor” sunt în conformitate cu Standardele 
internaţionale 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 Conferinţei naţionale a Asociației Naționale a Evaluatorilor 
Autorizați din România nr. 3/2020 pentru aprobarea „Standardelor de evaluare a bunurilor” 
obligatorii pentru desfăşurarea activităţii de evaluare, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 691 din 3 august 2020, se abrogă la data de 31 decembrie 2021. 

 

lnk:ORD%20GUV%2024%202011%200
lnk:LEG%20PRL%2099%202013%200
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 Art. 3. – Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I și intră 
în vigoare la data de 31 decembrie 2021. 
 

Preşedintele Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România 

Timbuș Radu Călin 
 

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

 
 
 

HOTĂRÂRILE CONSILULUI DIRECTOR AL ANEVAR DIN 2021 
 

Nr. 
crt. 

Data 
adoptării 

 
Titlu 

Nr. 
Monitor 
Oficial 

Data 
intrării în 

vigoare 

1 13.01.2021 
HOTĂRÂRE pentru acordarea calităţii de evaluator autorizat, 
membru corporativ al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor 
Autorizaţi din România, unor persoane juridice 

 14.01.2021 

2 13.01.2021 HOTĂRÂRE privind pierderea calităţii de evaluator autorizat 
prin retragere din proprie iniţiativă, a unor persoane fizice, 
membre ale Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi 
din România 

 14.01.2021 

3 13.01.2021 HOTĂRÂRE pentru constatarea încetării de drept a calității de 
membru al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din 
România a membrilor suspendați care nu au efectuat 
programele anuale obligatorii de pregătire începând cu anul 
2018 

 14.01.2021 

4 13.01.2021 HOTĂRÂRE pentru acordarea calităţii de membru stagiar al 
Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România 
absolvenților de cursuri de formare specifice în domeniul 
evaluării, aprobate de Consiliul director 

 14.01.2021 

5 13.01.2021 HOTĂRÂRE pentru aprobarea Programului de pregătire 
profesională a membrilor ANEVAR, pentru anul 2021 

 14.01.2021 

6 13.01.2021 HOTĂRÂRE pentru acordarea calificativelor de verificare a 
evaluatorilor autorizați care au fost inspectați în cursul 
trimestrului al IV-lea 2020 și aplicarea măsurilor corective 
corespunzătoare 

 14.01.2021 

7 13.01.2021 HOTĂRÂRE pentru aprobarea organigramei și a politicii de 
personal a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din 
România  

 01.01.2021 

8 13.01.2021 HOTĂRÂRE pentru aprobarea Listei indemnizațiilor 
Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 
aferente anului 2021 

 01.01.2021 

9 19.01.2021 HOTĂRÂRE pentru aprobarea unor măsuri cu privire la 
organizarea adunărilor generale ale filialelor Asociației 
Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România  

 19.01.2021 

10 20.01.2021 HOTĂRÂRE pentru aprobarea listei membrilor titulari excluşi 
de drept din Asociația Națională a evaluatorilor Autorizați din 
România începând cu data de 1 ianuarie 2021, ca urmare a 
neachitării cotizaţiei aferente anului 2020 

 21.01.2021 

11 20.01.2021 HOTĂRÂRE pentru aprobarea listei membrilor corporativi 
excluşi de drept din Asociația Națională a Evaluatorilor 
Autorizați din România începând cu data de 1 ianuarie 2021, 

 21.01.2021 
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Nr. 
crt. 

Data 
adoptării 

 
Titlu 

Nr. 
Monitor 
Oficial 

Data 
intrării în 

vigoare 
ca urmare a neachitării cotizaţiei aferente anului 2020 

12 20.01.2021 HOTĂRÂRE pentru aprobarea listei membrilor titulari 
suspendaţi ai Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi 
din România începând cu data de 1 ianuarie 2021 

 21.01.2021 

13 20.01.2021 HOTĂRÂRE pentru aprobarea publicării Tabloului Asociaţiei 
Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România în anul 2021 

 21.01.2021 

14 22.01.2021 HOTĂRÂRE pentru acordarea calităţii de evaluator autorizat, 
membru corporativ al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor 
Autorizaţi din România, unor persoane juridice 

 25.01.2021 

15 28.01.2021 HOTĂRÂRE pentru aprobarea unor măsuri cu privire la 
organizarea Conferinței naționale a Asociației Naționale a 
Evaluatorilor Autorizați din România  

 01.02.2021 

16 28.01.2021 HOTĂRÂRE pentru aprobarea unor Măsuri organizatorice în 
vederea alegerii online a  membrilor Comisiei de etică și 
disciplină pentru mandatul 2021-2025 

 01.02.2021 

17 15.02.2021 HOTĂRÂRE pentru acordarea calităţii de evaluator autorizat, 
membru corporativ al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor 
Autorizaţi din România, unor persoane juridice 

 16.02.2021 

18 15.02.2021 HOTĂRÂRE privind pierderea calităţii de evaluator autorizat 
prin retragere din proprie iniţiativă, a unor persoane fizice, 
membre ale Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi 
din România 

 16.02.2021 

19 15.02.2021 HOTĂRÂRE pentru constatarea pierderii calităţii de evaluator 
autorizat, membru corporativ, a societății STAFF EVAL SRL 

 16.02.2021 

20 11.03.2021 HOTĂRÂRE pentru înlocuirea Listei cursurilor de formare 
specifice în domeniul evaluării, care permit dobândirea 
calităţii de membru stagiar, fără susţinerea examenului de 
atribuire a calităţii de membru stagiar, aprobată prin 
Hotărârea Consiliului director nr. 20/2014, cu completările 
ulterioare  

 11.03.2021 

21 11.03.2021 HOTĂRÂRE pentru acordarea calităţii de evaluator autorizat, 
membru corporativ al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor 
Autorizaţi din România, unor persoane juridice 

 11.03.2021 

22 11.03.2021 HOTĂRÂRE pentru constatarea pierderii calităţii de evaluator 
autorizat, membru corporativ, a unor persoane juridice 

 11.03.2021 

23 24.03.2021 HOTĂRÂRE pentru aprobarea Listelor obiectelor de inventar 
și ale mijloacelor fixe propuse pentru casare 

 29.03.2021 

24 01.04.2021 HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Procedurii 
privind dobândirea, menținerea, pierderea calității de 
membru al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din 
România, precum și alte prevederi referitoare la modificări 
ale statutului de membru al acestei asociații, aprobată prin 
Hotărârea Consiliului director nr. 19/2014, cu modificările 
ulterioare 

 01.04.2021 

25 01.04.2021 HOTĂRÂRE pentru completarea Listei cursurilor de formare 
specifice în domeniul evaluării, care permit dobândirea 
calităţii de membru stagiar, fără susţinerea examenului de 
atribuire a calităţii de membru stagiar, aprobată prin 
Hotărârea Consiliului director nr. 20/2014  

 02.04.2021 

26 02.04.2021 HOTĂRÂRE pentru acordarea calităţii de evaluator autorizat, 
membru corporativ al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor 
Autorizaţi din România, unor persoane juridice 

 02.04.2021 

27 02.04.2021 HOTĂRÂRE pentru constatarea pierderii calităţii de evaluator 
autorizat, membru corporativ, a societății ROMPROP INVEST 
SRL 

 02.04.2021 

28 07.04.2021 HOTĂRÂRE pentru aprobarea organizării unui seminar 
împreună cu iiBV - International Institute of Business Valuers 
în domeniul evaluării de întreprinderi 

 08.04.2021 
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Nr. 
crt. 

Data 
adoptării 

 
Titlu 

Nr. 
Monitor 
Oficial 

Data 
intrării în 

vigoare 
29 15.04.2021 HOTĂRÂRE pentru acordarea calităţii de evaluator autorizat, 

membru corporativ al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor 
Autorizaţi din România, societății ROMPRICE SRL 

 15.04.2021 

30 15.04.2021 HOTĂRÂRE privind pierderea calităţii de evaluator autorizat 
prin retragere din proprie iniţiativă, a domnului Teodorescu 
Ionel, membru al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor 
Autorizaţi din România 

  

31 15.04.2021 HOTĂRÂRE pentru numirea Consiliului director al Fundaţiei 
„APRECIAZĂ VIAŢA!” 

 15.04.2021 

32 11.05.2021 HOTĂRÂRE pentru acordarea calificativelor de verificare a 
evaluatorilor autorizați care au fost inspectați în cursul 
trimestrului I 2021 și aplicarea măsurilor corective 
corespunzătoare 

 12.05.2021 

33 20.05.2021 HOTĂRÂRE pentru acordarea calităţii de evaluator autorizat, 
membru corporativ al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor 
Autorizaţi din România, societății BURKHARO INTEL SRL 

 21.05.2021 

34 20.05.2021 HOTĂRÂRE privind pierderea calităţii de evaluator autorizat 
prin retragere din proprie iniţiativă, a unor persoane fizice, 
membre ale Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi 
din România 

 21.05.2021 

35 23.06.2021 HOTĂRÂRE pentru acordarea calităţii de evaluator autorizat, 
membru titular al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor 
Autorizaţi din România unor persoane fizice 

 23.06.2021 

36 23.06.2021 HOTĂRÂRE privind pierderea calităţii de evaluator autorizat 
prin retragere din proprie iniţiativă, a unor persoane fizice și 
juridice, membre ale Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor 
Autorizaţi din România 

 23.06.2021 

37 23.06.2021 HOTĂRÂRE de constatare a pierderii calităţii de membru 
titular suspendat al ANEVAR, a domnului Baraboi Dan Radu 

 23.06.2021 

38 23.06.2021 HOTĂRÂRE pentru aprobarea Procedurii de actualizare a 
cursurilor ANEVAR 

 23.06.2021 

39 14.07.2021 HOTĂRÂRE pentru acordarea calităţii de evaluator autorizat, 
membru corporativ al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor 
Autorizaţi din România, societății TRANSILVANIA REGIONAL 
BUSINESS SRL 

 14.07.2021 

40 14.07.2021 HOTĂRÂRE privind pierderea calităţii de evaluator autorizat 
prin retragere din proprie iniţiativă, a doamnei Stoia Cosmina 
Delia, membru al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor 
Autorizaţi din România 

 14.07.2021 

41 14.07.2021 HOTĂRÂRE pentru constatarea încetării de drept a calității de 
membru al Asociației Naționale a unor membri suspendați 
care nu au efectuat programele anuale obligatorii de pregătire 
continuă 

 14.07.2021 

42 14.07.2021 HOTĂRÂRE pentru acordarea calificativelor de verificare a 
evaluatorilor autorizați care au fost inspectați în cursul 
trimestrului al II-lea 2021 și aplicarea măsurilor corective 
corespunzătoare 

 14.07.2021 

43 26.07.2021 HOTĂRÂRE pentru acordarea calităţii de evaluator autorizat, 
membru corporativ al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor 
Autorizaţi din România, societății ALGORITHM 3D 
TOPOGRAFIE SI EVALUARE SRL 

 27.07.2021 

44 10.08.2021 HOTĂRÂRE privind unele măsuri pentru organizarea Zilei 
Evaluatorului în anul 2021 

 10.08.2021 

45 12.08.2021 HOTĂRÂRE pentru organizarea și desfășurarea examenului 
de atribuire a calității de membru stagiar al Asociaţiei 
Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, sesiunea 
noiembrie 2021 

 12.08.2021 
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Nr. 
crt. 

Data 
adoptării 

 
Titlu 

Nr. 
Monitor 
Oficial 

Data 
intrării în 

vigoare 
46 13.08.2021 HOTĂRÂRE pentru înlocuirea Listei cursurilor de formare 

specifice în domeniul evaluării, care permit dobândirea 
calităţii de membru stagiar, fără susţinerea examenului de 
atribuire a calităţii de membru stagiar, aprobată prin 
Hotărârea Consiliului director nr. 20/2014, cu completările 
ulterioare  

 16.08.2021 

47 18.08.2021 HOTĂRÂRE pentru acordarea calităţii de evaluator autorizat, 
membru corporativ al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor 
Autorizaţi din România, societății NCG EVALUARE-
EXPERTIZE SRL 

 19.08.2021 

48 18.08.2021 HOTĂRÂRE pentru aprobarea Procedurii de desfășurare a 
examenului de acreditare/reacreditare, proba orală, în sistem 
online 

 19.08.2021 

49 20.08.2021 HOTĂRÂRE pentru aprobarea organizării unor seminare la 
solicitarea unei instituții  

 23.08.2021 

50 27.09.2021 HOTĂRÂRE pentru stabilirea persoanelor cărora li se vor 
acorda premii în anul 2021, cu ocazia Zilei Evaluatorului 

 09.09.2021 

51 08.09.2021 HOTĂRÂRE pentru prelungirea termenului de acordare a 
reducerii pentru partea variabilă a cotizației constând în 
tariful seminarelor online de pregătire profesională   

 14.09.2021 

52 15.09.2021 HOTĂRÂRE pentru aprobarea unor măsuri cu privire la 
utilizarea denumirii de „evaluator autorizat” în materia 
Clasificării Ocupațiilor din România 

 15.09.2021 

53 15.09.2021 HOTĂRÂRE pentru modificarea Regulamentului de acreditare 
aprobat prin Hotărârea Consiliului director nr. 38/2015, cu 
modificările ulterioare 

 15.09.2021 

54 15.09.2021 HOTĂRÂRE pentru completarea Listei* indemnizațiilor 
Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 
aferente anului 2021  

 15.09.2021 

55 28.09.2021 HOTĂRÂRE pentru aprobarea unor măsuri cu privire la 
organizarea la distanță a adunărilor generale ale filialelor 
Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România  

 29.09.2021 

56 28.09.2021 HOTĂRÂRE pentru aprobarea unor măsuri cu privire la 
organizarea la distanță a Conferinței naționale a Asociației 
Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România în data de 
15 decembrie 2021 

 29.09.2021 

57 25.10.2021 HOTĂRÂRE pentru amânarea susținerii probelor la examenul 
de acreditare/reacreditare sesiunea octombrie 2021 

 25.10.2021 

58 29.10.2021 HOTĂRÂRE pentru prelungirea termenului de depunere a 
candidaturilor pentru funcțiile eligibile din Consiliile filialelor 
Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România  

 29.10.2021 

59 29.10.2021 HOTĂRÂRE pentru acordarea calităţii de evaluator autorizat, 
membru corporativ al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor 
Autorizaţi din România, societății ADS GLOBAL VALUATION 
SRL 

 01.11.2021 

60 29.10.2021 HOTĂRÂRE nr. 60/2021 privind pierderea calităţii de 
evaluator autorizat prin retragere din proprie iniţiativă, a 
unor persoane fizice și juridice, membre ale Asociaţiei 
Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România 

 01.11.2021 

61 29.10.2021 HOTĂRÂRE pentru acordarea calificativelor de verificare a 
evaluatorilor autorizați care au fost inspectați în cursul 
trimestrului al III-lea 2021 și aplicarea măsurilor corective 
corespunzătoare 

 01.11.2021 

62 29.10.2021 HOTĂRÂRE pentru înlocuirea Anexelor nr. 1-4 la Procedura 
de verificare și monitorizare a calităţii activităţii de evaluare  

 01.11.2021 

63 29.10.2021 HOTĂRÂRE nr. 63/2021pentru stabilirea cuantumului și 
termenelor pentru achitarea cotizației de membru titular şi 
membru corporativ al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor 

 01.11.2021 
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Nr. 
crt. 

Data 
adoptării 

 
Titlu 

Nr. 
Monitor 
Oficial 

Data 
intrării în 

vigoare 
Autorizaţi din România aferente anului 2022 

64 29.10.2021 HOTĂRÂRE nr. 64/2021 pentru stabilirea cuantumului și 
termenului de plată a cotizației membrilor stagiari ai 
Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România 
pentru anul 2022        

 01.11.2021 

65 29.10.2021 HOTĂRÂRE pentru stabilirea cuantumului și termenului de 
plată a taxelor de înscriere în cadrul Asociaţiei Naţionale a 
Evaluatorilor Autorizaţi din România   

 01.11.2021 

66 29.10.2021 HOTĂRÂRE pentru modificarea Regulamentului de acreditare 
aprobat prin Hotărârea Consiliului director nr. 38/2015, cu 
modificările ulterioare 

 18.11.2021 

67 18.11.2021 HOTĂRÂRE pentru acordarea calităţii de evaluator autorizat, 
membru corporativ al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor 
Autorizaţi din România, societății EVALCRED SRL 

 18.11.2021 

68 18.11.2021 HOTĂRÂRE privind pierderea calităţii de evaluator autorizat 
prin retragere din proprie iniţiativă, a unor persoane fizice și 
juridice, membre ale Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor 
Autorizaţi din România 

 18.11.2021 

69 09.12.2021 HOTĂRÂRE pentru acordarea calităţii de evaluator autorizat, 
membru corporativ al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor 
Autorizaţi din România, societății VERIDIO REVIEW SRL  

 09.12.2021 

70 09.12.2021 HOTĂRÂRE pentru acordarea calităţii de evaluator autorizat, 
membru corporativ al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor 
Autorizaţi din România, unor persoane juridice 

 09.12.2021 

71 09.12.2021 HOTĂRÂRE pentru acordarea calităţii de evaluator autorizat, 
membru titular al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor 
Autorizaţi din România unor persoane fizice 

 09.12.2021 

72 09.12.2021 HOTĂRÂRE pentru modificarea Procedurii de desfășurare a 
examenului de acreditare/reacreditare, proba orală, în sistem 
online 

 10.12.2021 

73 09.12.2021 HOTĂRÂRE pentru modificarea Procedurii de desfășurare a 
examenului de atribuire a calității de membru stagiar în 
sistem online 

 10.12.2021 

74 09.12.2021 HOTĂRÂRE pentru modificarea Procedurii de desfășurare a 
examenelor de finalizare a stagiaturii în sistem online 

 10.12.2021 

75 10.12.2021 HOTĂRÂRE pentru stabilirea componenței Comisiei de 
validare a candidaturilor pentru funcțiile eligibile din 
Consiliul director, la alegerile care vor avea loc în cadrul 
Conferinței naționale din data de 15 decembrie 2021    

 10.12.2021 

76 14.12.2021 HOTĂRÂRE pentru acordarea calităţii de evaluator autorizat, 
membru corporativ al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor 
Autorizaţi din România, societății ACTIVE PROPERTY 
ADVISORS SRL  

 14.12.2021 

77 14.12.2021 HOTĂRÂRE pentru acordarea calităţii de membru stagiar al 
Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România  

 14.12.2021 

78 22.12.2021 HOTĂRÂRE pentru aprobarea organizării seminarului 
„Evaluarea pentru impozitare și alte noutăți” 

 22.12.2021 
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HOTĂRÂREA CONSILIULUI DIRECTOR nr. 1/13.01.2021 

pentru acordarea calităţii de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociaţiei Naţionale a 
Evaluatorilor Autorizaţi din România, unor persoane juridice 

 
 

Având în vedere propunerea Comisiei de evidenţă membri cu nr.1/2021 privind acordarea calităţii 
de evaluator autorizat – membru corporativ unor persoane juridice, 

 În conformitate cu prevederile art. 20 din Ordonanţa 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 Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011, 

 

Consiliul director al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România adoptă 
prezenta hotărâre. 

Art.1. – (1) Se acordă calitatea de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociaţiei 
Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi 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 22 ianuarie 2021 
numai cu condiția dovedirii deţinerii unui certificat de asigurare de răspundere civilă profesională, 
conform art. 2, cel târziu până la data de 21 ianuarie 2021. 

Art.2. – (1) În vederea emiterii autorizaţiei şi a înscrierii în Tabloul Asociaţiei, la secţiunea 
c) „Membrii corporativi”, publicat pe pagina web a Asociaţiei, persoanele juridice prevăzute la art. 
1 vor face dovada deţinerii unui certificat de asigurare de răspundere civilă profesională având 
limita de răspundere de minimum 50.000 euro şi a achitării cotizaţiei 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 Asociaţiei 
şi intră în vigoare la data publicării pe pagina web. 

 

Preşedintele Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România 

Sorin Adrian Petre 

 

 

 
Anexă la HCD nr. 1/2021 

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

corporativ al ANEVAR 
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Nr.crt. Denumirea 
societății CUI Județ Cod 

CAEN Administrator 

1 
INSOL RE 
CONSULTANTA SI 
EVALUARI SRL 

16719070 Hunedoara 7022 Biris Liviu Ioan, 
leg.nr.10703 

2 VERTICAL EVAL-
CONS SRL 42111462 Alba 7022 

Calugaru 
Bogdan, 

leg.nr.17904 

3 AEI GROUP 
FINANCIAR SRL 40877960 Iasi 7022 Bulau Vlad, 

leg.nr.18243 
 

 
 
 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 2/13 ianuarie 2021 

privind pierderea calităţii de evaluator autorizat prin retragere din proprie iniţiativă, a unor 
persoane fizice și juridice, membre ale Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din 

România 
 

Având în vedere propunerea Comisiei de evidenţă membri cu nr.2/2021 privind pierderea calităţii 
de evaluator autorizat, prin retragere din proprie iniţiativă a unor persoane fizice și juridice, 

În conformitate cu prevederile art. 35 din Procedura privind dobândirea, menţinerea, 
pierderea calităţii de membru al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, 
precum şi alte prevederi referitoare la modificări ale statutului de membru al acestei asociaţii, 
aprobată prin Hotărârea Consiliului director nr. 19/2014, cu modificările și completările ulterioare. 

În temeiul art. 5 alin. (2) din Ordonanţa 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 Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România adoptă 
prezenta hotărâre. 

 
Art.1. – Se aprobă solicitarea retragerii calităţii de evaluator autorizat, membru titular și 

membru corporativ al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, începând cu 
data de 01 ianuarie 2021, a persoanelor menționate în lista anexă care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

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

Preşedintele Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România 

Sorin Adrian Petre 
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Anexă la HCD nr. 2/2021 
 

Lista membrilor titulari și a membrilor corporativi care solicită retragerea din ANEVAR 
începând cu data de 01.01.2021 

 

Nr.
crt. 

Numele și 
prenumele/ 

Denumirea societății 

Nr. 
legitimație/ 
autorizație 

Categorie CUI Județ 

1 RASNITA IOAN 15711 membru 
titular - ARAD 

2 JELESCU MARIA 13520 membru 
titular   BUCURESTI 

3 VERON ADRIAN 18921 membru 
titular   BUCURESTI 

4 MANOLACHE 
PETRUT 13830 membru 

titular   NEAMT 

5 OMEGA EVAL 
CONSULT SRL 0226 membru 

corporativ 23199175 ALBA 

6 LAMIRELLA EXIM 
SRL 0316 membru 

corporativ 11652832 BIHOR 

7 EVALCONS  SRL 0063 membru 
corporativ 11562225 SALAJ 

8 CONEVIN IMPEX 
SRL 0588 membru 

corporativ 6686219 TULCEA 

 

 

HOTĂRÂRE A CONSILULUI DIRECTOR nr. 3/13.01.2021 

pentru constatarea încetării de drept a calității de membru al Asociaţiei Naţionale a 
Evaluatorilor Autorizaţi din România a membrilor suspendați care nu au efectuat 

programele anuale obligatorii de pregătire începând cu anul 2018 

 
În conformitate cu prevederile art. 18 din Ordonanţa 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 Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011, 

 

Consiliul director al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România adoptă 
prezenta hotărâre. 
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Art. 1. – Începând cu data de 1 ianuarie 2021, 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 2018, în conformitate cu prevederile 
art. 18 din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011. 

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

 

Preşedintele Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România 

Sorin Adrian Petre 
 
 

Anexa la HCD nr. 3/2021 
 

Lista membrilor titulari a căror calitate de membru titular încetează ca urmare a neefectuării 
programelor anuale de pregătire continuă începând cu anul 2018  

 
 
 

Nr. 
crt. Nume Prenume Leg. Județ Ore  

2018 
Ore 
2019 

Ore 
2020 

Total ore 
efectuate 

1 PUI DORIN 15589 ARAD 0 0 0 0 
2 COVARIU GALACTION 11785 ARGES 8 0 0 8 
3 CRETU ION CRISTIAN 11838 ARGES 0 0 0 0 
4 ILIESCU ELENA SILVIA 13303 ARGES 17 0 0 8 
5 NISTOR IULIAN 17966 ARGES 0 0 0 0 

6 PREDUT 
IRINA 
GEORGETA 13282 ARGES 8 0 0 8 

7 STANESCU 
EMILIA 
MARINA 16282 ARGES 8 0 0 8 

8 BERZA CAMELIA 10672 BACAU 12 0 0 12 
9 NICOLAU MIHAELA 18797 BACAU 14 0 0 14 

10 ROBU 
MIHAELA  
ALINA 17993 BACAU 0 0 0 0 

11 VICAS 
FLORICA 
VIORICA 17076 BIHOR 0 0 0 0 

12 ALEXA SANDEL 10078 
BISTRITA-
NASAUD 0 0 0 0 

13 BIRSAN LAURA IOANA 17890 
BISTRITA-
NASAUD 0 0 0 0 

14 CENTU AUREL 11271 BRASOV 0 0 0 0 

15 
CONSTANTINESC
U RADU 11684 BRASOV 0 0 0 0 

16 FARTALA MARIANA 16034 BRASOV 8 0 0 8 
17 MOLDOVEANU CONSTANTIN 14324 BRASOV 0 0 0 0 

18 NASTASE 
COSMIN 
VERONEL 18478 BRASOV 6 8 0 14 

19 NICOLAE 
SORINA 
CARMEN LIGIA 14680 BRASOV 8 0 0 8 

20 PADURARIU MIRELA 18803 BRASOV 0 0 0 0 
21 SPANACHE GABRIELA 16189 BRASOV 12 0 0 12 
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DORINA 

22 VOSLOBAN FLORIN DORU 17200 BRASOV 0 8 0 8 
23 ZOTA CATALIN 17298 BRASOV 0 0 0 0 
24 BACU COLFESCU MARIAN 10365 BUCURESTI 0 0 0 0 

25 BARBU 
CRISTIAN 
CATALIN 10531 BUCURESTI 8 16 0 24 

26 BRADEA 
ALEXANDRU 
IONUT 18675 BUCURESTI 0 0 0 0 

27 CRETU ION 11837 BUCURESTI 4 0 0 4 

28 DINCA 
CRISTINA 
FLORINELA 12095 BUCURESTI 0 0 0 0 

29 DINCA DUMITRU 12096 BUCURESTI 0 0 0 0 
30 DOBRESCU DOINA 12149 BUCURESTI 0 0 0 0 
31 DOROBANTU ION 12202 BUCURESTI 0 0 0 0 

32 DUICU 
IOANA 
GABRIELA 12299 BUCURESTI 0 0 0 0 

33 DUICU SEBASTIAN 12300 BUCURESTI 0 0 0 0 
34 GHEORGHE TINCA 12800 BUCURESTI 16 0 0 16 
35 ISUF ELIADE 13466 BUCURESTI 26 0 0 8 
36 JIANU FELICIA 18811 BUCURESTI 0 0 0 0 

37 LICURICI 
LIVIOARA 
MIRELA 13668 BUCURESTI 0 0 0 0 

38 MITREA 
DRAGOS 
CRISTIAN 18789 BUCURESTI 12 0 0 12 

39 MUSAT ALEXANDRU 14456 BUCURESTI 0 0 0 0 

40 NICULAE 
THEODOR 
MIHAI 18800 BUCURESTI 0 0 0 0 

41 PETREA NECULAE 15186 BUCURESTI 0 0 0 0 
42 RADU OANA 18567 BUCURESTI 0 0 0 0 

43 ROTARU 
ROXANA 
IOANA 18412 BUCURESTI 0 0 0 0 

44 
SOCOL 
FLORESCU MIHAI 16156 BUCURESTI 8 0 0 8 

45 SUDITU 
GEANINA 
ELENA 16440 BUCURESTI 0 0 0 0 

46 TANASA VASILE 16527 BUCURESTI 8 0 0 8 

47 TOCMELEA 
ADINA 
GABRIELA 18109 BUCURESTI 0 0 0 0 

48 ION DUMITRU 13345 CALARASI 0 0 0 0 
49 MANTARAU MARIAN 13842 CALARASI 0 0 0 0 
50 NITA VICTORIA 12802 CALARASI 0 0 0 0 

51 CIOCIRLAN 
BENONE 
FLORIN 18693 

CARAS-
SEVERIN 0 0 0 0 

52 BACIU 
IONEL 
CRISTIAN 17880 CLUJ 33 8 0 16 

53 BOGDAN 
CLAUDIA 
LAURA 10804 CLUJ 8 0 0 8 

54 BUDAI 
CAMELIA 
FELICIA 18452 CLUJ 0 0 0 0 

55 CRISTIAN TUDOR 11889 CLUJ 14 0 0 14 
56 CULDA IOAN 11921 CLUJ 0 0 0 0 
57 FLOREA FELICIA 17827 CLUJ 0 0 0 0 
58 MARIE SERGIU SEVER 13911 CLUJ 0 0 0 0 
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59 PAUSAN RAZVAN IOAN 18487 CLUJ 8 0 0 8 
60 SOMESFALEAN NICU DORIN 16171 CLUJ 0 8 0 8 
61 VILSON VASILE 18030 CLUJ 0 0 0 0 

62 BARLADEANU 
ALEXANDRU 
VITALI 10562 CONSTANTA 0 0 0 0 

63 DIMACA DANA 12085 CONSTANTA 8 0 0 8 

64 ENACHE 
BIANCA 
RUXANDRA 18727 CONSTANTA 0 0 0 0 

65 MILEA 
STELIAN 
ROMEO 18546 CONSTANTA 0 0 0 0 

66 TRANDAFIR MIHAI 18851 CONSTANTA 8 0 0 8 

67 VACEANU 
MADALIN 
MIHAI 17698 CONSTANTA 0 0 0 0 

68 KUNA CSONGOR 18469 COVASNA 0 0 0 0 
69 FLOREA DRAGOS 18732 DAMBOVITA 0 0 0 0 

70 BADEA 
CARMEN 
GABRIELA 10369 DOLJ 0 0 0 0 

71 FETOIU LUCIAN RADU 12532 DOLJ 8 0 0 8 
72 ORHEIU CONSTANTIN 14910 DOLJ 0 0 0 0 

73 VARGATU 
ADRIANA 
CRISTINA 16979 DOLJ 0 0 0 0 

74 COVRIG NICOLAE 11789 GALATI 20 20 0 31 
75 RADU GHEORGHE 15651 GIURGIU 12 0 0 12 

76 COCOCI 
ANCA 
LUMINITA 11562 GORJ 0 0 0 0 

77 BALANEANU 
ADRIAN 
AMBROZIE 10451 HUNEDOARA 0 0 0 0 

78 IACOB 
RUXANDRA 
GEORGIANA 17631 HUNEDOARA 0 0 0 0 

79 TANASE CORINA MARIA 18365 HUNEDOARA 8 0 0 8 
80 BUJOR ION 11032 IALOMITA 8 0 0 8 
81 ARHIRE ROXANA 17724 IASI 0 0 0 0 
82 BACAUANU CONSTANTIN 18663 IASI 14 0 0 14 
83 BULGARIU SORIN 18322 IASI 0 0 0 0 
84 CIUTEA MARIA DANA 18697 IASI 0 0 0 0 
85 MINGHEL ADRIAN 18787 IASI 16 0 0 16 
86 SIMION CORNELIU 16099 IASI 0 0 0 0 
87 GEABA PAULA MIRELA 12742 ILFOV 0 0 0 0 

88 ODOROG 
GEORGE 
COSTIN 17727 ILFOV 0 0 0 0 

89 STANESCU 
IOANA 
ADRIANA 18580 ILFOV 0 0 0 0 

90 CHIRA 
RAMONA 
STEFANA 18274 MARAMURES 0 0 0 0 

91 GLISCA MARIAN 18740 MEHEDINTI 0 0 0 0 

92 ILIE 
LAURENTIU 
CONSTANTIN 13283 MEHEDINTI 0 0 0 0 

93 BALAS CORNEL 10455 MURES 8 0 0 8 
94 MARGINEANU LIVIU IOAN 13894 MURES 8 0 0 8 
95 VLAD CLAUDIU 17133 MURES 0 0 0 0 
96 BUZULEAC DAN 11135 OLT 0 0 0 0 
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97 GHITA ION 12871 OLT 12 16 0 28 
98 LICIU FLOREA 13665 OLT 0 0 0 0 
99 PADURARU NICOLETA 14944 OLT 0 0 0 0 

100 POPESCU DUMITRU 15441 OLT 0 0 0 0 
101 SCARLAT CONSTANTIN 15984 OLT 0 0 0 0 
102 BARDAUS FELICIA 10559 PRAHOVA 16 0 0 16 
103 BESTELIU NICU ELINOR 10677 PRAHOVA 0 0 0 0 
104 COSTOAIE LUIZA ELENA 18705 PRAHOVA 8 0 0 8 
105 DIAC IRINA 18348 PRAHOVA 0 0 0 0 

106 ENACHE 
DUMITRU 
TEODOR 18068 PRAHOVA 0 0 0 0 

107 POPESCU MARIANA 17860 PRAHOVA 0 0 0 0 
108 STANCIU CORNELIU DAN 18837 PRAHOVA 0 0 0 0 
109 TUDOR RADU 18856 PRAHOVA 0 0 0 0 

110 ARDELEAN 
DAN IOAN 
POMPILIU 10286 SALAJ 0 0 0 0 

111 FAZACAS IONUT CIPRIAN 18159 SALAJ 0 0 0 0 

112 DONKA 
VASILE 
NICOLAE 12193 SATU-MARE 0 0 0 0 

113 SABOU ANCA MARIA 15880 SATU-MARE 0 16 0 16 

114 VIDA 
MARIA 
IULIANA 17085 SATU-MARE 8 0 0 8 

115 LATCU NICOLAE 13607 SUCEAVA 0 0 0 0 
116 CRUSOVEANU ELENA 11905 TELEORMAN 20 8 0 19 
117 IOTE STEFANIA 18622 TELEORMAN 0 0 0 0 
118 PASCAL EUGENIA 15048 TELEORMAN 12 0 0 12 

119 NISTOR 
ALEXANDRU 
AUREL 14722 TIMIS 8 0 0 8 

120 OANA TIBERIU LIVIU 14784 TIMIS 0 0 0 0 
121 PAHOMI ANCA 18485 TIMIS 0 0 0 0 
122 ROSU ANDRA MARIA 15786 TIMIS 0 0 0 0 
123 CUZUB VASILICA 18344 TULCEA 8 0 0 8 

124 NEAMTU  
ADINA 
ALEXANDRA 18396 CLUJ 0 0 0 0 

 
 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 4/13 ianuarie 2021 

pentru acordarea calităţii de membru stagiar al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor 
Autorizaţi din România absolvenților de cursuri de formare specifice în domeniul evaluării, 

aprobate de Consiliul director 

În conformitate cu prevederile art. 15 alin. (6) din Ordonanţa 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 Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011, 

Consiliul director al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România adoptă 
prezenta hotărâre. 
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Art.1. – Se acordă calitatea de membru stagiar al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor 
Autorizaţi din România, începând cu data de 1 ianuarie 2021, 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.  

Art.2. – (1) Partea fixă a cotizației pentru primul an de stagiu, 2021, se poate achita până la 
data de 31 decembrie 2021. 

(2) Perioada de stagiu se va încheia cu un examen de finalizare a stagiaturii în 
termen de maximum doi ani de la data acordării calităţii de membru stagiar. 

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

 

Preşedintele Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România 

Sorin Adrian Petre 

 
Anexa la HCD nr. 4/2021 

 
Lista absolvenților de cursuri de formare specifice în domeniul evaluării, 

aprobate de Consiliul director care dobândesc calitatea de membru 
stagiar 

    Nr 
crt. Nume și prenume Program universitar Locația 

1 ARMASU MARIA 
DANIELA Analiză financiară şi evaluare București 

2 
CHELARU 
CRISTIAN 
FLORINEL 

Analiză financiară şi evaluare București 

3 
COTIGA 

VALENTINA 
MARGARETA 

Analiză financiară şi evaluare București 

4 CUCIUREANU 
ANAMARIA Analiză financiară şi evaluare București 

5 
SANDU 

RUXANDRA 
POLIXENIA 

Analiză financiară şi evaluare București 

6 SAVESCU SOFIA Analiză financiară şi evaluare București 

7 STANICA ANDA 
MARIANA Analiză financiară şi evaluare București 

8 DRAGILA 
CRISTIAN 

Cadastru şi evaluarea bunurilor 
imobile Timișoara 

9 COTNAREANU 
OTILIA Contabilitate, Diagnostic, Evaluare Iași 

10 DUDAU ALINA Contabilitate, Diagnostic, Evaluare Iași 

11 HALETA 
ALEXANDRU Contabilitate, Diagnostic, Evaluare Iași 
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CONSTANTIN 

12 RUSU GEORGIANA Contabilitate, Diagnostic, Evaluare Iași 

13 CIOLPAN 
GABRIELA MARIA Diagnostic și evaluare Cluj-Napoca 

14 
MAFTEI 

ECATERINA 
IONELA 

Diagnostic și evaluare Cluj-Napoca 

15 PANTAZIU 
ALEXANDRA Diagnostic și evaluare Cluj-Napoca 

16 PRATA DAIANA 
ILEANA Diagnostic și evaluare Cluj-Napoca 

17 SILAGHI 
ANDREEA LIGELA Diagnostic și evaluare Cluj-Napoca 

18 TITIENI ANDREI 
EUSEBIU CATALIN 

Diagnostic, evaluare și consultanță 
în afaceri Timișoara 

19 PUSCASU ELA 
ANDRADA 

Management financiar şi investiţii 
- DAFI București 

20 ANTICA BIANCA 
IULIANA 

Managementul proiectelor și 
evaluarea proprietaţii Cluj-Napoca 

21 
CISMAS DENISA 

NICOLETA 
GEORGIANA 

Managementul proiectelor și 
evaluarea proprietaţii Cluj-Napoca 

22 COROIAN FLAVIA 
ANDREIA 

Managementul proiectelor și 
evaluarea proprietaţii Cluj-Napoca 

23 DIVRICEAN OANA Managementul proiectelor și 
evaluarea proprietaţii Cluj-Napoca 

24 GINGA FLORINA 
CLAUDIA 

Managementul proiectelor și 
evaluarea proprietaţii Cluj-Napoca 

25 GIVAN NICOLAIE Managementul proiectelor și 
evaluarea proprietaţii Cluj-Napoca 

26 GIVAN SIMONA 
MARIA 

Managementul proiectelor și 
evaluarea proprietaţii Cluj-Napoca 

27 LAZAR ANDREEA Managementul proiectelor și 
evaluarea proprietaţii Cluj-Napoca 

28 
MANISOR 

ALEXANDRU 
AUGUSTIN 

Managementul proiectelor și 
evaluarea proprietaţii Cluj-Napoca 

29 MARIAN DAN 
IOAN 

Managementul proiectelor și 
evaluarea proprietaţii Cluj-Napoca 

30 MUNTEAN ADELA 
ESTERA 

Managementul proiectelor și 
evaluarea proprietaţii Cluj-Napoca 

31 REBENCIUC 
MARIA DARIA 

Managementul proiectelor și 
evaluarea proprietaţii Cluj-Napoca 

32 SORINDARIU 
SIMONA 

Managementul proiectelor și 
evaluarea proprietaţii Cluj-Napoca 
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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 5/13 ianuarie 2021 

pentru aprobarea Programului de pregătire profesională a membrilor ANEVAR,  

pentru anul 2021 

 
În temeiul art. 5 alin. (2) și al art. 8 alin. (8) lit. f) și art. 13 alin. (2) din Ordonanţa 

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 Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România adoptă 
prezenta hotărâre. 

 
 Art. 1. – Se aprobă Programul de pregătire profesională a membrilor ANEVAR, pentru anul 
2021, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 2. – Dacă pe parcursul anului 2021 se aprobă de către Consiliul director organizarea 
unor seminare noi, acestea vor completa prezentul Program de pregătire profesională a membrilor 
ANEVAR, pentru anul 2021. 

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

 Art. 4. –  Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului director nr. 
67/2015 pentru aprobarea Procedurii de aprobare a planificării seminariilor de instruire continuă în 
domeniul evaluării, cu modificările și completările ulterioare se abrogă. 

 

Preşedintele Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România 

Sorin Adrian Petre 
 

Anexa la HCD nr. 5/2021 
 

PROGRAMUL DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ A MEMBRILOR ANEVAR,  

PENTRU ANUL 2021 

A. PROGRAMUL DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ CONTINUĂ A MEMBRILOR 
TITULARI ANEVAR, PENTRU ANUL 2021 

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, până la data de 31 decembrie 
2021. 

2. Programul de pregătire profesională continuă din 2021 se va desfăşura conform 
următoarelor principii: 

• Orele de pregătire continuă vor putea fi realizate în sistemul de pregătire aprobat de Consiliul 
director astfel: 
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 8 ore incluse în cotizaţie vor putea fi echivalate după promovarea unui seminar on-line 
cuprinzând 40 de întrebări din legislaţie şi din Standardele de evaluare ANEVAR (D-2021);  

 Seminare cu predare la sală sau online, 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 cunoştinţelor, de 12 ore;  

 Seminare de pregătire aprofundată în evaluare, de 20 ore;  

 Conferinţe profesionale (la sală sau online) care vor asigura 8 ore, respectiv 4 ore de 
pregătire continuă, după caz; 

 Alte manifestări profesionale echivalate cu 2-8 ore. 

• Echivalarea diverselor activităţi profesionale şi ştiinţifice, conform regulilor enunţate la 
punctul IV. 

II. Programarea seminarelor de pregătire continuă 

3. Lista seminarelor programate va fi publicată pe site-ul ANEVAR pentru ca opţiunile 
membrilor să se facă în cunoştinţă de cauză.  

 4. Seminarele cu predare vor fi organizate la sală sau în sistem online, în funcție de 
condițiile medico-sanitare și de permisiunile legale. 

5. În cazul seminarelor cu predare la sală, programarea se va face pe baza propunerilor 
filialelor şi cu aprobarea președintelui 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.  

6. Filialele vor face toate demersurile necesare organizării seminarelor planificate și anume:  

a) identificarea locațiilor corespunzătoare;  

b) verificarea, împreună cu Departamentul juridic, a respectării cadrului legal privind 
existența documentelor juridice necesare prestării serviciilor;  

c) orice ce alte acțiuni care se impun. 

7. În anul 2021 se va încerca programarea tuturor seminarelor prezente în oferta ANEVAR 
pentru desfasurare în sistem online. 

8. Pentru seminarele cu predare la sală, numărul de participanţi la seminare nu va fi, de regulă, 
mai mic de 30 şi mai mare de 100 de persoane. Pentru seminarele cu predare online, numărul 
participanților nu va fi mai mic de 20 de persoane. 

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

10. Seminarele de pregătire aprofundată în evaluare vor fi planificate în funcţie de 
cerinţele de pregătire ale evaluatorilor autorizaţi.  

III. Structura seminarelor de pregătire continuă 
 11. 1. Un seminar de 8 ore sub forma unei testări online cu 40 întrebări din legislaţie, 

reglementări interne şi standarde de evaluare (D-2021). Acest seminar este gratuit şi va putea fi 
accesat de către fiecare membru şi este valabil pentru întregul an 2021. 

 11. 2. Seminare cu predare la sală sau online pentru care evaluatorii autorizaţi pot opta în 
funcţie de nevoile individuale de pregătire continuă la data programată şi de locaţia în care se 
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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 29 – Introducere în analiza celei mai bune utilizări – 8 h; 
• D 32 – Introducere în analiza de piaţă – 8 h; 
• D 34 – Evaluarea maşinilor, echipamentelor şi instalaţiilor pentru garantarea împrumuturilor 

– 8 h; 
• D 37 – Evaluarea proprietăţii imobiliare istorice – 8 h; 
• 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 - 8h; 
• D 45 - Surse de cost. Instrumente de lucru  - 8 h; 
• D 46 - Instrumente de productivitate în procesul de evaluare şi redactarea raportului de 

evaluare - 8h; 
• D 47 - Evaluarea în procedura insolvenței - 8h; 
• D 48 - Verificarea la zi...a evaluării - 8h (seminar de autor); 
• D 49 - Evaluarea proprietății imobiliare. Ediția 2020 - 12h; 
• D 51 – Identificarea cadastrala a proprietății imobiliare. Aplicații – 6h  
• D 58 – Deprecierea activelor (la cerere) - 6h 
• D 59 - Metode de estimare a valorii de lichidare (la cerere) - 6h   
• D 60 - Analiza pieţei imobiliare și analiza celei mai bune utilizări. Aplicaţii - 8h; 
• D 61 - Abordarea prin piaţă în evaluarea proprietăţii imobiliare. Aplicaţii - 8h; 
• D 62 - Abordarea prin venit în evaluarea proprietăţii imobiliare. Aplicaţii - 8h; 
• D 63 - Abordarea prin cost în evaluarea proprietăţii imobiliare. Aplicaţii - 8h; 
• D 64 - Standarde aplicabile în evaluarea proprietăţii imobiliare. Practica profesională - 4h; 
• D 65 - Evaluarea proprietăţilor imobiliare de tip comercial. Studii de caz - 8h; 
• D 66 - Expertiza tehnică judiciară efectuată de membrii ANEVAR care deţin și calitatea de 

expert tehnic judiciar- 8h 
• D 67 - Estimarea deprecierii cumulate și a deprecierii defalcate pe componente în evaluarea 

proprietăţii imobiliare. Aplicaţii - 8h 
• D 69 - Evaluarea pentru garantarea împrumutului - raportul potrivit pentru utilizatorul 

potrivit - 8h; 
• D 70 - Evaluarea terenurilor. Metoda comparaţiei directe - 4h; 
• D 71 - Standardele de evaluare a bunurilor - ediţia 2020- 6h; 
• C039 - Evaluarea pentru impozitarea clădirilor conform Noului Cod Fiscal – 8 h (seminar de 

autor);  
• C045 - Bazele managementului riscurilor și oportunităților în activitatea de evaluare – 4 h. 
• Webinarul D 68 - Evaluarea proprietăţii imobiliare - 12 h 

 

11. 3. Seminare recapitulative - testare on-line care vor putea fi accesate de către fiecare 
membru, cu următoarele teme:  

• D 06-2021  – Standarde de evaluare (on-line) – 12 h;   
• D 24-2021  – Abordarea prin venit. Recapitulativ EPI (on-line) – 5 h; 
• D 25-2021  – Abordarea prin piaţă. Recapitulativ EPI (on-line) – 5 h; 
• D 27-2021  – Evaluarea mașinilor, echipamentelor și instalațiilor - MEI (on-line) – 5 h; 
• D 50-2021 – Evaluarea proprietății imobiliare. Ediția 2020 (on-line) - 12h 
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11. 4. Seminare de pregătire aprofundată în evaluare:  

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

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

       11.5. La solicitarea instituțiilor bancare, membrilor corporativi sau altora asemenea pentru 
organizarea unor seminarii exclusiv pentru evaluatorii autorizați din cadrul acestor instituții/firme, 
toată activitatea de comunicare, planificare și organizare se va desfășura prin secretariatul CCAP și 
cu aprobarea programelor de către CCAP. 

       11.6. Seminare în curs de realizare/actualizare 

• Fundamentele abordării prin cost  

• Drepturi asupra proprietății imobiliare  

• Metode de evaluare a hotelurilor și a restaurantelor  

• Relația dintre evaluatori și practicieni în insolvență 
• D 21 – Estimarea ratei de actualizare – 8 h (in curs de revizuire);  
• D 23 – Evaluarea pentru raportare financiară – 8 h (in curs de revizuire);  

 11.7. 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. Excepțiile se analizează punctual de Departamentul de Pregătire 
Profesională. 

 11.8. Partea variabilă a cotizației se calculează în funcție de opțiunile fiecărui membru, 
conform tabelului de mai jos: 

 

Nr. 
crt. Nr. ore de pregătire La sală 

lei 

Pe platforma 
online 

lei 

Reducere 
până la 30 
septembrie 

2021 
lei 

1 Seminar cu predare 4 h   400 340 - 
2 Seminar cu predare 6h     450 380 - 
3 Seminar cu predare 8 h   500 425 - 
4 Seminar cu predare 12 h   700 600 - 

5 Seminar cu predare 12 h 
cu manual EPI 

800 680 - 

6 
Seminar cu predare 20 h – 
seminare de pregătire 
aprofundată 

1200 1000 - 

7 Seminar cu predare 8 h, cu 
autorul 

650 550 - 

8 Testare on-line 5 h - 400 300  
9 Testare on-line 8 h - 450 335 
10 Testare on-line 12 h - 650 485 

11 Testare on-line 12 h + 
suport de seminar 

- 800 600 

12 webinar 12 ore + testare 
online 

 800 600 
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11.9. ANEVAR organizează conferințe profesionale care se constituie în ore de pregătire 
profesională după cum urmează:  

                                                                                                             

Nr. 
crt. Denumire lei 

Reducere 
până la 30 
septembrie 

2021 
lei 

1 Conferințe profesionale 8 h 500 375 
2 Conferințe profesionale 4 h 400 300 
 

11.10. 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 4-12h. 

11.11. Pentru anul 2021, este disponibilă și varianta de pregătire profesională continuă în 
cuantum de 1000 de lei fără limită de ore de pregătire, putând fi accesate oricare din seminarele 
online disponibile, cu excepția celor de autor, precum și conferințele organizate online, cu condiția 
achitării  taxei anterior înscrierii la primul seminar/conferință. Înscrierea se face pentru fiecare 
seminar/conferință în funcție de locurile disponibile. 

 

IV. Echivalarea diverselor activităţi profesionale 

12. Activităţile profesional - ştiinţifice desfăşurate de către evaluatorii autorizaţi sau orele de 
pregătire profesională continuă efectuate în cadrul organizaţiilor 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 
universităţile cu care există acorduri se echivalează cu 20 ore, în anul în care s-a susţinut 
examenul de disertaţie (sau echivalent), pe baza diplomei/adeverinţei 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/adeverinţei de 
participare. 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 conferinţe decât conferinţele profesionale organizate de ANEVAR (interne 
sau internaţionale) 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:  
• susţinerea de teme la cursurile de formare se echivalează oră la oră, o singură dată pe an o 

temă;  
• susţinerea de teme la seminare de pregătire continuă se echivalează „oră la oră”, o singură 

dată pe an, o temă;  
• participarea la consultaţii pentru examen se echivalează cu 6 ore pentru fiecare sesiune;  
• participarea la consultații stagiu se echivalează cu 20 ore, o singură dată pe an. 
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(f) activitatea didactică la cursurile universitare de licenţă sau de masterat care au ca subiect 
evaluarea bunurilor, recunoscute de ANEVAR (la universităţile 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 ştiinţifice 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 cărţi de specialitate în domeniul evaluării (sub egida sau în concordanţă cu 
standardele şi metodologiile elaboarte de ANEVAR/IROVAL) sau a unui suport de seminar 
de pregătire continuă se echivalează cu 20 ore în anul apariţiei. Contribuţia 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 publicaţiile editate de ANEVAR/IROVAL se echivalează cu maximum 12 
ore. Contribuţia 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 ştiinţifice la conferinţele ANEVAR se echivalează cu numărul de 
ore aferente participării la conferință;  

(m) prezentarea de comunicări ştiinţifice la conferinţele altor organizaţii profesionale, interne sau 
internaţionale, 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 
Președintele CCAP sau de Președintele Asociației, pe baza unor documente justificative 
prezentate de solicitant, respectiv a unor  prezentări de caz susținute și aprobate în cadrul 
ședinței Consiliului director.  

13. Documentele justificative vor fi transmise de către solicitant Departamentului de pregătire 
profesională. 

14. Exceptând paragrafele incluse la art. 12 literele a), b), d), e), i) și n) echivalările pot cumula 
maximum 12 de ore. 

15. Orele de pregătire efectuate într-un an și care depășesc limita celor 20 de ore obligatorii nu 
se pot reporta în anul următor. 

16. În cazul în care un membru titular nu efectuează cele 20 de ore obligatorii de pregătire 
profesională pe an, acesta este suspendat. 

17. 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 



 

26 
Buletin informativ nr. 1 și 2/2021 

echivalent a 25 de ore pe an de suspendare, în conformitate cu art. 18 din OG nr. 24/2011.  

18. 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 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. 
 

B. PROGRAMUL DE FORMARE PROFESIONALĂ A MEMBRILOR STAGIARI 
ANEVAR, PENTRU ANUL 2021 

1. Programul de formare profesională a membrilor stagiari ANEVAR pentru anul 2021 
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 acţiuni 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 4200 
2 Specializare nouă (membri titulari) EPI/EBM/EI/EIF 4200 
3 VE pentru o singura specializare 6000 

 
• 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 
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4 Reverificare temă individuală 200 
5 Participare suplimentară la consultații curs 200 
6 Consultații stagiu – ședință suplimentară 600 

 
 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 6/13.01.2021 

pentru acordarea calificativelor de verificare a evaluatorilor autorizați care au fost inspectați 
în cursul trimestrului al IV-lea 2020 și aplicarea măsurilor corective corespunzătoare 

 

Având în vedere Referatul Comisiei de verificare și monitorizare aprobat pe cale electronică 
în decembrie 2020 

 În temeiul art. 5 alin. (2) din Ordonanţa 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 calităţii activităţii 
de evaluare, aprobată prin Hotărârea Consiliului director nr. 89/2020,  

Consiliul director al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi 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 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 Asociaţiei 
și intră în vigoare la data publicării pe pagina web. 

 

Preşedintele Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România 

Sorin Adrian Petre 
 
 

Anexa la HCD nr. 6/2021 
 

Lista calificativelor de verificare a evaluatorilor autorizați, care au fost inspectați în cursul 
trimestrului al IV-lea 2020 
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NR. 
CRT. 

MEMBRU 
CORPORATIV / 

TITULAR INSPECTAT 
ORAȘUL 

CALIFICAT
IV* 

MĂSURA 
CORECTIVĂ* 

OBSERVAȚII 

1.  AA+VALUATION SRL SIBIU    

2.  ALEXANDROIU IOAN 
CRISTIAN CRAIOVA    

3.  EVALCAS SRL CĂLĂRAȘI    

4.  EVALUĂRI OLTENIȚA 
SRL OLTENIȚA    

5.  BESCIU VALENTIN TURNU 
MĂGURELE    

6.  ALDEA GHEORGHE CÂMPULUNG 
MUSCEL    

7.  BALINT LEONTINA TĂUȚII 
MAGHERĂUȘ    

8.  RĂDULESCU GHEORGHE CONSTANȚA    

9.  MOLNAR ANTON MIERCUREA 
CIUC    

10.  GANGOE SIMION 
GABRIELA BUCUREȘTI    

11.  EVALUĂRI CONSTANȚA 
SRL CONSTANȚA    

12.  DGV FINANCE 
CONSULTING SRL BUCUREȘTI    

13.  A.N.G. CONSULTING SRL BALOTEȘTI    
14.  NEW EVALCONS SRL TULCEA    
15.  UNIKASA 8 SRL GALAȚI    

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

 

 

HOTĂRÂRE A CONSILULUI DIRECTORNR. 7/13.012021   

pentru aprobarea organigramei și a politicii de personal a 

Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România  

 
În temeiul art. 5 alin. (2) și al art. 8 alin. (8) lit. e) din Ordonanţa 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 Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România adoptă 
prezenta hotărâre. 

 
 Art.1. - Se aprobă organigrama Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din 
România, prevăzută în anexa nr.1, precum şi politica de personal a Asociaţiei prevăzută în anexa 
nr.2. 
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 Art.2. - Politica de personal conţine statul de funcţii, 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. 17/2020 pentru aprobarea organigramei și a politicii de personal a Asociaţiei Naţionale 
a Evaluatorilor Autorizaţi din România, se abrogă. 

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

 

Preşedintele Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România 

Sorin Adrian Petre 

 
 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 8/13.01.2021 

pentru aprobarea Listei indemnizațiilor 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 Ordonanţa 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 Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România adoptă 
prezenta hotărâre. 

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

din România aferente anului 2021, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art. 2. – Prezenta hotărâre se publică în Buletinul informativ şi pe pagina web a Asociaţiei 
și intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2021. 

Art. 3. – Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului director nr. 
58/2019 își încetează aplicabilitatea. 

* Nu se publică. 

 

Preşedintele Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România 

Sorin Adrian Petre 
 
 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 9/19.01.2021 

pentru aprobarea unor măsuri cu privire la organizarea adunărilor generale ale filialelor 
Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România  

 Având în vedere contextul general afectat de pandemia provocată de virusul SARS-CoV-2, 
precum și necesitatea asigurării în continuare a unei protecții adecvate împotriva îmbolnăvirii cu 
acest virus, 
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 Luând în considerare măsurile dispuse de autoritățile publice, respectiv starea de alertă care 
împiedică și în prezent organizarea la sală a adunărilor generale ale filialelor Asociației Naționale a 
Evaluatorilor Autorizați din România,  

Pentru derularea în continuare a activității Asociației în conformitate cu dispozițiile 
Ordonanţei 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 Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în 
domeniul evaluării bunurilor și al art. 20 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a filialelor 
Asociației Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, aprobat prin Hotărârea Conferinței 
naționale nr. 4/2012, cu modificările și completările ulterioare 

Consiliul director al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România adoptă 
prezenta hotărâre. 

 
 Art. 1. Adunările generale ale filialelor Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din 

România se organizează la distanță după cum urmează: 
1. Cu cel puțin 30 de zile înainte de data adunărilor generale, se va publica într-un ziar de 

răspândire naţională convocarea adunărilor generale ale membrilor filialelor, pentru 
următoarele date: 
a) 22 februarie 2021 - Filiala Sud; 
b) 24 februarie 2021 - Filiala Sud Est; 
c) 26 februarie 2021 - Filiala Sud Vest; 
d) 2 martie 2021 – Filiala Nord Est; 
e) 4 martie 2021 – Filiala Vest; 
f) 5 martie 2021 – Filiala Nord Vest; 
g) 10 martie 2021 – Filiala Centru;  
h) 16 martie 2021 – Filiala București. 

 
 

2. În perioada 8-10 februarie 2021 membrii celor 8 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. În data de 11 februarie 2021 se întocmesc Listele delegaților, conform autopropunerilor 
primite. 

4. La datele de mai jos, se vor posta în pagina personală a membrilor celor 8 filiale, cu 
acces pe bază de parolă: ordinea de zi a adunărilor generale, materialele aferente 
acestora, inclusiv Lista delegaților întocmită în urma centralizării autopropunerilor: 

a) 14 februarie 2021 - Filiala Sud; 
b) 16 februarie 2021 -  Filiala Sud Est; 
c) 18 februarie 2021 -  Filiala Sud Vest; 
d) 22 februarie 2021 -  Filiala Nord Est; 
e) 24 februarie 2021 -  Filiala Vest; 
f) 25 februarie 2021 -  Filiala Nord Vest; 
g) 2 martie 2021 -  Filiala Centru;  
h) 8 martie 2021 -  Filiala București. 
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5. Fiecare Consiliu al celor 8 filiale va desemna câte un evaluator autorizat din cadrul 
membrilor filialei (chiar din Consiliul filialei), care va redacta procesul verbal al 
adunării; 

6. La datele de mai jos, în fiecare filială se va organiza o întâlnire online pe platforma 
zoom.us menită a discuta punctele de pe ordinea de zi și a marca demararea votului: 

a) 15 februarie 2021 ora 17:00 - Filiala Sud; 
b) 17 februarie 2021 ora 17:00 -  Filiala Sud Est; 
c) 19 februarie 2021 ora 17:00-  Filiala Sud Vest; 
d) 23 februarie 2021 ora 17:00 -  Filiala Nord Est; 
e) 25 februarie 2021 ora 17:00 -  Filiala Vest; 
f) 26 februarie 2021 ora 17:00 -  Filiala Nord Vest; 
g) 3 martie 2021 ora 17:00 -  Filiala Centru;  
h) 9 martie 2021 ora 17:00 -  Filiala București*. 

7. Votarea punctelor de pe ordinea de zi de către membrii celor 8 filiale, se va face pe 
pagina personală într-un formular de vot dedicat, în următoarele perioade: 

a) 15 februarie 2021 ora 18:00 - 22 februarie 2021 ora 13:00 - Filiala Sud; 
b) 17 februarie 2021 ora 18:00 - 24 februarie 2021 ora 13:00 -  Filiala Sud Est; 
c) 19 februarie 2021 ora 18:00  - 26 februarie 2021 ora 13:00 -  Filiala Sud Vest; 
d) 23 februarie 2021 ora 18:00 - 2 martie 2021 ora 13:00 -  Filiala Nord Est; 
e) 25 februarie 2021 ora 18:00 - 4 martie 2021 ora 13:00 -  Filiala Vest; 
f) 26 februarie 2021 ora 18:00 - 5 martie 2021 ora 13:00 -  Filiala Nord Vest; 
g) 3 martie 2021 ora 18:00 - 10 martie 2021 ora 13:00 - Filiala Centru;  
h) 9 martie 2021 ora 18:00  - 16 martie 2021 ora 13:00 - Filiala București. 
 

8. Variantele de vot sunt: pentru, împotrivă și abținere. Pentru ultimele două variante există 
posibilitatea completării unei motivări.  

9. Pe perioada votului, membrilor celor 8 filiale li se va reaminti să voteze. 
10. Voturile exprimate nu se pot modifică.  
11. Pentru adoptarea hotărârilor supuse aprobării adunării generale a filialei, sunt necesare 

voturile a jumătate plus unu din numărul evaluatorilor autorizaţi cu drept de vot din 
cadrul filialei, iar hotărârile se adoptă cu votul majorităţii membrilor care votează. 

12. În cazul în care până la ora 13:00 din fiecare din zilele stabilite ca date ale adunărilor 
generale ale celor 8 filiale, nu sunt înregistrate voturile aparținând jumătății plus unu din 
numărul evaluatorilor autorizaţi cu drept de vot din cadrul filialei, votul se continuă până 
la ora 14:00, hotărârile adoptându-se cu votul majorităţii evaluatorilor autorizați care au 
votat.  

13. După încheierea votului la ora 14:00, va avea loc centralizarea electronică a voturilor de 
către angajații ANEVAR, cu supravegherea președinților celor 8 filiale, iar cei desemnați 
cu redactarea procesului verbal vor consemna rezultatul votului, cu respectarea 
prevederilor referitoare la validitatea votului; 

14. În datele stabilite pentru fiecare din cele 8 filiale, până la ora 24:00, vor fi comunicate 
membrilor hotărârile adoptate. 

15. 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 
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exprimată printr-un mesaj scris electronic, fie prin reluarea votului în maximum 24 de 
ore, numai pentru locul vacant. 

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

Asociaţiei și intră în vigoare la data publicării pe pagina web. 
 
*Data întâlnirii online pe platforma zoom.us în cazul Adunării Generale a Filialei București are loc în data de 10 martie 2021. 

 

Preşedintele Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România 

Sorin Adrian Petre 

 

 
HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 10/20.01.2021 

pentru aprobarea listei membrilor titulari excluşi de drept din Asociația Națională a 
evaluatorilor Autorizați din România începând cu data de 1 ianuarie 2021, ca urmare a 

neachitării cotizaţiei aferente anului 2020 

 

Având în vedere propunerea Comisiei de evidenţă membri cu nr. 3/2021 privind aprobarea listei 
membrilor titulari care nu au achitat cotizaţia aferentă anului 2020, 

 În conformitate cu prevederile art. 16, alin.(2) lit. c) și art. 24 lit. a) din Ordonanţa 
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 Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011, 

 

Consiliul director al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi 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 2021, ca urmare a neachitării 
cotizaţiei aferente anului 2020, în conformitate cu prevederile art. 24 lit. a) din Ordonanţa 
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 Asociaţiei 
şi intră în vigoare la data publicării pe pagina web. 

 

Preşedintele Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România 

Sorin Adrian Petre 
 
 

Anexă la HCD nr. 10/2021 
 

Lista membrilor titulari excluşi de drept pentru neachitarea cotizației aferentă anului 2020 
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Nr. 
Crt Nume Prenume Nr. 

leg. Județ 

1 DORCA ILIE 12195 ALBA 
2 RADU MARIAN TUDOR 19161 ARGES 

3 REMAN GEORGETA LOREDANA 18814 BISTRITA-
NASAUD 

4 AGAPIE DENISIA PAULA 10036 BOTOSANI 
5 PANTARU IONEL 14992 BOTOSANI 
6 SIRBU MARIANA 16136 BOTOSANI 
7 MUNTEAN VERONICA 14413 BRASOV 

8 ALECU ALEXANDRA 
GABRIELA 18042 BUCURESTI 

9 GHIMUS MARIAN 18884 BUCURESTI 
10 VERUZI MARIA ROXANA 18112 BUCURESTI 
11 ZGREABAN RAMONA IONELA 17288 BUCURESTI 
12 ANGHEL MIHAELA 10208 BUZAU 
13 RUS SIMION 15823 CLUJ 
14 BUCUR GEORGE 18940 CONSTANTA 
15 BANDOI ANCA 10509 DOLJ 
16 DRONDOE NICOLAE 12287 DOLJ 
17 ILIE OVIDIU COSMIN 13289 DOLJ 
18 STANCESCU ANETUTA 16251 DOLJ 
19 UDATEANU MARIA VERONICA 18305 DOLJ 
20 NECSULESCU ECATERINA 14576 GALATI 
21 SECOBEANU ALEXANDRU ROMEO 19022 GALATI 
22 TUDOR ALEXANDRU MIHAI 19040 GIURGIU 
23 MATHE IRINA 14009 HARGHITA 
24 CAUNII VASILE 18513 IASI 
25 DARIE MARIUS RADU 18150 IASI 
26 HARABAGIU GABRIEL 13101 IASI 
27 TODIRAS GAVRIL 16692 NEAMT 
28 VERDES AUREL NASTASE 17052 NEAMT 
29 FIRARU ELENA MONICA 18161 OLT 
30 CUCU STELICA 11917 SUCEAVA 
31 UNGUREAN NICANOR 18594 SUCEAVA 
32 VASIU FELICIA MARIANA 17029 TIMIS 
33 EFTIMIE CARMEN 12429 TULCEA 
34 CHIS ADRIANA 11383 VALCEA 
35 LICA CRISTINA 18178 VASLUI 
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HOTĂRÂRE A CONSILULUI DIRECTOR nr.11/20.012021 

pentru aprobarea listei membrilor corporativi excluşi de drept din Asociația Națională a 
Evaluatorilor Autorizați din România începând cu data de 1 ianuarie 2021, ca urmare a 

neachitării cotizaţiei aferente anului 2020 
 

Având în vedere propunerea Comisiei de evidenţă membri cu nr.4/2021 privind aprobarea listei 
membrilor corporativi care nu au achitat cotizaţia aferentă anului 2020, 

 În conformitate cu prevederile art. 20 alin. (4) și al art. 24 lit. a) din Ordonanţa 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 Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011, 

 

Consiliul director al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi 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 2021, ca urmare a neachitării 
cotizaţiei aferente anului 2020, în conformitate cu prevederile art. 24 lit. a) din Ordonanţa 
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 Asociaţiei 
şi intră în vigoare la data publicării pe pagina web. 

 

Preşedintele Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România 

Sorin Adrian Petre 
 

 
Anexă la HCD nr. 11/2021 

 

Lista membrilor corporativi excluşi de drept pentru neachitarea cotizației aferentă anului 
2020 

 

Nr. 
crt. Nume Număr 

autorizație 

Județ 
(sediu 
social) 

1 AA+ ONLINE FUTURE SRL 0746 Sibiu 
2 ADERON EXPERT 2006 SRL 0624 Dolj 
3 BNP PARIBAS REAL ESTATE 0313 Bucuresti 
4 CONFIDENT MANAGEMENT CONSULTING SRL 0240 Timis 
5 CONSULT EVALUARE TEHNIC SRL 0750 Arad 
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6 EVAL CONT  AUDIT SRL 0008 Dolj 
7 EVALGAR SRL 0166 Vrancea 
8 EVALGRUP PROFESSIONAL SRL 0541 Dolj 
9 EVALIMOB INVEST SRL 0461 Bucuresti 

10 EVCON CONSULTING SRL 0055 Timis 
11 OVI & ALI MED SRL 0688 Bucuresti 
12 PREMIER ESTATE VALUATION SRL 0666 Bucuresti 
13 REAG - REAL ESTATE ADVISORY GROUP SPA 0294 Bucuresti 
14 SINEVA EVALUARI ARTA SRL 0580 Bucuresti 
15 SOP CONSULTING SRL 0083 Timis 

 

 

 

HOTĂRÂRE A CONSILULUI DIRECTOR nr. 12/20.01.2021 

pentru aprobarea listei membrilor titulari suspendaţi ai Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor 
Autorizaţi din România începând cu data de 1 ianuarie 2021 

 
În conformitate cu prevederile art.18 din Ordonanţa 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 Ordonanţa 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 Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România adoptă 
prezenta hotărâre. 

 

 Art. 1. – Se aprobă lista membrilor titulari suspendaţi ai Asociației Naționale a Evaluatorilor 
Autorizați din România începând cu data de 1 ianuarie 2021, în conformitate cu prevederile art. 18 
din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011, ca urmare a neefectuării programului obligatoriu de 
pregătire continuă pe anul 2020, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

şi intră în vigoare la data publicării pe pagina web. 

 

Preşedintele Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România 

Sorin Adrian Petre 
 
 

 
 
 

Anexa la HCD nr. 12/2021 
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Lista membrilor suspendați începând cu data de 01.01.2021 ca urmare a neefectuării 

programului obligatoriu de pregătire continuă pe anul 2020 
 

Nr. 
Crt. Nume Prenume Legitimație Județ Ore 

efectuate 
Ore de 

efectuat 
Data intrării în 

asociație 

1 DEGAN SILVIU IOAN 17778 ALBA 0 20 1 ianuarie 2013 

2 ECSEU COSMINA MARIA 12425 ALBA 0 20 11 iunie 2012 

3 JOSAN VIOREL DANIEL 13538 ALBA 8 12 11 iunie 2012 

4 BORLEA CALIN BOGDAN 18936 ARAD 16 4 1 ianuarie 2019 

5 AVRAMESCU ANDREI EMIL 10337 ARGES 0 20 11 iunie 2012 

6 AVRAMESCU NICULAE 10341 ARGES 0 20 11 iunie 2012 

7 NICU VIOREL MARIAN 19141 ARGES 8 12 1 ianuarie 2020 

8 RADU ADRIAN MARIAN 19160 ARGES 0 20 1 ianuarie 2020 

9 TOMA NETTY 16728 ARGES 0 20 11 iunie 2012 

10 COJOCARIU MIRCEA 11584 BACAU 4 16 11 iunie 2012 

11 GALATANU CATALIN 12693 BACAU 0 20 11 iunie 2012 

12 POPESCU CAZACU ALIN CODRUT 15427 BACAU 8 12 11 iunie 2012 

13 RADU IOAN VIOREL 15652 BACAU 0 20 11 iunie 2012 

14 SCHIRLIU FLORIN MARIUS 17353 BACAU 8 12 11 iunie 2012 

15 SECHEL VALERIAN 16021 BACAU 0 20 11 iunie 2012 

16 SOVA MIHNEA 18834 BACAU 0 20 1 ianuarie 2018 

17 STEFANESCU CRISTIAN VASILE 16327 BACAU 0 20 11 iunie 2012 

18 ARDELEAN DINU MIRCEA 10287 BIHOR 8 12 11 iunie 2012 

19 DARASTEAN MIRELA ADRIANA 19104 BIHOR 0 20 1 ianuarie 2020 

20 GOZMAN POP 
CRISTINA 
MARIANA 18465 BIHOR 8 12 30 iunie 2016 

21 HARAGOS PAVEL 18743 BIHOR 8 12 1 ianuarie 2018 

22 PAPP CSABA 15008 BIHOR 8 12 11 iunie 2012 

23 PASC BOGDAN GEORGE 18402 BIHOR 0 20 1 ianuarie 2016 

24 RAJNA KOPPANYI ZOLTAN IMRE 15704 BIHOR 8 12 11 iunie 2012 

25 CILIBIU SIMONA ANCA 11420 BOTOSANI 0 20 11 iunie 2012 

26 FETCU 
ALEXANDRU 
CORNELIU 12529 BOTOSANI 0 20 11 iunie 2012 

27 DRAGU GEORGE 12271 BRAILA 0 20 11 iunie 2012 

28 IAMANDI MIHAI 18372 BRAILA 12 8 1 ianuarie 2016 

29 STOICAN IULIAN 18425 BRAILA 0 20 1 ianuarie 2016 

30 BOIAN 
MARIOARA 
ADRIANA 10820 BRASOV 4 16 11 iunie 2012 

31 DINU ISAC DIANA VALERIA 18954 BRASOV 8 12 1 ianuarie 2019 

32 MIHUL 
ECATERINA 
CATRINEL 14136 BRASOV 8 12 11 iunie 2012 

33 MILOIU ALIN 17480 BRASOV 0 20 11 iunie 2012 

34 SACUIU GHEORGHE 15891 BRASOV 0 20 11 iunie 2012 

35 TODOR RALUCA DANIA 18588 BRASOV 8 12 1 ianuarie 2017 

36 ADAMESCU DORINA 10021 BUCURESTI 0 20 11 iunie 2012 

37 ANGHEL ELENA 10197 BUCURESTI 0 20 11 iunie 2012 

38 ARCALEAN GHEORGHE 10284 BUCURESTI 0 20 11 iunie 2012 
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39 BARBU FLORINEL  18240 BUCURESTI 8 12 10 iunie 2015 

40 BATCA 
ALEXANDRA 
CLARISA 18668 BUCURESTI 0 20 1 ianuarie 2018 

41 CALDARARU SORIN 11153 BUCURESTI 0 20 11 iunie 2012 

42 CAZANARU NICOLETA 18660 BUCURESTI 0 20 1 ianuarie 2018 

43 CHIROIU BOTEANU COSTIN STEFAN 18947 BUCURESTI 0 20 1 ianuarie 2019 

44 CIOROBITCA BIANCA 19099 BUCURESTI 0 20 1 ianuarie 2020 

45 CRACANA IOANA MARIA 11802 BUCURESTI 0 20 11 iunie 2012 

46 DIACONU DRAGOS CRISTIAN 12066 BUCURESTI 0 20 11 iunie 2012 

47 DIMA DARIANA IOANA 19107 BUCURESTI 8 12 1 ianuarie 2020 

48 DINU POPA EMIL ALEXANDRU 18525 BUCURESTI 0 20 1 ianuarie 2017 

49 DINU POPA MARIN 17415 BUCURESTI 0 20 11 iunie 2012 

50 EPURE ADA CARMEN 10798 BUCURESTI 0 20 11 iunie 2012 

51 FIORDEAN MARIA CORINA 12555 BUCURESTI 0 20 11 iunie 2012 

52 GRIGORE LIANA CARMEN 13001 BUCURESTI 0 20 11 iunie 2012 

53 HAGIESCU 
SORIN 
ALEXANDRU 13078 BUCURESTI 0 20 11 iunie 2012 

54 HRISTOFOR 
GHEORGHE 
NICOLAE 13170 BUCURESTI 8 12 11 iunie 2012 

55 IACOB CONSTANTIN 13200 BUCURESTI 0 20 11 iunie 2012 

56 IONITA STELUTA 13399 BUCURESTI 8 12 11 iunie 2012 

57 IORDACHE LILIAN 13410 BUCURESTI 0 20 11 iunie 2012 

58 ISTODOR HORIANA ILEANA 13455 BUCURESTI 0 20 11 iunie 2012 

59 IVANESCU AUREL 13487 BUCURESTI 0 20 11 iunie 2012 

60 LAZAR FELICIA NARCISA 13618 BUCURESTI 0 20 11 iunie 2012 

61 MELINTE ARISTIDE SERGIU 14039 BUCURESTI 0 20 11 iunie 2012 

62 MERLUSCA CONSTANTIN 14052 BUCURESTI 0 20 11 iunie 2012 

63 MILEA STEFAN 14151 BUCURESTI 0 20 11 iunie 2012 

64 MIU 
ALEXANDRU 
GHEORGHE 14242 BUCURESTI 0 20 11 iunie 2012 

65 MOLDOVEANU MARIA CORINA 14330 BUCURESTI 0 20 11 iunie 2012 

66 NITA 
GENOVEVA 
MINODORA 14745 BUCURESTI 0 20 11 iunie 2012 

67 PANAIT EMIL 14970 BUCURESTI 0 20 11 iunie 2012 

68 PANTAZESCU STELIAN 14993 BUCURESTI 8 12 11 iunie 2012 

69 PASU ANA MARIA 18296 BUCURESTI 8 12 10 iunie 2015 

70 PETRE ELVIRA 15173 BUCURESTI 8 12 11 iunie 2012 

71 PIELEANU GABRIELA 15220 BUCURESTI 4 16 11 iunie 2012 

72 SALAJAN IOAN 15899 BUCURESTI 0 20 11 iunie 2012 

73 STANCILA BOGDAN 16254 BUCURESTI 8 12 11 iunie 2012 

74 TURCU MARIANA 18435 BUCURESTI 8 12 1 ianuarie 2016 

75 TUREAC EMILIAN 16874 BUCURESTI 0 20 11 iunie 2012 

76 URDEA 
MARIUCA 
CRISTINA 19174 BUCURESTI 0 20 1 ianuarie 2020 

77 VARLAN ROXANA MIHAELA 18004 BUCURESTI 0 20 1 ianuarie 2014 

78 VLAD 
ROXANA MIHAELA 
LUCIA 18597 BUCURESTI 12 8 1 ianuarie 2017 

79 VOCHITA CEZAR LIVIU 17166 BUCURESTI 8 12 11 iunie 2012 

80 DESLIU  ADRIAN COSTEL  18617 BUZAU 0 20 5 iulie 2017 
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81 CIONOIU NICUSOR 11476 CALARASI 8 12 11 iunie 2012 

82 POPA LAURENTIU 15386 CALARASI 0 20 11 iunie 2012 

83 RADU FLORIN CATALIN 18406 CALARASI 8 15 1 ianuarie 2016 

84 ARDEUS IONELA IULIA 10293 CLUJ 16 4 11 iunie 2012 

85 CONSTANTIN OLGA 11664 CLUJ 0 20 11 iunie 2012 

86 CRISAN OVIDIU IOAN 18708 CLUJ 0 20 1 ianuarie 2018 

87 DASCALU 
DIANA 
MAGDALENA 18715 CLUJ 0 20 1 ianuarie 2018 

88 ELKAN 
GHEORGHE 
STEFAN 12433 CLUJ 8 12 11 iunie 2012 

89 FERARU MARIA ELENA 12524 CLUJ 8 12 11 iunie 2012 

90 MARIES ALINA VOICHITA 19129 CLUJ 8 12 1 ianuarie 2020 

91 SARACUT LIVIU VASILE 18633 CLUJ 8 12 5 iulie 2017 

92 VAIDA LIVIU CALIN 16953 CLUJ 8 12 11 iunie 2012 

93 GURGU EMILIAN IONUT 18263 CONSTANTA 8 12 10 iunie 2015 

94 BENKE ZSUZSA PIROSKA 10637 COVASNA 16 4 11 iunie 2012 

95 DINCA DANUT 12102 DAMBOVITA 8 12 11 iunie 2012 

96 VLAD CARMEN 17132 DAMBOVITA 0 20 11 iunie 2012 

97 YILDIZ DASCALU FLORINA IULIA 18863 DAMBOVITA 8 12 1 ianuarie 2018 

98 BILTAC OLIVIAN 19088 DOLJ 0 20 1 ianuarie 2020 

99 RADU MIRCEA 15658 DOLJ 0 20 11 iunie 2012 

100 VIISOREANU MARIAN DANIEL 17090 DOLJ 0 20 11 iunie 2012 

101 IFROSA LILIAN IONUT 13247 GALATI 0 20 11 iunie 2012 

102 MARDARE ROMEO ADRIAN 13878 GALATI 0 20 11 iunie 2012 

103 PORTASA IULIAN 18095 GALATI 0 20 13 iunie 2014 

104 STEFANESCU CARMEN 16326 GALATI 0 20 11 iunie 2012 

105 STIRBU DANIEL 19030 GALATI 0 20 1 ianuarie 2019 

106 TANASA FLORENTINA 16522 GALATI 16 4 11 iunie 2012 

107 ANTONESCU IOAN SILVIU 19082 GIURGIU 8 12 1 ianuarie 2020 

108 FLORESCU NICULINA 19112 GIURGIU 0 20 1 ianuarie 2020 

109 MIERTOIU FLORIN EUGENIU 14078 GIURGIU 0 20 11 iunie 2012 

110 SUCIU 
CRISTINEL PABLO 
RADU 16429 GORJ 8 12 11 iunie 2012 

111 USCATESCU ANDREEA LAURA 19175 GORJ 0 20 1 ianuarie 2020 

112 MOCAN EMIL 14250 
HUNEDOAR

A 0 20 11 iunie 2012 

113 SEICARU ION 16030 IALOMITA 0 20 11 iunie 2012 

114 CHIFAN ALEXANDRINA 18945 IASI 0 20 1 ianuarie 2019 

115 CIOCIU SEBASTIAN 11464 IASI 0 20 11 iunie 2012 

116 DASCALESCU FLORIN 12005 IASI 0 20 11 iunie 2012 

117 GAETAN ADRIAN ROMEO 12668 IASI 8 12 11 iunie 2012 

118 MIHAESCU DUMITRU ANTON 14082 IASI 0 20 11 iunie 2012 

119 PADURARIU DIA ANABELLA 18630 IASI 0 20 5 iulie 2017 

120 FRUNZA LAURA OTILIA 17707 ILFOV 0 20 6 iulie 2012 

121 PASCA 
TEREZIA 
MARIANA 15046 

MARAMURE
S 0 20 11 iunie 2012 

122 SEPSI MIKLOS 16040 
MARAMURE

S 0 20 11 iunie 2012 
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123 BLAGOE DORINA 10731 MEHEDINTI 8 12 11 iunie 2012 

124 BUGEAC MARIAN 11024 MEHEDINTI 0 20 11 iunie 2012 

125 SPRINCEANU NICOLAE 16210 MEHEDINTI 0 20 11 iunie 2012 

126 KOPACZ NICOLAE 13580 MURES 0 20 11 iunie 2012 

127 OLAR IULIANA 14805 MURES 8 12 11 iunie 2012 

128 OLAR SEBASTIAN IOAN 14806 MURES 8 12 11 iunie 2012 

129 BLAGA LUCIAN 17732 NEAMT 13 7 6 iulie 2012 

130 PUIU IONEL 19013 NEAMT 0 20 1 ianuarie 2019 

131 RUSSU ILIODOR 15834 NEAMT 0 20 11 iunie 2012 

132 TEODORESCU PAULA 18586 NEAMT 8 12 1 ianuarie 2017 

133 ARSINTE 
NARCISA 
FLORENTINA 10310 PRAHOVA 0 20 11 iunie 2012 

134 IONESCU MIHAI 17774 PRAHOVA 0 20 11 iunie 2012 

135 MAGHIAR IOAN 13777 PRAHOVA 0 20 11 iunie 2012 

136 TEODORESCU CRISTIAN DRAGOS 16602 PRAHOVA 0 20 11 iunie 2012 

137 ZAHARIA 
VIORICA 
LAURENTEA 17243 PRAHOVA 0 20 11 iunie 2012 

138 TRIPON DAN 18919 SALAJ 8 12 25 iunie 2018 

139 ANDOR IOSIF 10133 SATU-MARE 0 20 11 iunie 2012 

140 BUZILA MAJER 
SEBASTIAN 
RAYMOND 18246 SATU-MARE 8 12 10 iunie 2015 

141 DRAGOS LIVIU CRISTIAN 12264 SATU-MARE 16 4 11 iunie 2012 

142 HOROTAN VASILE DANIEL 18169 SATU-MARE 8 12 1 ianuarie 2015 

143 MARINA ION 13937 SATU-MARE 0 20 11 iunie 2012 

144 MITREA DORINA MARIETA 14218 SATU-MARE 0 20 11 iunie 2012 

145 ALECUSAN MARIA 10074 SIBIU 0 20 11 iunie 2012 

146 LUPU NICOLAE MARIUS 19065 SIBIU 0 20 1 iulie 2019 

147 FLORESCU ANDREI TIBERIU 19111 SUCEAVA 0 20 1 ianuarie 2020 

148 GHIVNICI TRAIAN 12879 SUCEAVA 8 12 11 iunie 2012 

149 HURGHIS IONELA LAURA 18967 SUCEAVA 8 12 1 ianuarie 2019 

150 MINIGA CARMEN 14173 SUCEAVA 16 12 11 iunie 2012 

151 CIMPOAE IULIAN IONUT 18948 
TELEORMA

N 0 20 1 ianuarie 2019 

152 HORGA VASILE IONEL 13158 
TELEORMA

N 0 20 11 iunie 2012 

153 PANUTA MARIUS ADRIAN 19006 
TELEORMA

N 16 4 1 ianuarie 2019 

154 POPESCU PAUL 15474 
TELEORMA

N 0 20 11 iunie 2012 

155 COROJOR DUSCO 19057 TIMIS 0 20 1 iulie 2019 

156 CRISTESCU ANDA 19103 TIMIS 0 20 1 ianuarie 2020 

157 MARINCAS GHEORGHE 13942 TIMIS 8 12 11 iunie 2012 

158 MURAR JULIA 14438 TIMIS 0 20 11 iunie 2012 

159 PETRASCU 
GEORGETA 
VASILICA 15169 TIMIS 8 12 11 iunie 2012 

160 POENARU MIRCEA 15298 TIMIS 8 12 11 iunie 2012 

161 SONTEA 
SEBASTIAN 
CLAUDIU 16178 TIMIS 8 12 11 iunie 2012 

162 ANTONESCU ALINA 14396 TULCEA 8 12 11 iunie 2012 

163 TANASIE IULIANA 16541 VALCEA 0 20 11 iunie 2012 
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164 COZMA INGRID DANIELA 11796 VASLUI 0 20 11 iunie 2012 

165 NITU ELENA 14761 VASLUI 0 20 11 iunie 2012 

166 OLARIU IOAN  18282 VASLUI 8 12 10 iunie 2015 

167 VINTU MOISA IOSIF LUCIAN 17312 VASLUI 8 12 11 iunie 2012 

168 AIGNATOAIE TIBERIU 10040 VRANCEA 8 12 11 iunie 2012 

169 ILIE VICTOR 13293 VRANCEA 8 12 11 iunie 2012 
 

 
 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 13/20.01.2021 

pentru aprobarea publicării Tabloului Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi  

din România în anul 2021 
În temeiul art. 12 alin. (1) din Ordonanţa 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 funcţionare a Asociaţiei 
Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 
353/2012,  

 Consiliul Director al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România adoptă 
prezenta hotărâre. 

 

 Art. 1. - Se aprobă publicarea Tabloului Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din 
România în anul 2021, 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 
funcţionare a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 353/2012, modificările în structura Tabloului Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor 
Autorizaţi 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. 

 

Preşedintele Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România 

Sorin Adrian Petre 
 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 14/22.01.2021 
pentru acordarea calităţii de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociaţiei Naţionale a 

Evaluatorilor Autorizaţi din România, unor persoane juridice 
 

Având în vedere propunerea Comisiei de evidenţă membri cu nr.5/2021 privind acordarea calităţii 
de evaluator autorizat – membru corporativ unor persoane juridice, 

 În conformitate cu prevederile art. 20 din Ordonanţa 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 Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011, 
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Consiliul director al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România adoptă 
prezenta hotărâre. 

Art.1. – (1) Se acordă calitatea de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociaţiei 
Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi 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 29 ianuarie 2021 
numai cu condiția dovedirii deţinerii unui certificat de asigurare de răspundere civilă profesională, 
conform art.2, cel târziu până la data de 28 ianuarie 2021. 

Art.2. – (1) În vederea emiterii autorizaţiei şi a înscrierii în Tabloul Asociaţiei, la secţiunea 
c) „Membrii corporativi”, publicat pe pagina web a Asociaţiei, persoanele juridice prevăzute la art. 
1 vor face dovada deţinerii unui certificat de asigurare de răspundere civilă profesională având 
limita de răspundere de minimum 50.000 euro şi a achitării cotizaţiei 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 Asociaţiei 
şi intră în vigoare la data publicării pe pagina web. 

 

Preşedintele Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România 

Sorin Adrian Petre 
 

Anexă la HCD nr.14/2021 
 

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 CARISTA VALUATION 
SRL 42802654 Bucuresti 7022 

Nicolae Cristina 
Maria, 

leg.nr.19140 

2 DIBALCRIS APPRAISAL 
SERVICES SRL 41244983 Bihor 7022 

Bala Florin 
Cristian, 

leg.nr.18502 

3 SIPREST EXIM SRL 3479677 Cluj 7490 Chiorean Silvia, 
leg.nr.18331 

4 TMK STAFF EXPERT HD 
SRL 32824850 Hunedoara 7490 

Tamas Marius 
Costel, 

leg.nr.16514 

5 TRUE VALUER SRL 38646158 Galati 7022 Truica Vlad Florin, 
leg.nr.18641 

6 VSF GLOBAL CONS SRL 16367047 Cluj 6831 
Fenesan Virgil 

Sabin, 
leg.nr.12522 
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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 15/28.01.2021 

pentru aprobarea unor măsuri cu privire la organizarea Conferinței naționale a Asociației 
Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România  

 
 Având în vedere contextul general afectat 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 alertă care 
împiedică și în prezent organizarea la sală a Conferinței naționale a Asociației Naționale a 
Evaluatorilor Autorizați din România,  

Pentru derularea în continuare a activității Asociației în conformitate cu dispozițiile 
Ordonanţei 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 Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în 
domeniul evaluării bunurilor și al art. 4 din Regulamentul de organizare și funcționare a Asociaţiei 
Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.353/2012  

Consiliul director al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România adoptă 
prezenta hotărâre. 

 
 Art. 1. Conferința națională a Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, 

se organizează în data de 31 martie 2021, la distanță, conform procedurii descrise mai jos. 
 Art. 2. Ordinea de zi a Conferinței naționale este următoarea:  

1. Prezentarea și aprobarea situaţiilor financiare pentru anul 2020 
2. Prezentarea raportului de audit pentru situaţiile financiare ale anului  2020 
3. Raportul de activitate al Comisiei de etica si disciplina pentru anul 2020 
4. Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021 
5. Alegerea membrilor Comisiei de etică şi disciplină a Asociației Naţionale a 

Evaluatorilor Autorizaţi din România 
 Art. 3. La Conferința națională participă cu drept de vot delegații celor 8 filiale, desemnați 
în cadrul Adunărilor generale care au avut loc la distanță în perioada februarie – martie 2021. 
 
 Art. 4. Conferința națională se va desfășura după cum urmează: 

1. Până în data de 28 februarie 2021, se va publica într-un ziar de răspândire naţională 
convocarea Conferinței naționale; 

2. În data de 23 martie 2021, se vor posta în pagina personală a delegaților celor 8 filiale, 
cu acces pe bază de parolă: ordinea de zi a conferinței, materialele aferente acestora, 
inclusiv candidaturile depuse pentru Comisia de Etică și Disciplină; 

3. În data de 24 martie 2021, începând cu ora 14:00, se va organiza o întâlnire online pe 
platforma zoom.us menită a discuta punctele de pe ordinea de zi și a marca demararea 
votului din 24 martie 2021 ora 19:00. 

4. Se va desemna un evaluator autorizat din cadrul delegaților, care va redacta procesul 
verbal al Conferinței naționale; 
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5. În perioada 24 martie 2021 ora 19:00 – 31 martie 2021, ora 14:00, va avea loc votarea 
punctelor de pe ordinea de zi, de către delegați, pe pagina personală într-un formular de 
vot dedicat. 

6. În toată această perioadă, delegaților li se va reaminti să voteze.  
7. Voturile exprimate nu se pot modifica. 
8. Pentru adoptarea hotărârilor supuse aprobării Conferinței naționale, sunt necesare 

voturile a jumătate plus unu din numărul delegaților, iar hotărârile se adoptă cu votul 
majorităţii delegaților care votează. 

9. După încheierea votului din data de 31 martie 2021, 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; 

10. În data de 31 martie 2021, până la ora 24:00 vor fi comunicate delegaților care au 
participat la Conferința națională hotărârile adoptate. 
  
Art. 5. – Prezenta hotărâre se publică în Buletinul informativ şi pe pagina web a 

Asociaţiei și intră în vigoare la data publicării pe pagina web. 
 

Preşedintele Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România 

Sorin Adrian Petre 

 

 

HOTĂRÂRE A CONSILULUI DIRECTOR nr. 16/28.01.2021 
pentru aprobarea unor Măsuri organizatorice în vederea alegerii online a  membrilor 

Comisiei de etică și disciplină pentru mandatul 2021-2025 
 

Având în vedere contextul general afectat 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 alertă care 
împiedică și în prezent organizarea la sală a Conferinței naționale a Asociației Naționale a 
Evaluatorilor Autorizați din România,  

Pentru derularea în continuare a activității Asociației în conformitate cu dispozițiile 
Ordonanţei 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) și art. 7 alin. (9) din Ordonanţa 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 Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România adoptă 
prezenta hotărâre. 
 Art. 1. – Alegerea membrilor Comisiei de Etică și Disciplină se va realiza la distanță, pe 
platforma proprie, în cadrul Conferinței naționale din data de 31 martie 2021, pentru mandatul 
2021-2025. 

Art. 2. – Secretizarea votului este asigurată prin configurarea corespunzătoare a platformei 
resurse.anevar.ro , proces care este supus auditării. 

http://resurse.anevar.ro/
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 Art. 3. Se aprobă Măsurile organizatorice în vederea alegerii online a membrilor Comisiei 
de etică și disciplină, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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. 

 

Preşedintele Asociației Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România 

Sorin Adrian Petre 
 

Anexa la HCD nr. 16/2021 
 

 
Măsuri organizatorice în vederea alegerii online a  membrilor Comisiei de etică și disciplină, 

pentru mandatul 2021-2025 
 
 Art. 1. – Cadrul general pentru alegerea membrilor Comisia de Etică și Disciplină se 
constituie din: 

a) Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, 
aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările şi completările ulterioare 
(OG nr. 24/2011); 

b) Regulamentul Comisiei de etică şi disciplină a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor 
Autorizaţi din România, aprobat prin Hotărârea Conferinței naționale nr. 5/2014, cu 
modificările și completările ulterioare; 

c) Procedura de alegere a membrilor Comisiei de etică și disciplină, aprobată prin 
Hotărârea Consiliului director nr. 28/2016. 
 

 Art. 2. – Prezentele Măsuri sunt menite să ofere cadrul organizatoric alegerii membrilor 
Comisia de Etică și Disciplină, la distanță, în condițiile impuse de autorități pentru limitarea 
răspândirii infectării cu virusul SARS-CoV-2 și cu respectarea următoarelor principii instituite și 
respectate și anterior în desfășurarea acestui proces: 

1. Dreptul de a candida al oricărui membru titular care îndeplinește condițiile de 
eligibilitate și regimul de incompatibilități; 

2. Dreptul de a se face cunoscuți delegaților la Conferința națională a celor care și-au 
depus candidatura; 

3. Votul secret asigurat pentru sistemul de votare la distanță.  
 

Art. 3. – (1) Poate candida ca membru în Comisia de Etică și Disciplină orice evaluator 
autorizat înscris în Tabloul Asociației care îndeplinește condițiile de eligibilitate și regimul de 
incompatibilități prevăzute la art. 5 și 6 din Procedura de alegere a membrilor Comisiei de etică și 
disciplină, aprobată prin Hotărârea Consiliului director nr. 28/2016 (Procedura) și anume: 
a) are o vechime de cel puțin cinci ani în profesia de evaluator;  
b) nu a fost sancționat disciplinar în ultimii trei ani;  
c) se bucură de autoritate profesională şi probitate morală; 
d) nu este membru în Consiliului director. 
 (2) Nu se impune calitatea de delegat la Conferința națională din data de 31 martie 2021 
pentru a putea candida la Comisia de Etică și Disciplină.  
 
 Art. 4. – (1) Candidaturile se depun la registratura Asociației sau prin poșta electronică la 
adresa secretariat@anevar.ro în perioada 8-19 martie 2021. 
 
 (2) Candidatura va fi depusă pe formularul de candidatură corespunzător (pentru membru 

mailto:secretariat@anevar.ro
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titular, respectiv supleant) al cărui model este prevăzut în anexa nr.1 la Procedură și va fi însoţit de 
un curriculum vitae recent și relevant.  
 (3) Data depunerii candidaturii este data expedierii pentru candidaturile transmise prin 
poştă/poștă electronică sau curier, respectiv data depunerii la registratura ANEVAR pentru cele 
depuse direct.  
 (4) Candidaturile depuse după expirarea termenului din anunțul postat pe pagina web a 
Asociației nu sunt luate în considerare. 
 
 Art. 5. – Toate prevederile referitoare la înregistrarea și validarea candidaturilor din art. 10 
și 11 din Procedură rămân valabile și aplicabile. 
 
 Art. 6. – (1) Candidaturile valide vor fi prezentate delegaților la Conferința națională în 
cadrul materialelor conferinței. 
 (2) Pentru cunoașterea candidaților de către delegați, fiecare candidat va face o prezentare 
succintă a profilului său, în cadrul întâlnirii online pe platforma zoom.us din data de 24 martie 
2021, ora 14:00. 
 
 Art. 7. – (1) Votarea candidaților se face de către delegați prin platforma resurse.anevar.ro, 
care asigură atât secretizarea votului, cât și imposibilitatea votului repetat. 
 (2) Buletinul de vot se constituie dintr-un formular de vot online disponibil pentru fiecare 
delegat. 
 (3) Numărarea voturilor se realizează automat de platformă, iar constatarea rezultatului se va 
realiza prin procesul-verbal al Conferinței, adus la cunoștința delegaților și constituindu-se în 
hotărâre a Conferinței. 
 (4) Vor fi considerați aleși ca membri ai Comisiei de etică și disciplină candidații care au 
obținut cel puțin jumătate plus unu din voturile exprimate. 
 (5) În situația în care candidații pentru calitatea de membri titulari nu obțin numărul necesar 
de voturi, se vor califica pentru această calitate candidații pentru calitatea de membru supleant care 
au obținut cel puțin jumătate plus unu din voturile exprimate. 
  (6) În situația în care candidații nu obțin numărul necesar de voturi  Comisia de etică și 
disciplină (compusă atât din membrii titulari, cât și din supleanți) va funcționa cu maximum 3 locuri 
vacante, până la următoarea Conferință națională în care se vor organiza alegeri. 
  
 Art. 8. -  Prezentele măsuri se completează cu prevederile din cadrul legal în materie. 
 
 

Anexa nr. 1 la Procedură 
 
 

Formular de Candidatură 
pentru funcția de membru în Comisia de etică și disciplină  

 
Numele şi prenumele: ………………………………………………………… 
Nr. Legitimaţie: ……………………………………………………………….  
Filiala: …………………………………………………………………………. 
Adresa de email: ………………………………………………………….....… 
Membru al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România din anul: 
……………………  
Categoria de membru:  
membru titular membru acreditat  
Funcția pentru care se depune candidatura: 
membru titular membru supleant 

http://resurse.anevar.ro/


 

46 
Buletin informativ nr. 1 și 2/2021 

 
Declar pe propria răspundere că la data depunerii prezentei candidaturi (se bifează căsuţa 
corespunzătoare):  
 nu am fost sancţionat disciplinar  
 am fost sancţionat disciplinar, după cum urmează: 
 

Tipul sancţiunii 
(cf. art. 26 din O.G. 24/2011): Data aplicării sancțiunii 

 Avertisment scris 
 

 

 Avertisment cu acţiune corectivă 
profesională  
 

 

 Suspendarea calităţii de membru pe o 
perioadă de până la 12 luni  
 

 

 Retragerea calităţii de membru al 
Asociaţiei  
 

 

 
Data ……………………………… 
Semnătura………………………………………..………………. 
 
 

 
HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 17/15.02.2021 

pentru acordarea calităţii de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociaţiei Naţionale a 
Evaluatorilor Autorizaţi din România, unor persoane juridice 

  

Având în vedere propunerea Comisiei de evidenţă membri cu nr.7/2021 privind acordarea calităţii 
de evaluator autorizat – membru corporativ unor persoane juridice, 

 În conformitate cu prevederile art. 20 din Ordonanţa 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 Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011, 

 

Consiliul director al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România adoptă 
prezenta hotărâre. 

Art.1. – (1) Se acordă calitatea de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociaţiei 
Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi 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 22 februarie 2021 
numai cu condiția dovedirii deţinerii unui certificat de asigurare de răspundere civilă profesională, 
conform art.2, cel târziu până la data de 19 februarie 2021. 

Art.2. – (1) În vederea emiterii autorizaţiei şi a înscrierii în Tabloul Asociaţiei, la secţiunea 
c) „Membrii corporativi”, publicat pe pagina web a Asociaţiei, persoanele juridice prevăzute la art. 
1 vor face dovada deţinerii unui certificat de asigurare de răspundere civilă profesională având 
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limita de răspundere de minimum 50.000 euro şi a achitării cotizaţiei 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 Asociaţiei 
şi intră în vigoare la data publicării pe pagina web. 

 

Preşedintele Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România 

Sorin Adrian Petre 

 
Anexă la HCD nr. 17/2021 

 
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 ASECO EVALUARI SRL 38399279 Arges 6831 Stoenescu Alexandru, 
leg.nr.16370 

2 ACTINO GLOBAL SRL 31850664 Bucuresti 6831 Georgescu Emilian, 
leg.nr.12763 

3 ARIA FINANCIAL 
ADVISORS SRL 43220964 Bucuresti 7022 Lungu Ionela 

Ramona, leg.nr.18378 

4 BEIRA SI ASOCIATII SRL 41160181 Bucuresti 7022 Osman Fidan 
Beira,leg.nr.14923 

5 GAMA EVAL INVEST SRL 38750972 Hunedoara 7490 

Gherman Alexandru 
Alin 

Sendroni Mihai, 
leg.nr.18635 
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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 18/15.02.2021 

privind pierderea calităţii de evaluator autorizat prin retragere din proprie iniţiativă, a unor 
persoane fizice, membre ale Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România 

Având în vedere propunerea Comisiei de evidenţă membri cu nr.8/2021 privind pierderea calităţii 
de evaluator autorizat, prin retragere din proprie iniţiativă a unor persoane fizice, 

În conformitate cu prevederile art. 35 din Procedura privind dobândirea, menţinerea, 
pierderea calităţii de membru al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, 
precum şi alte prevederi referitoare la modificări ale statutului de membru al acestei asociaţii, 
aprobată prin Hotărârea Consiliului director nr. 19/2014, cu modificările și completările ulterioare. 

În temeiul art. 5 alin. (2) din Ordonanţa 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 Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România adoptă 
prezenta hotărâre. 

 
Art.1. – Se aprobă solicitarea retragerii calităţii de evaluator autorizat, membru titular 

suspendat al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, a persoanelor menționate 
în lista anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Preşedintele Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România 

Sorin Petre 
 

Anexă la HCD nr. 18/2021 

 

Lista persoanelor fizice care solicită retragerea din ANEVAR 

 
Nr. 
crt. Numele și prenumele Nr. 

legitimație Categorie Județ Nr. cerere 

1 ANGHEL ELENA 10197 membru 
suspendat BUCURESTI 33/27.01.2021 

2 CONSTANTIN OLGA 11664 membru 
suspendat CLUJ 35/29.01.2021 

3 HRISTOFOR GHEORGHE 
NICOLAE 13170 membru 

suspendat BUCURESTI 37/01.02.2021 
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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 19/15.02.2021 

pentru constatarea pierderii calităţii de evaluator autorizat, membru corporativ, a societății 
STAFF EVAL SRL 

 

Având în vedere propunerea Comisiei de evidenţă membri cu nr.6/2021 pentru adoptarea unei 
hotărâri de constatare a pierderii calităţii de evaluator autorizat, a societății STAFF EVAL SRL, 
autorizația nr.0657, ca urmare a numirii unui nou administrator care nu deține calitatea de membru 
titular,         

 În temeiul art. 5 alin. (2), al art. 20, alin. (2) lit. c) din Ordonanţa 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, 
menţinerea, pierderea calităţii de membru al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din 
România, precum şi alte prevederi referitoare la modificări ale statutului de membru al acestei 
asociaţii, aprobată prin Hotărârea Consiliului director nr. 19/2014, cu modificările și completările 
ulterioare, 

Consiliul director al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România adoptă 
prezenta hotărâre. 

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

STAFF EVAL SRL, autorizația nr.0657, ca urmare a neîndeplinirii cerinței prevăzută la art. 20, 
alin. (2). lit. c) Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011. 

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

Preşedintele Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România 

Sorin Adrian Petre 
 
 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 20/11.03.2021 
pentru înlocuirea Listei cursurilor de formare specifice în domeniul evaluării, care permit 

dobândirea calităţii de membru stagiar, fără susţinerea examenului de atribuire a calităţii de 
membru stagiar, aprobată prin Hotărârea Consiliului director nr. 20/2014, cu completările 

ulterioare  
În temeiul art. 5 alin. (2) și al art.15 alin.(6) din Ordonanţa 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 Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România adoptă 
prezenta hotărâre. 

Art. 1. – Lista cursurilor de formare specifice în domeniul evaluării, care permit dobândirea 
calităţii de membru stagiar, fără susţinerea examenului de atribuire a calităţii de membru stagiar 
aprobată prin Hotărârea Consiliului director nr. 20/2014, cu completările ulterioare se înlocuiește cu 
Lista prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art. 2. – Prezenta hotărâre se publică în Buletinul informativ şi pe pagina web a Asociaţiei 
și intră în vigoare la data publicării pe pagina web. 
 Art. 3. - Lista cursurilor de formare specifice în domeniul evaluării, care permit dobândirea 
calităţii de membru stagiar, fără susţinerea examenului de atribuire a calităţii de membru stagiar 
astfel cum a fost înlocuită prin prezenta hotărâre se publică în Buletinul informativ şi pe pagina web 
a Asociaţiei. 
 

Preşedintele Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România 

Sorin Adrian Petre 
 

Anexa la HCD nr. 20/2021 
 

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

membru stagiar, fără susţinerea examenului de atribuire a calităţii de membru stagiar 
  

    
   

Nr. 
Crt. Instituţia de învăţământ superior Denumire program 

universitar 

Specializarea 
pentru care se 

acordă 
echivalarea 

Județul 

1 
Universitatea “Aurel Vlaicu” din 
Arad Master 

EI Arad 
Facultatea de Științe Economice Expertiză contabilă și audit 

2 

Universitatea Tehnică de Construcţii 
Bucureşti Master 

EPI București 
Facultatea de Geodezie Sisteme informaţionale şi 

publicitate imobiliară 

3 

Universitatea Tehnică de Construcţii 
Bucureşti Master 

EPI București 
Facultatea de Geodezie 

Planificare spațială și GIS 
pentru dezvoltare durabilă 

(PSGISDD) 

4 

Academia de Studii Economice din 
Bucureşti Master 

EI București 
Facultatea de Finanţe, Asigurări, 
Bănci şi Burse de Valori 

Management financiar şi 
investiţii - DAFI 

5 

Academia de Studii Economice din 
Bucureşti Master 

EI/EPI București 
Facultatea de Contabilitate şi 
Informatică de Gestiune 

Analiză financiară şi 
evaluare 

6 

Universitatea Tehnică din Cluj-
Napoca  Master 

EPI Cluj 
Facultatea de Construcţii Managementul proiectelor și 

evaluarea proprietăţii 
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7 

Universitatea “Babeș-Bolyai” Cluj-
Napoca Master 

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

8 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi 
Medicină Veterinară din Cluj- 
Napoca  

Master 

EPI Cluj 
Facultatea de Horticultură din Cluj-
Napoca 

Sisteme de monitorizare şi 
cadastru 

9 
Universitatea din Craiova Curs Postuniversitar 

EI Craiova Facultatea de Economie și 
administrarea afacerilor 

Analiza și evaluarea 
financiară a organizațiilor 

10 
Universitatea din Craiova Master 

EPI Craiova 
 Facultatea de mecanică Analiza construcțiilor și 

evaluarea bunurilor imobile 

11 

Universitatea Tehnică „Gheorghe 
Asachi” din Iaşi Master 

EPI Iași 
Facultatea de Construcţii şi Instalaţii Evaluare şi administrare 

imobiliară 

12 

Universtitatea „Alexandru Ioan 
Cuza” din Iași Master 

EPI Iași 

Facultatea de Economie și 
Administrarea Afacerilor 

Contabilitate, Diagnostic, 
Evaluare 

13 
Universitatea de Vest din Timișoara Master 

EI Timișoara 
Facultatea de Economie și de 
Administrare a Afacerilor 

Diagnostic, evaluare și 
consultanță în afaceri 

14 

Universtitatea Politehnica Timişoara   Master 

EPI Timișoara 
Facultatea de Construcții Cadastru şi evaluarea 

bunurilor imobile 

    
     

* Conform acordurilor de parteneriat încheiate cu 
instituțiile de învățământ superior  

    
 
 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 21/11.03.2021 

pentru acordarea calităţii de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociaţiei Naţionale a 
Evaluatorilor Autorizaţi din România, unor persoane juridice 

 
Având în vedere propunerile Comisiei de evidenţă membri cu nr.9/2021 și nr. 11/2021 privind 
acordarea calităţii de evaluator autorizat – membru corporativ unor persoane juridice, 
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 În conformitate cu prevederile art. 20 din Ordonanţa 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 Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011, 

Consiliul director al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România adoptă 
prezenta hotărâre. 

Art.1. – (1) Se acordă calitatea de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociaţiei 
Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi 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 16 martie 2021 
numai cu condiția dovedirii deţinerii unui certificat de asigurare de răspundere civilă profesională, 
conform art.2, cel târziu până la data de 15 martie 2021. 

Art.2. – (1) În vederea emiterii autorizaţiei şi a înscrierii în Tabloul Asociaţiei, la secţiunea 
c) „Membrii corporativi”, publicat pe pagina web a Asociaţiei, persoanele juridice prevăzute la art. 
1 vor face dovada deţinerii unui certificat de asigurare de răspundere civilă profesională având 
limita de răspundere de minimum 50.000 euro şi a achitării cotizaţiei 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 Asociaţiei 
şi intră în vigoare la data publicării pe pagina web. 

 

Preşedintele Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România 

Sorin Adrian Petre 
 

Anexă la HCD nr. 21/2021 
 

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 PROFESSIONAL ASSET 
APPRAISAL SRL 43580580 Bucuresti 7022 Gavrilut Constantin, leg.nr. 

19188 

2 TUR-EVAL SRL 26412064 Sibiu 7022 

Fulea Ciprian Gheorghe 

Cosma Constantin Radu, leg.nr. 
11716 

3 CREATIVE FINANCE 
CONSULTING SRL 38762616 Bucuresti 7022 Velicu Bogdan Calin, 

leg.nr.17046 
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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 22/11.03.2021 

pentru constatarea pierderii calităţii de evaluator autorizat, membru corporativ, a unor 
persoane juridice 

 
Având în vedere propunerea Comisiei de evidenţă membri cu nr.10/2021 pentru adoptarea unei 
hotărâri de constatare a pierderii calităţii 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 Ordonanţa 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, 
menţinerea, pierderea calităţii de membru al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din 
România, precum şi alte prevederi referitoare la modificări ale statutului de membru al acestei 
asociaţii, aprobată prin Hotărârea Consiliului director nr. 19/2014, cu modificările și completările 
ulterioare, 

 

Consiliul director al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România adoptă 
prezenta hotărâre. 

Art.1. – Se constată pierderea calităţii de evaluator autorizat, membru corporativ, a 
societăților menționate în lista anexă ca urmare a neîndeplinirii cerinței prevăzută la art. 20, alin. 
(2). lit. c) din Ordonanţa 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 Ordonanţa 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 Asociaţiei şi 
intră în vigoare la data publicării pe pagina web. 
 

Preşedintele Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România 

Sorin Adrian Petre 

 

 
Anexă la HCD nr. 22/2021 

 

Lista membrilor corporativi pentru care se constată pierderea calității ca urmare a 
neîndeplinirii cerinței prevăzută la art. 20, alin. (2). lit. c) Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 

 

 
Nr. 
crt. 

Județ (sediu 
social) Nume Număr 

certificat CIF/CUI 

1 Ilfov DALOM EVAL SRL 0444 30932618 

2 Bucuresti EUROEST EVALUARI IMOBILIARE 
SRL 0257 17809589 
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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 23/24.03.2021 

 
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 
31.12.2020, 
 În temeiul art. 5 alin. (2) din Ordonanţa 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 Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi 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 Asociaţiei 
și intră în vigoare la data publicării pe pagina web. 
 

Preşedintele Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România 

Sorin Adrian Petre 
 
 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 24/1.04.2021 

pentru modificarea și completarea Procedurii privind dobândirea, menținerea, pierderea 
calității de membru al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, precum și 
alte prevederi referitoare la modificări ale statutului de membru al acestei asociații, aprobată 

prin Hotărârea Consiliului director nr. 19/2014, cu modificările ulterioare 
 

În temeiul art. 5 alin. (2) și al  art. 8 alin. (8) lit. j) din Ordonanţa 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 Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România adoptă 
prezenta hotărâre. 
 Art. I. – Procedura privind dobândirea, menținerea, pierderea calității de membru al 
Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, precum și alte prevederi referitoare la 
modificări ale statutului de membru al acestei asociații, aprobată prin Hotărârea Consiliului director 
nr. 19/2014, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 
 

1. La articolul 5, alineatul (1), literele a. și c. se modifică și vor avea următorul cuprins: 
(1) Dosarul de înscriere în Asociaţie ca membru titular trebuie să conţină următoarele: 
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„a. Cerere de înscriere (copie); 
c. Certificat de cazier judiciar valabil la data depunerii dosarului (copie);” 

 
2. După alineatul (1) al articolului 5 se introduc doua alineate, alineatele (2) și (3) cu 

următorul cuprins: 
„(2) Documentele cuprinse în dosarul de înscriere pot fi semnate utilizând semnăturile și sigiliile 

electronice bazate pe certificate calificate emise de către prestatorii de servicii de încredere cu statut 
de calificat, înscrisi în Trusted List publicat la nivelul CE. Lista completă a prestatorilor de servicii 
cu statut de calificat din statele membre UE, conform prevederilor Regulamentului (UE) 910/2014 
se regăsește la adresa: https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser. 

(3) Dosarul de înscriere se va transmite în atenția Departamentului evidență membri, pe una 
dintre următoarele căi: 

a. prin poștă la următoarea adresă str. Scărlătescu, nr. 7, Sector 1, București; 
b. pe email, la adresa contact@anevar.ro; 
c. prin intermediul Punctului de Contact Unic electronic – PCUe https://edirect.e-

guvernare.ro/SitePages/landingpage.aspx sau a altor platforme dedicate”. 
 

3. După alineatul (1) al articolului 12 se introduc doua alineate, alineatele (11) și (12) cu 
următorul cuprins: 

 „(11) Documentele cuprinse în dosarul de înscriere pot fi semnate utilizând semnăturile și 
sigiliile electronice bazate pe certificate calificate emise de către prestatorii de servicii de încredere 
cu statut de calificat, înscrisi în Trusted List publicat la nivelul CE. Lista completă a prestatorilor de 
servicii cu statut de calificat din statele membre UE, conform prevederilor Regulamentului (UE) 
910/2014 se regăsește la adresa: https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser. 

 (12) Dosarul de înscriere se va transmite în atenția Departamentului evidență membri, pe 
una dintre următoarele căi: 

a. prin poștă la următoarea adresă str. Scărlătescu, nr. 7, Sector 1, București; 
b. pe email, la adresa contact@anevar.ro; 
c. prin intermediul Punctului de Contact Unic electronic – PCUe https://edirect.e-

guvernare.ro/SitePages/landingpage.aspx sau a altor platforme dedicate”. 
 

4. Alineatul (2) al articolului 15 și lit. a acestui alineat se modifică și vor avea următorul 
cuprins: 

 „(2) Dosarul de înscriere în Tabloul Asociaţiei trebuie să conţină următoarele documente, 
traduse în limba română: 

a. cerere de înscriere tip (copie);” 
 

5. După alineatul (2) al articolului 15 se introduc două alineate (21) și  (22) cu următorul 
cuprins: 

 „(21) Documentele cuprinse în dosarul de înscriere pot fi semnate utilizând semnăturile și 
sigiliile electronice bazate pe certificate calificate emise de către prestatorii de servicii de încredere 
cu statut de calificat, înscrisi în Trusted List publicat la nivelul CE. Lista completă a prestatorilor de 
servicii cu statut de calificat din statele membre UE, conform prevederilor Regulamentului (UE) 
910/2014 se regăsește la adresa: https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser. 

 (22)  Dosarul de înscriere se va transmite în atenția Departamentului evidență membri, pe 
una dintre următoarele căi: 

a. prin poștă la următoarea adresă str. Scărlătescu, nr. 7, Sector 1, București; 
b. pe email, la adresa contact@anevar.ro; 
c. prin intermediul Punctului de Contact Unic electronic – PCUe https://edirect.e-

guvernare.ro/SitePages/landingpage.aspx sau a altor platforme dedicate”. 
6. Alineatul (3) al articolului 15 se modifică și va avea următorul cuprins: 

 „(3) Persoanele fizice care dobândesc dreptul de exercitare a profesiei de evaluator, au 

http://site2.anevar.ro/sites/default/files/news-images/cerere_inscriere_anevar_-_membru_titular_noiembrie_2019.doc
https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser
https://edirect.e-guvernare.ro/SitePages/landingpage.aspx
https://edirect.e-guvernare.ro/SitePages/landingpage.aspx
https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser
mailto:contact@anevar.ro
https://edirect.e-guvernare.ro/SitePages/landingpage.aspx
https://edirect.e-guvernare.ro/SitePages/landingpage.aspx
https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser
mailto:contact@anevar.ro
https://edirect.e-guvernare.ro/SitePages/landingpage.aspx
https://edirect.e-guvernare.ro/SitePages/landingpage.aspx
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obligația de a transmite Departamentului evidență membri dovada deținerii unui certificat de 
asigurare de răspundere civilă profesională pentru activitatea de evaluare, cu limita minimă de 
răspundere în valoare de 10.000 euro, conform Hotărârii Consiliului director nr. 10/2012 și au 
obligatia de a efectua 20 de ore de pregătire profesională, în termen de 3 luni de data înscrierii în 
Tablou.” 

7. Alineatul (2) al articolului 16 și lit. a a acestui alineat se modifică și va avea următorul 
cuprins: 

 „(2) Dosarul de înscriere în Tabloul Asociaţiei trebuie să conţină următoarele documente, 
traduse în limba română: 

a. cerere de înscriere (copie);” 
 
8. După alineatul (2) al articolului 16 se introduc trei noi alineate, alineatele (3), (4) și (5) 

cu următorul cuprins: 
 ”(3) Documentele cuprinse în dosarul de înscriere pot fi semnate utilizând semnăturile și 

sigiliile electronice bazate pe certificate calificate emise de către prestatorii de servicii de încredere 
cu statut de calificat, înscrisi în Trusted List publicat la nivelul CE. Lista completă a prestatorilor de 
servicii cu statut de calificat din statele membre UE, conform prevederilor Regulamentului (UE) 
910/2014 se regăsește la adresa: https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser. 

 (4)  Dosarul de înscriere se va transmite în atenția Departamentului evidență membri, pe 
una dintre următoarele căi: 

a. prin poștă la următoarea adresă str. Scărlătescu, nr. 7, Sector 1, București; 
b. pe email, la adresa contact@anevar.ro; 
c. prin intermediul Punctului de Contact Unic electronic – PCUe https://edirect.e-

guvernare.ro/SitePages/landingpage.aspx sau a altor platforme dedicate”. 
 (5) Persoanele juridice care dobândesc dreptul de exercitare a profesiei de evaluator, au 

obligația de a transmite Departamentului evidență membri dovada deținerii unui certificat de 
asigurare de răspundere civilă profesională pentru activitatea de evaluare, cu limita minimă de 
răspundere în valoare de 50.000 euro, conform Hotărârii Consiliului director nr. 10/2012.” 
 

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

 

Art. III. – Procedura privind dobândirea, menținerea, pierderea calității de membru al 
Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, precum și alte prevederi referitoare la 
modificări ale statutului de membru al acestei asociații se publică pe pagina web a Asociației, astfel 
cum a fost modificată prin prezenta hotărâre. 

 

Preşedintele Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România 

Sorin Adrian Petre 
 
 

 
HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 25/2.04.2021 

pentru completarea Listei cursurilor de formare specifice în domeniul evaluării, care permit 
dobândirea calităţii de membru stagiar, fără susţinerea examenului de atribuire a calităţii de 

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

https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser
mailto:contact@anevar.ro
https://edirect.e-guvernare.ro/SitePages/landingpage.aspx
https://edirect.e-guvernare.ro/SitePages/landingpage.aspx
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În temeiul art. 5 alin. (2) și al art.15 alin.(6) din Ordonanţa 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 Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România adoptă 
prezenta hotărâre. 

Art. 1. – Lista cursurilor de formare specifice în domeniul evaluării, care permit dobândirea 
calităţii de membru stagiar, fără susţinerea examenului de atribuire a calităţii de membru stagiar 
aprobată prin Hotărârea Consiliului director nr. 20/2014, înlocuită prin Hotărârea Consiliului 
director nr. 20/2021 se completează cu o poziție nouă, poziția 15, care va avea următorul cuprins: 

 

Nr. 
crt. 

Instituţia de învăţământ 
superior 

Denumire 
program 

universitar 

Specializarea 
pentru care se 

acordă 
echivalarea 

Județul 

15. Universitatea de Medicină, 
Farmacie, Științe și Tehnologie 

„George Emil Palade” din Târgu 
Mureș  

 
Facultatea Ecomomie și Drept 

Evaluarea 
proprietatii 
imobiliare 

EPI 

Mureș 

 

Art. 2. – Prezenta hotărâre se publică în Buletinul informativ şi pe pagina web a Asociaţiei 
și intră în vigoare la data publicării pe pagina web. 
 Art. 3. - Lista cursurilor de formare specifice în domeniul evaluării, care permit dobândirea 
calităţii de membru stagiar, fără susţinerea examenului de atribuire a calităţii de membru stagiar 
astfel cum a fost completată prin prezenta hotărâre se publică în Buletinul informativ şi pe pagina 
web a Asociaţiei. 
 

Preşedintele Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România 

Sorin Adrian Petre 
 
 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 26/2.04.2021 
pentru acordarea calităţii de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociaţiei Naţionale a 

Evaluatorilor Autorizaţi din România, unor persoane juridice 
 
Având în vedere propunerile Comisiei de evidenţă membri cu nr.12/2021 privind acordarea calităţii 
de evaluator autorizat – membru corporativ unor persoane juridice, 

 

 În conformitate cu prevederile art. 20 din Ordonanţa 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 Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011, 
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Consiliul director al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România adoptă 
prezenta hotărâre. 

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

Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, persoanelor juridice prevăzute în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

              (2) Calitatea de evaluator autorizat se obține începând cu data de 9 aprilie 2021 
numai cu condiția dovedirii deţinerii unui certificat de asigurare de răspundere civilă profesională, 
conform art.2, cel târziu până la data de 8 aprilie 2021. 

 

Art.2. – (1) În vederea emiterii autorizaţiei şi a înscrierii în Tabloul Asociaţiei, la secţiunea 
c) „Membrii corporativi”, publicat pe pagina web a Asociaţiei, persoanele juridice prevăzute la art. 
1 vor face dovada deţinerii unui certificat de asigurare de răspundere civilă profesională având 
limita de răspundere de minimum 50.000 euro şi a achitării cotizaţiei 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 Asociaţiei 
şi intră în vigoare la data publicării pe pagina web. 

 

Preşedintele Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România 

Sorin Adrian Petre 

 
Anexă la HCD nr. 26/2021 

 
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 COFIRES EXPERT 
SRL 38487338 Bucuresti 6920 

Iordan Bradut 
Cristian, 

leg.nr.19123 

2 
TRUST VALUE 
CONSULTANT 

SRL 
43521312 Brasov 6831 Bucur Alexandru 

Bujor, leg.nr. 18321 
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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 27/2.04.2021 

pentru constatarea pierderii calităţii de evaluator autorizat, membru corporativ, a societății 
ROMPROP INVEST SRL 

 

Având în vedere propunerea Comisiei de evidenţă membri cu nr.13/2021 pentru adoptarea unei 
hotărâri de constatare a pierderii calităţii de evaluator autorizat, membru corporativ, a societății 
ROMPROP INVEST SRL, din București, având autorizația nr. 0437 ca urmare a radierii acesteia 
din evidențele Registrului Comerțului.         

 În temeiul art. 5 alin. (2), al art. 20 din Ordonanţa 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, 
menţinerea, pierderea calităţii de membru al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din 
România, precum şi alte prevederi referitoare la modificări ale statutului de membru al acestei 
asociaţii, aprobată prin Hotărârea Consiliului director nr. 19/2014, cu modificările și completările 
ulterioare, 

Consiliul director al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România adoptă 
prezenta hotărâre. 

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

ROMPROP INVEST SRL, din București, având autorizația nr. 0437, ca urmare a radierii acesteia 
din evidențele Registrului Comerțului. 

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

Preşedintele Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România 

Sorin Adrian Petre 
 
 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 28/7.04.2021 

pentru aprobarea organizării unui seminar împreună cu iiBV - International Institute  

of Business Valuers în domeniul evaluării de întreprinderi 

 
În temeiul art. 5 alin. (2) și art. 13 alin. (2) din Ordonanţa 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 Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România adoptă 
prezenta hotărâre. 
 Art. 1. – (1) Se aprobă organizarea unui seminar împreună cu iiBV - International Institute 
of Business Valuers în domeniul evaluării de întreprinderi, în limba engleză. 
 (2) Seminarul va avea loc pe o platformă online, în două sesiuni, în datele de 11 și 14 mai 
2021 Acesta nu poate fi înregistrat și nu va fi disponibil vizionării ulterioare. 
 (3) Temele seminarului sunt: 
 Sesiunea 1 – Marți, 11 Mai, orele 10:00-13:00  - lector: Andrew Strickland 
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 Valuing Minority Interests           
1. Introduction 
2. Measuring the Control Premium and Discount for Lack of Control 
3. Measuring the Discount for Lack of Marketability (DLOM) 

 Sesiunea 2 – Vineri, 14 Mai, orele 10:00-13:00 – lector: Anton Lezhja 
 Valuing Early-Stage Companies  

1. Introduction 
2. Stages of Company Development 
3. Characteristics of Early-Stage Companies 
4. Estimating Equity Value for Early-Stage Companies 
5. Modelling Complex Capital Structures    

  (4) Seminarul este destinat, în principal, evaluatorilor autorizați cu specializarea EI – 
Evaluări de întreprinderi, dar pot participa și evaluatorii autorizați cu alte specializări.  
 (5)  Seminarul se va finaliza cu un test scris, iar după promovarea acestuia se acordă o 
diplomă de absolvire. 
 (6) Costul seminarului este de 450 de lei/cursant și echivalează cu 6 ore de pregătire 
profesională continuă. Înscrierea la seminar și efectuarea plății se vor face până în data de 30 aprilie 
2021 inclusiv, în limita locurilor disponibile. 
 (7) Acest seminar nu este inclus în pachetul de pregătire profesională continuă de 1000 de 
lei, disponibil pentru anul 2021 (cod PP21). 
 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. 

Preşedintele Asociației Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România 

Sorin Adrian Petre 
 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 29/15.04.2021 

pentru acordarea calităţii de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociaţiei Naţionale a 
Evaluatorilor Autorizaţi din România, societății ROMPRICE SRL 

 

Având în vedere propunerea Comisiei de evidenţă membri cu nr.14/2021 privind acordarea calităţii 
de evaluator autorizat – membru corporativ societății ROMPRICE SRL, din județul Timiș, 

 În conformitate cu prevederile art. 20 din Ordonanţa 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 Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011, 

Consiliul director al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România adoptă 
prezenta hotărâre. 

Art.1. – (1) Se acordă calitatea de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociaţiei 
Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, societății ROMPRICE SRL, din județul Timiș, 
CUI 31035050, administratorul societății fiind doamna Pacioaga Simona Crenguta (leg.nr.14936). 

              (2) Calitatea de evaluator autorizat se obține începând cu data de 20 aprilie 2021 
numai cu condiția dovedirii deţinerii unui certificat de asigurare de răspundere civilă profesională, 
conform art.2, cel târziu până la data de 19 aprilie 2021. 

Art.2. – (1) În vederea emiterii autorizaţiei şi a înscrierii în Tabloul Asociaţiei, la secţiunea 
c) „Membrii corporativi”, publicat pe pagina web a Asociaţiei, persoana juridică prevăzută la art. 1 
va face dovada deţinerii unui certificat de asigurare de răspundere civilă profesională având limita 
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de răspundere de minimum 50.000 euro şi a achitării cotizaţiei 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 Asociaţiei 
şi intră în vigoare la data publicării pe pagina web. 

 

Preşedintele Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România 

Sorin Adrian Petre 
 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 30/15.04.2021 

privind pierderea calităţii de evaluator autorizat prin retragere din proprie iniţiativă, a 
domnului Teodorescu Ionel, membru al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din 

România 
Având în vedere propunerea Comisiei de evidenţă membri cu nr.15/2021 privind pierderea calităţii 
de evaluator autorizat, prin retragere din proprie iniţiativă a domnului Teodorescu Ionel, din județul 
Timiș, 

În conformitate cu prevederile art. 35 din Procedura privind dobândirea, menţinerea, 
pierderea calităţii de membru al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, 
precum şi alte prevederi referitoare la modificări ale statutului de membru al acestei asociaţii, 
aprobată prin Hotărârea Consiliului director nr. 19/2014, cu modificările și completările ulterioare. 

În temeiul art. 5 alin. (2) din Ordonanţa 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 Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România adoptă 
prezenta hotărâre. 

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

Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, a domnului Teodorescu Ionel, având 
leg. nr. 16605, din județul Timiș. 

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

Preşedintele Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România 

Sorin Petre 
 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 31/15.04.2021 

pentru numirea Consiliului director al Fundaţiei „APRECIAZĂ VIAŢA!” 
 

În temeiul art. 5 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul 
evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările şi completările 
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ulterioare și al art. 30 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și 
fundații, aprobată prin Legea nr. 246/2005, cu modificările ulterioare 

 În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) și alin. (5) din Statutul fundaţiei umanitare 
„APRECIAZĂ VIAŢA!” 

 Consiliul Director al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România adoptă 
prezenta hotărâre. 

 Art.1. Se numește Consiliul director al fundaţiei umanitare „APRECIAZĂ VIAŢA!”, în 
următoarea componență: 

1. Preşedinte: domnul Adrian Vascu  
2. Membru: domnul Gheorghe Bădescu 
3. Membru: domnul Ioan-Adrian Crivii  
4. Membru: domnul Mihail Bojincă 
5. Membru: domnul Ion Anghel 
6. Membru: domnul Filip Stoica 
7. Membru: domnul Marian Petre 
8. Membru: domnul Daniel Manațe 
9. Membru: doamna Dana Ababei 
10. Membru: domnul Sorin Adrian Petre 
11. Membru: domnul Radu Călin Timbuș 

 Art. 2. - Mandatul membrilor Consiliului director este de 2 ani cu începere de la data intrării 
în vigoare a prezentei hotărâri. 
 Art. 3. - Prezenta hotărâre se publică în Buletinul informativ şi pe pagina web a Asociaţiei și 
intră în vigoare la data publicării pe pagina web. 

 
FONDATOR 

ASOCIAŢIA  NAŢIONALĂ A EVALUATORILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA 
 

Preşedinte 
Sorin Adrian Petre 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 32/11.05.2021 

pentru acordarea calificativelor de verificare a evaluatorilor autorizați care au fost inspectați 
în cursul trimestrului I 2021 și aplicarea măsurilor corective corespunzătoare 

 

Având în vedere Referatul Comisiei de verificare și monitorizare aprobat pe cale electronică în 
aprilie 2021 

 În temeiul art. 5 alin. (2) din Ordonanţa 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 calităţii activităţii 
de evaluare, aprobată prin Hotărârea Consiliului director nr. 89/2020,  

Consiliul director al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România adoptă 
prezenta hotărâre. 

Art. 1. – Se acordă calificativele de verificare a evaluatorilor autorizați care au fost 
inspectați în cursul trimestrului I 2021, 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, 
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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 Asociaţiei 
și intră în vigoare la data publicării pe pagina web. 

 

Preşedintele Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România 

Sorin Adrian Petre 

 

Anexa la HCD nr. 32/2021  

Lista calificativelor de verificare a evaluatorilor autorizați, care au fost inspectați în cursul trimestrului I 2021 

 

NR. 
CRT. 

MEMBRU CORPORATIV 
/ TITULAR INSPECTAT 

ORAȘUL CALIFICATIV* 
MĂSURA 

CORECTIVĂ* 
OBSERVAȚII 

1. DEJU BOGDAN IONUT     

2. EVALUARI IMOBILIARE 
SOLUTION SRL 

    

 
3. 

CENTRUL DE 
CONSULTANTA SI 
EVALUARI SRL 

    

4. MOLDOVAN TUDOR     
5. BALTAG CONSTANTIN     
6. CIOBANU MARCEL     

7. RACOSANU OVIDIU 
CRISTINEL 

    

8. CUCOLI DRAGOS 
LAURENTIU 

    

9. GREAVU CARMEN 
VERONICA 

    

10. PORUMB CRINA     
11. RATA VASILE     

12. DOROFTEI ADELINA 
LAVINIA 

    

13. VIDA CONSTANTIN IOSIF     
14. GROSU LUCICA     
15. GEORGITA ION     
16. DUCA GHEORGHE     

17. CARAGEA VALENTIN 
SILVIU 

    

18. SCUTARU ION     
19. FRUNZA MANUELA     
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20. CORIAX CONSULTING SRL 
/ DOGARU PAUL 

    

21. STANCEL DAN OVIDIU     

22. DEBREZENI GABRIEL 
ALEXANDRU 

    

23. EX AUDACES SRL (DANIL 
EDUARD IULIAN) 

    

24. BUZEA MARIA     
25. STAN SORIN ANTONIO     
26. FIDOX SRL     

27. CHETRARU IOAN 
ALEXANDRU 

    

28. ARMENCEA FLORIN 
DUMITRU 

    

29. MARIN ADRIAN     

30. DABULEANU MARINELA 
GRATIELA 

    

  31. A & I EVALUARI SRL     
32. ADEVAL EXPERT SRL     
33. TRUICA VLAD FLORIN     
34. AG ADVANTAGE PROJECT 

SRL 
    

35. AM VERUS SRL     
36. MOISI MARIUS MIHAI     
37. VITTA SEBASTIAN FLORIN     
38. ASCONTA EVAL SERVICES 

SRL 
    

39. MALES MIHAELA ANCA     
40. LEPSI CRISTINA ELENA     
41. MARCU MARIA     
42. MOLDOVAN MALVINA     
43. CONSULTANT EVALUATOR 

DENES SRL 
    

44. MIRICA CONSTANTIN 
DRAGOS 

    

45. OLARIU FIRA     
46. MEZEI ZSOLT     
47. PAUN FLORIAN     
48. EUROTOP EVAL SRL     
49. DELMAR VALUATION SRL     
50. ESPACO REAL ESTATE SRL     
51. FIDELCONT AUDIT SRL     
52. BLANARIU MIHAIL 

DUMITRU 
    

53. CHESA FLORIN     
54. PETRIU ELENA NORA     
55. KIDO ADVISORS SRL     
56. HENT COM SRL     
57. MEGA EXPERT EVAL SRL     
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58. ILIESCU GEORGE     
59. POPA GELU CRISTIAN     
60. PROTEHNICA EXPERT SRL     
61. PROTEUS DIONA SRL     
62. PRO ARTEVAL SRL     
63. KALL FRANCISC ANDREI     
64. BUTUC LUCIAN     
65. CRIHALMEAN CLAUDIA 

REBECA 
    

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

 

 

HOTĂRÂRE A CONSILULUI DIRECTOR nr. 33/20.05.2021 

pentru acordarea calităţii de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociaţiei Naţionale a 
Evaluatorilor Autorizaţi din România, societății BURKHARO INTEL SRL 

 

Având în vedere propunerea Comisiei de evidenţă membri cu nr.17/2021 privind acordarea calităţii 
de evaluator autorizat – membru corporativ societății BURKHARO INTEL SRL, din județul 
Neamț, 

 În conformitate cu prevederile art. 20 din Ordonanţa 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 Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011, 

Consiliul director al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România adoptă prezenta 
hotărâre. 

Art.1. – (1) Se acordă calitatea de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociaţiei 
Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, societății BURKHARO INTEL SRL, din județul 
Neamț, CUI 44261857, administratorul societății fiind domnul Grigorean Vlad (leg.nr.18262). 

              (2) Calitatea de evaluator autorizat se obține începând cu data de 27 mai 2021 
numai cu condiția dovedirii deţinerii unui certificat de asigurare de răspundere civilă profesională, 
conform art.2, cel târziu până la data de 26 mai 2021. 

Art.2. – (1) În vederea emiterii autorizaţiei şi a înscrierii în Tabloul Asociaţiei, la secţiunea 
c) „Membrii corporativi”, publicat pe pagina web a Asociaţiei, persoana juridică prevăzută la art. 1 
va face dovada deţinerii unui certificat de asigurare de răspundere civilă profesională având limita 
de răspundere de minimum 50.000 euro şi a achitării cotizaţiei 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 Asociaţiei 
şi intră în vigoare la data publicării pe pagina web. 

 

Preşedintele Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România 

Sorin Adrian Petre 
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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 34/20.05.2021 

privind pierderea calităţii de evaluator autorizat prin retragere din proprie iniţiativă, a unor 
persoane fizice, membre ale Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România 

 

Având în vedere propunerile Comisiei de evidenţă membri cu nr.16/2021 și nr.18/2021 privind 
pierderea calităţii de evaluator autorizat, prin retragere din proprie iniţiativă a unor persoane fizice, 

În conformitate cu prevederile art. 35 din Procedura privind dobândirea, menţinerea, 
pierderea calităţii de membru al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, 
precum şi alte prevederi referitoare la modificări ale statutului de membru al acestei asociaţii, 
aprobată prin Hotărârea Consiliului director nr. 19/2014, cu modificările și completările ulterioare. 

În temeiul art. 5 alin. (2) din Ordonanţa 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 Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România adoptă 
prezenta hotărâre. 

 
Art.1. – Se aprobă solicitarea retragerii calităţii de evaluator autorizat, membru al Asociaţiei 

Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, a persoanelor fizice menționate în lista anexă 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Preşedintele Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România 

Sorin Adrian Petre 

 

Anexă la HCD nr. 34/2021 

 

Lista evaluatorilor autorizați care solicită retragerea din ANEVAR 

 

Nr. 
crt. 

Numele și 
prenumele 

Nr. 
legitimație Categorie Județ Nr. cerere 

1 UTICA IOANA 
LARISA 16112 membru 

inactiv Timis  196/14.05.2021 

2 ANGHEL RALUCA 10210 membru 
inactiv CLUJ 197/17.05.2021  
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3 GEAMBAZU IOANA 12744 membru 
titular TULCEA 194/14.05.2021 

4 MAGUREANU 
IORDAN 13782 Membru 

titular BUCURESTI 171/20.04.2021 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 35/23.06.2021 

pentru acordarea calităţii de evaluator autorizat, membru titular al Asociaţiei Naţionale a 
Evaluatorilor Autorizaţi din România unor persoane fizice 

 

Având în vedere propunerea Comisiei de evidență a membrilor nr.19/2021,  

 În conformitate cu prevederile art.16 din Ordonanţa 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 Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011, 

Consiliul director al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România adoptă 
prezenta hotărâre. 

 
Art.1. – Se acordă calitatea de evaluator autorizat, membru titular al Asociaţiei Naţionale a 

Evaluatorilor Autorizaţi din România, începând cu data de 25.06.2021, 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 Asociaţiei, 
la secţiunea a) „Membrii titulari”, publicat pe pagina web a Asociaţiei,  persoanele fizice vor face 
dovada achitării părții fixe a cotizației aferente anului 2021 şi a deţinerii 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 2021, urmând ca această cerinţă să fie respectată începând cu anul 2022. 

(3) Termenul limită de îndeplinire a obligaţiilor prevăzute la alin.(1) este 31 
decembrie 2021. 

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

 

Preşedintele Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România 

Sorin Adrian Petre 
 

Anexă la HCD nr. 35/2021 
 

Lista persoanelor fizice cărora li se acordă calitatea de evaluator autorizat, membru titular al 
ANEVAR 
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Nr. 
Crt. Nume și prenume 

Nr. 
legitimație 

stagiar 
Județ Specializarea Profesia Observații 

1 ISAILA ANCA 
RODICA 8204 ALBA EPI ECONOMIST   

2 BANUTA ANTON 8121 ARGES EPI ECONOMIST   

3 BANUTA 
MARIANA 7912 ARGES EPI ECONOMIST   

4 RADU LAURA 
GEORGIANA 8264 ARGES EPI JURIST   

5 KASA ROBERT 8208 BIHOR EPI ECONOMIST   

6 HURBEAN OVIDIU 8200 BISTRITA 
NASAUD EPI INGINER   

7 MURARIU ELENA 
LUCIANA 8229 BOTOSANI EPI ECONOMIST   

8 POSTOLACHE 
GEORGE 8259 BRAILA EPI INGINER   

9 ROMAN MARINA 
IONELA 8265 BRAILA EPI ECONOMIST   

10 GRIGORESCU 
IONUT ANDREI 8196 BRASOV EPI INGINER   

11 MANDACHE 
SORINA ALEXA 8218 BRASOV EPI INGINER   

12 POP FLAVIUS 
OLIMPIU 8324 Brasov  EPI ECONOMIST   

13 ALECU COSTEL 8114 BUCURESTI EPI ECONOMIST   
14 ARICIU GABRIELA 7619 BUCURESTI EPI ECONOMIST   

15 DINU GABRIEL 
PAUL 8160 BUCURESTI EPI ECONOMIST   

16 DOBRESCU 
NICOLETA 8167 BUCURESTI EPI ECONOMIST   

17 DUNAREANU 
MIHAIL 8174 BUCURESTI EPI INGINER   

18 GHEORGHIU 
ADRIAN 8190 BUCURESTI EPI INGINER   

19 GHISOIU MIHAI 7979 BUCURESTI EPI JURIST 

aviz 
încadrare 

ca membru 
inactiv 

20 ICHIM DANIELA 8201 BUCURESTI EPI ECONOMIST   

21 
LEONTE 

GEORGIANA 
ALEXANDRA 

8002 BUCURESTI EPI ECONOMIST   

22 LIFANOV 
ALEXANDRU 8211 BUCURESTI EPI INGINER   

23 
LUJANSCHI 
CRISTINA 
VERONICA 

8215 BUCURESTI EPI ECONOMIST   

24 MARCU IOANA 
ALEXANDRA 8219 BUCURESTI EPI INGINER   

25 MINGHEAT ANCA 
ELENA 8014 BUCURESTI EPI ECONOMIST   

26 MOISE ALINA 
NICOLETA 8227 BUCURESTI EPI ECONOMIST   

27 NASTASE ION 8232 BUCURESTI EPI INGINER   

28 NICULESCU 
CIUMBER RAZVAN 8237 BUCURESTI EPI INGINER   

29 RADU CRISTIAN 8263 BUCURESTI EPI INGINER   
30 SFRIJAN BOGDAN 8276 BUCURESTI EPI INGINER   



 

69 
Buletin informativ nr. 1 și 2/2021 

31 TIRON ANTON 
MARIANA SIMONA 8289 BUCURESTI EPI LICENTIAT IN STIINTE 

ADMINISTRATIVE   

32 DINU VIVIANA 
VALENTINA 8163 BUZAU EPI JURIST   

33 DRAGHICIU 
COSMIN IULIAN 7953 BUZAU EPI ECONOMIST   

34 NEGOITA SIMONA 8233 CALARASI EPI INGINER   

35 BRANDAS SANDA 
RALUCA 8139 CLUJ EPI JURIST   

36 GLIGA VLAD 8192 CLUJ EPI INGINER   

37 
HODIS 

ALEXANDRA 
CERASELA 

8309 CLUJ EPI ECONOMIST   

38 MUNTEAN ADELA 
ESTERA 8354 CLUJ EPI INGINER   

39 
PADUREAN 

RAZVAN 
GREGORIU 

8241 CLUJ EPI INGINER   

40 POP ANDREI 
CRISTIAN 8251 CLUJ EPI INGINER, ECONOMIST   

41 TAMAIAN MIHAI 8286 CLUJ EPI ECONOMIST   

42 VUSCAN GEORGE 
DAN 8299 CLUJ EPI INGINER   

43 ALEXANDRESCU 
VIOLETA 7900 CONSTANTA EPI ECONOMIST   

44 
DLUJANSCHI 

ROXANA 
CORNELIA 

8164 CONSTANTA EPI ECONOMIST   

45 DOGARESCU 
ALEXANDRA 8168 CONSTANTA EPI ECONOMIST   

46 DUDULEANU 
DANIEL SORIN 8170 CONSTANTA EPI INGINER   

47 MARIN MIHAELA 8221 CONSTANTA EPI ECONOMIST   

48 NICOLA 
MARILENA 8235 CONSTANTA EPI LICENTIAT IN STIINTE 

ALE COMUNICARII   

49 SARCHIZIAN 
SERGIU 8274 CONSTANTA EPI ECONOMIST   

50 TUTUNARU SILVIA 
STEFANIA 8079 CONSTANTA EPI 

LICENTIAT IN RELATII 
INTERNATIONALE SI 

STUDII EUROPENE 
  

51 VACCEA NARCIS 8296 CONSTANTA EPI ECONOMIST   

52 DEFTU COSMIN 
CONSTANTIN 7946 DAMBOVITA EPI ECONOMIST   

53 TALPA MIHAELA 
IRINA 8285 DOLJ EPI ECONOMIST   

54 CALANCEA ANA 
IRINA 8148 GALATI EPI ECONOMIST   

55 MLADIN DIANA 
IULIA 8225 GALATI EPI ECONOMIST   

56 COSTACHE IONUT 
CONSTANTIN 8154 GIURGIU EPI INGINER   

57 BODROGI NOEMI 8131 HARGHITA EPI INGINER   

58 GHERMAN 
ALEXANDRU ALIN 7976 HUNEDOARA EPI INGINER   

59 AGHEORGHESEI 
SIMONA ELENA 8113 IASI EPI ECONOMIST, JURIST   

60 BUTNARU IONUT 8145 IASI EPI ECONOMIST   
61 MATRESCU IULIA 8223 IASI EPI ECONOMIST   

62 LEPADATU ALINA 
ELENA 8210 ILFOV EPI ECONOMIST   
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63 STANESCU DAN 
CLAUDIU 8068 ILFOV EPI ECONOMIST   

64 BLEDEA DAN 
RAZVAN 8129 MARAMURES EPI INGINER   

65 RAC GHEORGHE 
VASILE DANIEL 8262 MARAMURES EPI JURIST   

66 
STAN OVIDIU 

CIPRIAN 
VALENTIN 

8278 MARAMURES EPI ECONOMIST   

67 GHENCIU ELENA 
GEORGIANA 8185 MEHEDINTI EPI JURIST   

68 COSTIN SEPTIMIU 
BOGDAN 8155 MURES EPI ECONOMIST   

69 MAIOR PETRU 
ALIN 8004 MURES EPI GEOGRAFIE - ISTORIE   

70 PRECUP MIHAI 8260 MURES EPI INGINER   

71 BISTRICEANU 
ANDREIA SIMONA 8128 NEAMT EPI INGINER   

72 ANTON ISABELA 
RALUCA 8117 PRAHOVA EPI ECONOMIST   

73 DUMITRACHE 
MIHAI COSTIN 8172 PRAHOVA EPI ECONOMIST   

74 
TUDORACHE 

IOANA 
ALEXANDRA 

8293 PRAHOVA EPI ECONOMIST   

75 MISKOLCI 
VICTORIA SIMONA 8017 SATU MARE EPI ECONOMIST   

76 SABAU NICOLETA 
DANIELA 8271 SATU MARE EPI INGINER   

77 BARB ANDREI 
MIHAI 8123 SIBIU EPI JURIST   

78 BARSAN IACOB 
FLORIN 8125 SIBIU EPI INGINER   

79 MACSIM BOGDAN 
CONSTANTIN 8217 SIBIU EPI ECONOMIST   

80 VLAD CRISTINA 
MIHAELA 8234 TELEORMAN EPI ECONOMIST   

81 SARAEV ALINA 
MIHAELA 8059 TULCEA EPI INGINER   

82 GHITA 
ALEXANDRU 8191 VALCEA EPI ECONOMIST, JURIST   

83 ILIE ELENA 
CRISTINA 8203 VALCEA EPI INGINER   

84 PATRU ELENA 
ANDREEA 8246 VALCEA EPI ECONOMIST   

 
HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 36/23.06.2021 

privind pierderea calităţii de evaluator autorizat prin retragere din proprie iniţiativă, a unor 
persoane fizice și juridice, membre ale Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din 

România 
 

Având în vedere propunerea Comisiei de evidenţă membri cu nr.20/2021 privind pierderea calităţii 
de evaluator autorizat, prin retragere din proprie iniţiativă a unor persoane fizice și juridice, 

În conformitate cu prevederile art. 35 din Procedura privind dobândirea, menţinerea, 
pierderea calităţii de membru al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, 
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precum şi alte prevederi referitoare la modificări ale statutului de membru al acestei asociaţii, 
aprobată prin Hotărârea Consiliului director nr. 19/2014, cu modificările și completările ulterioare. 

În temeiul art. 5 alin. (2) din Ordonanţa 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 Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România adoptă 
prezenta hotărâre. 

 
Art.1. – Se aprobă solicitarea retragerii calităţii de evaluator autorizat, membru al Asociaţiei 

Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, a persoanelor fizice și juridice, menționate în 
lista anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Preşedintele Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România 

Sorin Adrian Petre 

 

Anexă la HCD nr. 36/2021 

 

Lista evaluatorilor autorizați care solicită retragerea din ANEVAR 

 

Nr. crt. Numele și 
prenumele 

Nr. legitimatie/ 
Nr. Autorizație CUI Categorie Județ Nr. cerere 

1 BABOIU SORIN 17789   membru 
suspendat Brasov 246/15.06.2021 

2 CHEDEA RALUCA 11293   membru 
inactiv Alba 247/15.06.2021 

3 GAVRILESCU 
PAUL 12736   membru 

titular Iasi 248/15.06.2021 

4 GAV P 
CONSULTING SRL 724 26973547 membru 

corporativ Iasi 245/15.06.2021 

5 
OANCEA 
CLAUDIA 

GEORGIANA 
18399   membru 

inactiv Prahova 252/16.06.2021 
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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 37/23.06.2021 

de constatare a pierderii calităţii de membru titular suspendat al ANEVAR, a domnului 
Baraboi Dan Radu 

 
În temeiul art. 5 alin. (2) şi art. 16 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind 
unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu 
modificările şi completările ulterioare,  
 Având în vedere propunerea Comisiei de evidenţă membri cu nr.21/2021 privind adoptarea 
unei hotărâri de constatare a pierderii calităţii de evaluator autorizat, membru titular suspendat, a 
domnului Baraboi Dan Radu, din județul Brașov, având legitimaţia numărul 18931. 

 Consiliul Director al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România adoptă 
prezenta hotărâre. 

Art. 1. - Se constată pierderea calităţii de membru titular suspendat a domnului Baraboi Dan 
Radu, posesorul legitimaţiei cu nr. 18931, având în vedere că prin sentința penală 
nr.103/09.07.2017 pronunțată de către Tribunalul Brașov, Secția penală, rămasă definitivă prin 
Decizia penală nr.555/03.07.2019 pronunțată de Curtea de Apel Brașov, domnul Baraboi Dan Radu 
a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unor infracțiuni cu intenție. 

Art. 2. – Departamentul Evidenţă Membri va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

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

 

Preşedintele Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România 

Sorin Adrian Petre 
 

 
HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 38/23.06.2021 

pentru aprobarea Procedurii de actualizare a cursurilor ANEVAR 

În temeiul art. 5 alin. (2) și al art. 8 alin. (8) lit. j) din Ordonanţa 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 Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România adoptă 
prezenta hotărâre. 

 

Art. 1. – Se aprobă Procedura de actualizare a cursurilor ANEVAR, 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. 

 

Preşedintele Asociației Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România 

Sorin Adrian Petre 
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FILTRUL 1 
Responsabil curs IROVAL 

(RCI)  
     

Propuneri de la 
lectori care predau 

la curs 

Observații de la 
cursanți  

Observații de la 
alte persoane 

avizate 

FILTRUL 2 

Coordonator desemnat curs (CDC) + 
Grupuri de lucru desemnate pt. EPI / EI / 

EBM  
     

 Etapa 
 

Propuneri de la 
autori 

Propuneri de la 
recenzori 

CSS, CCAP, autori, 
recenzori, 

alte persoane 
avizate   Etapa 2 

 Etapa 3 

 Etapa 4 

FILTRUL 3 

CSS / CCAP - Aprobare 
  

 Etapa 5 

Finalizare curs (RCI) 
  

Departament pregătire profesională 
  

 
Anexa la HCD nr. 38/2021 

 
PROCEDURA DE ACTUALIZARE A CURSURILOR ANEVAR 

 
1. DEFINIȚII 

• Autor curs: autorul unui capitol/subcapitol de curs  
• Recenzor (review-er): lector ANEVAR care predă la curs o temă/capitol de curs  
• Coordonator desemnat curs (CDC): lector ANEVAR/autor curs, cu vastă experiență în 

specializarea cursului pe care îl coordonează 
• Responsabil curs IROVAL (RCI): angajat IROVAL care are responsabilități conform pct. h 
• Manual de curs pentru lectori: suportul de curs utilizat de lectori, care conține explicații 

detaliate, rezolvări ale problemelor și răspunsurile pentru întrebările Adevărat/Fals și de tip 
grilă, toate marcate cu fond gri  

• Manual de curs pentru cursanți: suportul de curs utilizat de cursanți, care nu conține 
explicațiile detaliate, rezolvările problemelor și răspunsurile pentru întrebările Adevărat/Fals 
și de tip grilă. 

2. FLUX DE LUCRU  
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3. DETALII FLUX DE LUCRU 

Etapa 1 – Recepție observații și aplicare FILTRU 1 – RCI    
a. La debutul semestrului 2 (început luna iulie), lectorii care au predat la curs în primăvara anului 

curent sunt invitați prin email de RCI, în numele CSS și CCAP, să participe la actualizarea 
capitolelor și temelor; dacă autorii își declină disponibilitatea, se apelează la lista de recenzori. 
Autorii și/sau recenzorii care confirmă disponibilitatea au la dispoziție 30 zile să trimită către RCI 
propunerile de modificare a materialului astfel: 

1. pentru observații și/sau propuneri punctuale de modificare a conținutului cursurilor se 
utilizează Formularul de observații (Anexa)  

2. pentru propuneri de modificări consistente se transmit capitolele de curs în Word, cu 
opțiunea „Track changes” activată pentru a fi vizibile. 
 Notă:  RCI primește totodată, pe tot parcursul anului, formulare cu observații și propuneri de 

modificări punctuale de la lectori, autori, cursanți și alte persoane avizate, observații 
care sunt incluse în analiza din semestrul 2. 

b. RCI primește și arhivează formularele și fișierele Word, conform pct. a, și aplică FILTRUL 1 - 
toate propunerile de modificări și observațiile sunt analizate și: 

1. cele care pot fi adoptate direct sunt incluse în curs; în Formulare vor fi marcate cu cuvântul 
„Rezolvat”; în fișierele Word va fi utilizat „Accept Change” iar în comentarii se va nota 
cuvântul „Rezolvat”  

2. restul propunerilor ce nu pot fi adoptate direct și incluse în curs de către RCI – cele care 
necesită analiză și decizie la nivel superior – sunt transmise de RCI, prin email (cu 
comentarii, argumentări și clarificări din partea RCI unde este cazul): 

• Coordonatorului desemnat al cursului (CDC) și 
• grupului de lucru desemnat pentru EPI/ EI/ EBM (maxim 3 persoane - președinte CSS, 

președinte CCAP + 1 persoană) și 
• secretariatului Consiliului Director - pentru informare 

Etapa 2 – Aplicare FILTRU 2 – CDC + grupuri de lucru (+ CD)   
c. CDC + grupurile de lucru desemnate pentru EPI/ EI/ EBM analizează propunerile și 

observațiile centralizate și primite de la RCI. După analiză, CDC transmite către RCI deciziile 
sale: 

1. completând Formularul/fișierul Word cu formulările exacte care pot fi incluse direct în curs 
de către RCI  
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2. indicând autorilor/recenzorilor, în Formular/fișierul Word, cu argumente, dacă și în ce sens 
trebuie să continue cu formularea exactă 

3. CD este solicitat pentru dezbatere/aprobare buget necesar  

Etapa 3 – Finalizare decizii și inserare modificări  
d. RCI analizează indicațiile CDC și: 

1. modifică în curs elementele care pot fi inserate direct, conform Etapa 2 pct. c.1 
2. transmite răspunsul CDC către autori/recenzori, conform Etapa 2 pct. c.2 
3. după primirea formulărilor exacte de la autori/recenzori, dacă este necesar, acestea se pot 

trimite din nou către CDC pentru confirmare 
4. RCI inserează în curs modificările în formatul lor final. 

Etapa 4 – Aplicare FILTRU 3 – CSS/CCAP  
e. RCI trimite formatul final rezultat al capitolelor către CSS/CCAP pentru aprobare, păstrând CDC 

în cc.  

Etapa 5 – Finalizare curs - RCI  
f. RCI transformă manualul de curs pentru lectori (rezultat la pct. d. 4 și e) în varianta pentru 

cursanți (pentru tipografie) și îl trimite Departamentului de pregătire profesională 
g. RCI actualizează prezentările în Power Point și le trimite Departamentului de pregătire 

profesională. 

4. RESPONSABILITĂȚI 

h. RCI: asigură coordonarea din punct de vedere tehnic a proiectului, conform pct. a. – g. din 
prezenta procedură (inclusiv comunicare dead-line-uri și reminder-e pt. CDC, grupuri de lucru, 
autori/recenzori  

i. CDC: conform contract 
j. Autori: conform contract 
k. Recenzori: conform contract 
l. CSS: conform Regulament comisie 
m. CCAP: conform Regulament comisie 
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Anexa 
la procedura de actualizare a cursurilor ANEVAR 

 
   

 
 

HOTĂRÂREA CONSILULUI DIRECTOR nr. 39/14.07.2021 

pentru acordarea calităţii de evaluator autorizat, membru corporativ al 

Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, 

societății TRANSILVANIA REGIONAL BUSINESS SRL 
 

Având în vedere propunerea Comisiei de evidenţă membri cu nr.23/2021 privind acordarea calităţii de 
evaluator autorizat – membru corporativ societății TRANSILVANIA REGIONAL BUSINESS SRL, din 
județul Cluj, 

 În conformitate cu prevederile art. 20 din Ordonanţa 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 Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011, 
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Consiliul director al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România adoptă prezenta 
hotărâre. 

Art.1. – (1) Se acordă calitatea de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociaţiei Naţionale 
a Evaluatorilor Autorizaţi din România, societății TRANSILVANIA REGIONAL BUSINESS SRL, din 
județul Cluj, CUI 44044998, administratorul societății fiind domnul Totoianu Marius Ciprian 
(leg.nr.16752). 

              (2) Calitatea de evaluator autorizat se obține începând cu data de 20 iulie 2021 numai cu 
condiția dovedirii deţinerii unui certificat de asigurare de răspundere civilă profesională, conform art.2, 
cel târziu până la data de 19 iulie 2021. 

Art.2. – (1) În vederea emiterii autorizaţiei şi a înscrierii în Tabloul Asociaţiei, la secţiunea c) 
„Membrii corporativi”, publicat pe pagina web a Asociaţiei, persoana juridică prevăzută la art. 1 va face 
dovada deţinerii unui certificat de asigurare de răspundere civilă profesională având limita de răspundere 
de minimum 50.000 euro şi a achitării cotizaţiei 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 Asociaţiei şi intră 
în vigoare la data publicării pe pagina web. 

 

Preşedintele Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România 

Sorin Adrian Petre 
 

 
 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 40/14.07.2021 

privind pierderea calităţii de evaluator autorizat prin retragere din proprie iniţiativă, a doamnei 
Stoia Cosmina Delia, membru al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România 

 
 Având în vedere propunerea Comisiei de evidenţă membri cu nr.22/2021 privind pierderea 
calităţii de evaluator autorizat, prin retragere din proprie iniţiativă a doamnei Stoia Cosmina Delia, din 
județul Cluj, 

În conformitate cu prevederile art. 35 din Procedura privind dobândirea, menţinerea, pierderea 
calităţii de membru al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, precum şi alte 
prevederi referitoare la modificări ale statutului de membru al acestei asociaţii, aprobată prin Hotărârea 
Consiliului director nr. 19/2014, cu modificările și completările ulterioare. 

În temeiul art. 5 alin. (2) din Ordonanţa 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 Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România adoptă prezenta 
hotărâre. 
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Art.1. – Se aprobă solicitarea retragerii calităţii de evaluator autorizat, membru al Asociaţiei 

Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, a doamnei Stoia Cosmina Delia, membru titular 
suspendat începând cu data de 01.01.2019 și membru inactiv începând cu data de 20.03.2019, având 
leg.nr. 18535, din județul Cluj. 

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

 

Preşedintele Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România 

Sorin Petre 

 
 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 41/14.07.2021 
pentru constatarea încetării de drept a calității de membru al Asociației Naționale a 
Evaluatorilor Autorizați din România a unor membri suspendați care nu au efectuat 

programele anuale obligatorii de pregătire continuă 

Având în vedere constatarea unei erori de raportare în baza de date cu privire la efectuarea 
programelor anuale obligatorii de pregătire continuă, efectuate de către unele persoane fizice, 

În conformitate cu prevederile art. 18 din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011 privind unele masuri 
in domeniul evaluării bunurilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 99/2013, cu modificîrile și 
completările ulterioare, 

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

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

Art. 1. – Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se constată încetarea de drept a 
calității de membru al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din Romania, a membrilor 
suspendati prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a 
neefectuării programelor anuale obligatorii de pregătire continuă, în conformitate cu prevederile 
art. 18 din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011. 

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică in Buletinul informativ și pe pagina web a Asociației și intră 
în vigoare la data publicării pe pagina web. 
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Președintele Asociatiei Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania 
Sorin Adrian Petre 

 
 

Anexa la HCD nr. 41/2021 

Lista persoanelor fizice cărora le încetează calitatea de membru ANEVAR ca urmare a 
neefectuării programelor anuale de pregătire continuă 

Nr. 
crt. Nume Prenume Nr. 

Legitimație 
Județ 

domiciliu 
Data 

suspendare 
Total ore 
efectuate 

1 GORA VASILE 12944 Bucuresti 01/01/2018 49 

2 SUCIU IOANA DANA 16432 Alba 01/01/2017 47 

3 ILIESCU ALINA ELENA 13299 Arges 01/01/2017 36 

4 SARBU MARIOARA 
CLAUDIA 15947 Bihor 01/01/2017 26 

5 TRANC DANIELA 17652 Bucuresti 01/01/2018 0 

 
 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 42/14.07.2021 

pentru acordarea calificativelor de verificare a evaluatorilor autorizați care  

au fost inspectați în cursul trimestrului al II-lea 2021 și aplicarea  

măsurilor corective corespunzătoare 
Având în vedere Referatul Comisiei de verificare și monitorizare aprobat pe cale electronică în iulie 2021 

 În temeiul art. 5 alin. (2) din Ordonanţa 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 calităţii activităţii de evaluare, 
aprobată prin Hotărârea Consiliului director nr. 89/2020,  
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Consiliul director al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi 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 2021, 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 Asociaţiei și intră 
în vigoare la data publicării pe pagina web. 

 

Preşedintele Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România 

Sorin Adrian Petre 

 
Anexa la HCD nr. 42/2021 

 
Lista calificativelor de verificare a evaluatorilor autorizați, care au fost 

inspectați în cursul trimestrului al II-lea 2021 

 

NR. 
CRT. 

MEMBRU 
CORPORATIV / 
TITULAR INSPECTAT 

 
ORAȘUL 

 
CALIFICATIV* 

MĂSURA 
CORECTIVĂ* OBSERVAȚII 

1. T&B EVALUARI SRL SAT LELESTI, 
COM. LELESTI 

   

2. 
RAMAL TOP ADVISORY 
SRL BRASOV    

3. VALUERSGROUP SRL CLUJ NAPOCA    
4. ACS GABOR SATU MARE    
5. URDA EMILIAN ROBERT BISTRITA    
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6. 
WAGNER CONSTRUCT 
INVEST SRL 

COM. 
MARACINENI 

   

7. MIKO NIMROD SFANTU 
GHEORGHE 

   

8. BARTHA CSABA BISTRITA    
9. CORABIE IULIAN BUCURESTI    

10. GAL EDIT TARGU 
SECUIESC 

   

11. MILITARU CORNELIU BUCURESTI    
12. ZECHERU VALENTIN CLINCENI    

13. 
BATOVSCHI CORNELIU 
TRAIAN DOMNESTI    

14. SILISTE ADRIANA MARIA TARGU JIU    

15. 
CIORNOHUZI LAURA 
DESPINA SUCEAVA    

16. IONUTIU LIVIU ORADEA    

17. 
CISMASU ALEXANDRU 
SIMION SIBIU    

18. 
TOADER CRISTIAN 
GABRIEL BUCURESTI    

19. CIUHAN CRISTINA SUCEAVA    

20. BALINT CSABA ODORHEIU 
SECUIESC 

   

21. FENESAN VIRGIL SABIN CLUJ NAPOCA    
22. MITA DAN DUDESTII NOI    
23. LECU MIHAIL BUCURESTI    
24. VILCU MARILENA BRASOV    
25. DINU VALERICA BRAILA    
26. PETCU RELU CRISTIAN CARACAL    
27. CONSTANTIN VALERICA CAMPINA    

28. 
SEBESAN ANDREI 
CORNELIU BRASOV    

29. 
VARASCIUC BOGDAN 
CATALIN BUCECEA    

30. PADURARU MIRCEA LIPOVA    

31. COARFA RAMONA 
MIHAELA 

SILISTEA 
SNAGOV 

   

32. KUNA ADRIENE SFANTU 
GHEORGHE 

   

33. STAN CONSTANTIN 
DANIEL 

BUZAU    

34. HAIER MAGDOLNA VALEA LUI    
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MIHAI 
35. MIHAI ANCA NICOLETA TULCEA    
36. MARKA GABOR MATYAS SATU MARE    
37. HOGMAN IOAN DEVA    
38. ONIGA MIRCEA COMANESTI    
39. PADUREAN GREGORIU ZALAU    
40. COMAN IOANA TEODORA BUCURESTI    

41. PAP GYORGY TARGU 
SECUIESC 

   

 
42. 

 
CORLAN SORIN 

DROBETA 
TURNU 

SEVERIN 

   

43. DUMITRACHE VALENTIN 
FLORIN 

BUZAU    

44. FACALET IOAN BICAZ    
45. CONESCU MIRELA IASI    
46. COSTIN IONUT IASI    

47. MARINESCU IULIA 
STEFANIA 

BUCURESTI    

48. BIRIS LIVIU IOAN HUNEDOARA    
49. CAINAP HOREA CLUJ NAPOCA    

50. PRUNDEANU MIHAI 
ADRIAN 

COM. VLADESTI    

51. VASILIE EUGEN SIBIU    
52. KOLLO DAVID GHEORGHENI    

53. SCORTESCU MIHAI 
RAZVAN 

BUCURESTI    

54. BOCA MIHAITA VICOVU DE JOS    

55. BERINDEAN VIORICA 
DORINA 

CLUJ NAPOCA    

56. RADU STEFANUT BRAILA    
57. OLTEAN DAN GLIGOR OCNA MURES    

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

 
 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 43/26.07.2021 

pentru acordarea calităţii de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociaţiei Naţionale a 
Evaluatorilor Autorizaţi din România, societății ALGORITHM 3D TOPOGRAFIE ȘI 

EVALUARE SRL 

 



 
 
 
 
 
 

 

Buletin informativ nr. 1 și 2/2021 12 
 
 
 
 
 

Având în vedere propunerea Comisiei de evidenţă membri cu nr.24/2021 privind acordarea calităţii de 
evaluator autorizat – membru corporativ societății ALGORITHM 3D TOPOGRAFIE SI EVALUARE 
SRL, din județul Prahova, 

 În conformitate cu prevederile art. 20 din Ordonanţa 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 Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011, 

Consiliul director al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România adoptă prezenta 
hotărâre. 

Art.1. – (1) Se acordă calitatea de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociaţiei Naţionale 
a Evaluatorilor Autorizaţi din România, societății ALGORITHM 3D TOPOGRAFIE SI EVALUARE 
SRL, din județul Prahova, CUI 44121675, administratorul societății fiind doamna Bocan Camelia 
Alexandra (leg.nr.18319). 

              (2) Calitatea de evaluator autorizat se obține începând cu data de 30 iulie 2021 numai cu 
condiția dovedirii deţinerii unui certificat de asigurare de răspundere civilă profesională, conform art.2, 
cel târziu până la data de 29 iulie 2021. 

Art.2. – (1) În vederea emiterii autorizaţiei şi a înscrierii în Tabloul Asociaţiei, la secţiunea c) 
„Membrii corporativi”, publicat pe pagina web a Asociaţiei, persoana juridică prevăzută la art. 1 va face 
dovada deţinerii unui certificat de asigurare de răspundere civilă profesională având limita de răspundere 
de minimum 50.000 euro şi a achitării cotizaţiei 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 Asociaţiei şi intră 
în vigoare la data publicării pe pagina web. 

 

Preşedintele Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România 

Sorin Adrian Petre 

 
 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 44/10.08.2021 

privind unele măsuri pentru organizarea Zilei Evaluatorului în anul 2021 

 
În temeiul art. 5 alin. (2) și al art. 8 alin. (8) lit. j) din Ordonanţa 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 Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România adoptă prezenta 
hotărâre. 
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 Art. 1. – Evenimentele dedicate Zilei evaluatorului se organizează în data de 9 septembrie 2021, 
atât la sală, cât și online, prin platforma zoom.us. 
 Art. 2. – (1) Cu ocazia Zilei Evaluatorului, în anul 2021, 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 colaborarea remarcabilă cu ANEVAR  
5. 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 în cadrul Asociației 

Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, cu ocazia Zilei Evaluatorului - 9 septembrie, stabilită 
prin HCD nr. 59/2016 cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 3. – Pentru ediția 2021, comisia de nominalizare pentru acordarea premiilor prevăzute la pct. 
II este compusă din următoarele persoane: dna. Rodica Hășmășan, dl. Mihai Sîrb și dl. Cristian Dumitru. 
 Art. 4. – Pentru ediția 2021, juriul care va stabili câștigătorii premiilor prevăzute la pct. II este 
compus din următoarele persoane: dna. Dana Ababei, 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. 

 

Preşedintele Asociației Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România 

Sorin Adrian Petre 
  
 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 45/12.08.2021 

pentru organizarea și desfășurarea examenului de atribuire a calității de membru stagiar al 
Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, sesiunea noiembrie 2021 

 
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 și ale Procedurii de 
desfășurare a examenului de atribuire a calității de membru stagiar în sistem online, aprobată prin HCD 
nr. 78/2020 
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 În temeiul art. 5 alin.(2) și art. 8 alin. (8) lit. n) din Ordonanţa 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 Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România adoptă prezenta 
hotărâre. 

 Art. 1. – Se stabilește calendarul de desfășurare a examenului de atribuire a calității de membru 
stagiar, sesiunea noiembrie 2021, 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 2021, prevăzută în anexa nr.3  

Art. 4. – Examenul de atribuire a calității de membru stagiar, sesiunea noiembrie 2021, se va 
desfășura în sistem online conform Procedurii de desfășurare a examenului de atribuire a calității de 
membru stagiar în sistem online, aprobată prin HCD nr. 78/2020 

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 2021, 
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 Asociaţiei și intră 
în vigoare la data publicării pe pagina web. 

 

Preşedintele Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România 

Sorin Adrian Petre 
*Nu se publică 

 
 Anexa nr. 1 la HCD nr. 45/2021 

 
 

Calendarul de desfășurare a examenului de atribuire a calității de membru stagiar, sesiunea 
noiembrie 2021 

 
 

Etapa 
 

Perioada 
 

• Depunerea dosarelor de înscriere 
 

21.09 – 18.10.2021  

• Analiza dosarelor de înscriere 18– 29.10.2021 
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• Afişarea listei dosarelor admise/respinse 01.11.2021 
• Perioada de contestaţie a rezultatelor înscrierii 02-06.11.2021 
• Soluţionarea contestaţiilor depuse  07 – 11.11.2021 
• Afişarea listelor finale 11.11.2021 
• Susţinerea examenului de atribuire a calităţii 

de membru stagiar 
04.12.2021 

• Corectarea testelor 04-05.12.2021 
• Afişarea rezultatelor  04-06.12.2021 
• Perioada de contestare a rezultatelor examenului 07.12 – 11.12.2021 
• Rezolvarea contestaţiilor depuse  12-15.12.2021 
• Afişarea rezultatelor finale, după rezolvarea 

contestaţiilor 
16.12.2021 

 
 
 

Anexa nr. 2 la HCD nr. 45/2021 
 

Comisia de examinare 
pentru examenul de atribuire a calității de membru stagiar, sesiunea noiembrie 2021 

 
 

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. Anuţa Stan, membru 
7. Dl. Filip Stoica, membru 
8. Dl. Gheorghe Vîţă, membru 
9. Dna. Rodica Hășmășan, membru 
10. Dna. Dana Ababei, membru 
 

Anexa nr. 3 la HCD nr. 45/2021 
 
 

Tematica examenului de atribuire a calității de membru stagiar sesiunea 2021 
 

1. Cadrul general pentru evaluarea bunurilor 
2. Standardele de evaluare a bunurilor, ediția 2020 
3. Valoarea banilor în timp 
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4. Noţiuni esenţiale de contabilitate 
5. Noţiuni introductive privind regimul juridic al dreptului de proprietate 
6. Acte normative referitoare la profesia de evaluator autorizat în România 

 
 

HOTĂRÂRE A CONSILULUI DIRECTOR nr. 46/13.08.2021 
pentru înlocuirea Listei cursurilor de formare specifice în domeniul evaluării, care permit 

dobândirea calităţii de membru stagiar, fără susţinerea examenului de atribuire a calităţii de 
membru stagiar, aprobată prin Hotărârea Consiliului director nr. 20/2014, cu completările 

ulterioare  
În temeiul art. 5 alin. (2) și al art.15 alin.(6) din Ordonanţa 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 Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România adoptă prezenta 
hotărâre. 

Art. 1. – Lista cursurilor de formare specifice în domeniul evaluării, care permit dobândirea 
calităţii de membru stagiar, fără susţinerea examenului de atribuire a calităţii de membru stagiar aprobată 
prin Hotărârea Consiliului director nr. 20/2014, cu completările ulterioare se înlocuiește cu Lista 
prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. – Prezenta hotărâre se publică în Buletinul informativ şi pe pagina web a Asociaţiei și intră 
în vigoare la data publicării pe pagina web. 
 Art. 3. - Lista cursurilor de formare specifice în domeniul evaluării, care permit dobândirea 
calităţii de membru stagiar, fără susţinerea examenului de atribuire a calităţii de membru stagiar astfel 
cum a fost înlocuită prin prezenta hotărâre se publică în Buletinul informativ şi pe pagina web a 
Asociaţiei. 
 

Preşedintele Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România 

Sorin Adrian Petre 
 
 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 47/18.08.2021 

pentru acordarea calităţii de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociaţiei Naţionale a 
Evaluatorilor Autorizaţi din România, societății NCG EVALUARE-EXPERTIZE SRL 

 

Având în vedere propunerea Comisiei de evidenţă membri cu nr.25/2021 privind acordarea calităţii de 
evaluator autorizat – membru corporativ societății NCG EVALUARE-EXPERTIZE SRL, din județul 
Constanța, 
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În conformitate cu prevederile art. 20 din Ordonanţa 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 Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011, 

Consiliul director al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România adoptă prezenta 
hotărâre. 

Art.1. – (1) Se acordă calitatea de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociaţiei Naţionale 
a Evaluatorilor Autorizaţi din România, societății NCG EVALUARE-EXPERTIZE SRL, din județul 
Constanța, CUI 18999236, administratorul societății fiind Gheorghe Ciprian Nicolae (leg.nr.12779). 

              (2) Calitatea de evaluator autorizat se obține începând cu data de 20 august 2021 numai 
cu condiția dovedirii deţinerii unui certificat de asigurare de răspundere civilă profesională, conform art.2, 
cel târziu până la data de 19 august 2021. 

Art.2. – (1) În vederea emiterii autorizaţiei şi a înscrierii în Tabloul Asociaţiei, la secţiunea c) 
„Membrii corporativi”, publicat pe pagina web a Asociaţiei, persoana juridică prevăzută la art. 1 va face 
dovada deţinerii unui certificat de asigurare de răspundere civilă profesională având limita de răspundere 
de minimum 50.000 euro şi a achitării cotizaţiei 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 Asociaţiei şi intră 
în vigoare la data publicării pe pagina web. 

 

Preşedintele Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România 

Sorin Adrian Petre 

 
 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 48/18.08.2021 

pentru aprobarea Procedurii de desfășurare a examenului de acreditare/reacreditare, proba orală, 
în sistem online 

 

În temeiul art. 5 alin. (2) și al art.8 alin.(8) lit. j) din Ordonanţa 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 Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România adoptă prezenta 
hotărâre. 

 
 Art. 1. – Se aprobă Procedura de desfășurare a examenului de acreditare/reacreditare, proba orală, 
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. 

 

Preşedintele Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România 

Sorin Adrian Petre 

 

 
Anexa la HCD nr. 48/2021 

 
Procedura de desfășurare a examenului de acreditare/reacreditare, proba orală, în sistem online 

Capitolul 1 – Platforma de examinare online  
 

Art. 1. Pentru desfășurarea examenului de acreditare/reacreditare, proba orală, în sistem online, ANEVAR 
utilizează platforma Zoom (https://zoom.us), accesibilă participanților la examen prin intermediul link-ului 
furnizat în acest scop de către ANEVAR. 
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 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, nu îl mai pot susține, 
sunt declarați absenți la proba orală a examenului și în consecință, respinși la examenul de 
acreditare/reacreditare. 
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. Candidații vor respecta  condițiile  specifice  participării la  un  examen în sistem  clasic, respectiv  
vor fi singuri, 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, 
examenul de acreditare/reacreditare, proba orală, se va desfășura în baza prevederilor cuprinse în Ordonanța 

https://zoom.us/
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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 Regulamentul de acreditare. 
Art. 11. 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.  
 

 
 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 49/20.08.2021 

pentru aprobarea organizării unor seminare la solicitarea unei instituții  
 

În temeiul art. 5 alin. (2) și art. 13 alin. (2) din Ordonanţa 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 Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România adoptă prezenta 
hotărâre. 

 
 Art. 1. – (1) Se aprobă organizarea a două seminare, la solicitarea BRD Groupe Societe Generale 
după cum urmează:  

1. Aspecte speciale în evaluarea proprietăților comerciale – 6 ore 
2. Evaluarea clădirilor verzi - 6 ore 

 (2) Principalele subiecte avute în vedere sunt detaliate în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art. 2. – Seminarele se vor organiza online, pe parcursul a două zile, câte 6 ore pe zi, iar tariful 
este de 600 lei/participant. 

Art. 3. – La finalul celor două zile, 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. 

 

Preşedintele Asociației Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România 

Sorin Adrian Petre 
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Anexa la HCD nr. 49/2021 
 

ASPECTE SPECIALE ÎN  
EVALUAREA PROPRIETĂȚILOR COMERCIALE (6 ore) 

 
G. Bădescu 

 
1. Proprietate comercială – 

1.1. Definiție 
1.2. Clasificare 
1.3. Caracteristici 

 
2. Drept de proprietate 

2.1. Deplina proprietate 
2.2. Afectată de locațiune 

 
3. Fluxuri în cazul deplinei proprietăți 

3.1. Chiria de piață și efectivă 
3.2. Gradul de neocupare 
3.3. Cheltuielile proprietarului 
3.4. Influența îndatorării 
3.5. Fluxurile terminale 
3.6. Surse de informații 

 
4. Riscurile în cazul deplinei proprietăți 

4.1. Rata de capitalizare inițială 
4.2. Rata de capitalizare la valoarea terminală 
4.3. Rata de actualizare 
4.4. Surse de  informații 

 
5. Fluxuri în cazul proprietății afectate de locațiune 

5.1. Chiria de piață și efectivă 
5.2. Gradul de neocupare 
5.3. Cheltuielile proprietarului și ale locatarului 
5.4. Influența îndatorării 
5.5. Fluxurile terminale 
5.6. Surse de informații 

 
6. Riscurile în cazul proprietății afectate de locațiune 

6.1. Rata de capitalizare inițială 
6.2. Rata de capitalizare la valoarea terminală 
6.3. Rata de actualizare 
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6.4. Rata internă de rentabilitate 
6.5. Surse de  informații 

 
 

7. Proprietăți comerciale în curs de construire/modernizare 
7.1. Fluxuri intermediare și finale 
7.2. Riscuri inițiale, intermediare și finale 
7.3. Rata de actualizare 

 
8. Abordarea evaluării prin comparație pe piață 

8.1. Metoda comparației directe 
8.2. Metoda modelului hedonic 
8.3. Surse de informații 

 
 
 

EVALUAREA CLĂDIRILOR VERZI (6 ore) 
Dana Ababei și G. Bădescu 

1.Cădiri verzi 
1.1. Definiția clădirilor verzi 
1.2. Clasificarea clădirilor verzi 
1.3. Caracteristicile clădirilor verzi 
1.4. Certificarea clădirilor verzi 
1.5. Standarde de calitate 
1.6. Avantaje și dezavantaje 

 
2. Abordarea evaluării clădirilor verzi 

2.1. Influența caracteristicilor asupra valorii 
2.2. Factori pozitivi ai fluxurilor 
2.3. Factori negativi ai fluxurilor 
2.4. Riscurile cladirilor verzi 
2.5. Rata de actualizare 

 
3. Evaluarea clădirilor verzi pentru garanție bancară 

3.1. Ipoteca verde 
3.2. Avantaje și dezavantaje: 

3.2.1. Pentru creditor 
3.2.2. Pentru debitor 

3.3. Estimarea riscurilor 
 

4. Studiu de caz 
5. Concluzii 
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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 50/27.08.2021 

pentru stabilirea persoanelor cărora li se vor acorda premii în anul 2021, cu ocazia 

Zilei Evaluatorului  

 
În temeiul art. 5 alin. (2) din Ordonanţa 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 funcţionare a Consiliului director al 
Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, aprobat prin Hotărârea Conferinței 
Naționale nr. 4/2014; 

 În conformitate cu Procedura de acordare a premiilor în cadrul Asociației Naționale a 
Evaluatorilor Autorizați din România, cu ocazia Zilei evaluatorului – 9 septembrie, aprobată prin 
Hotărârea Consiliul director nr. 59/2016, cu modificările și completările ulterioare,  

 Consiliul director al Asociației Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România adoptă prezenta 
hotărâre. 

 
 Art. 1. – În anul 2021, premiile care se stabilesc de către Consiliul director se acordă următoarelor 
persoane: 

1. Premiul ”Alexandru Gheorghiu” – Cristina Grigorescu, membru în Consiliul Director 
ANEVAR în perioada 2016-2019, în calitate de Președinte al Comisiei juridice, lector ANEVAR, EBM, 
EI, EPI; 

2. Premiul pentru o carieră de valoare – domnului Adrian Crivii, preşedinte ANEVAR 
2002-2003, Membru Acreditat (MAA), Membru REV (REV), Specializări: EPI, EI, EBM, VE; 

3. Premiul pentru sprijinirea profesiei de evaluator – domnului Traian Grigore, membru 
de onoare și fondator ANEVAR, membru Senat ANEVAR 2004-2012, Președinte Senat 2010-2012, 
membru al Consiliului Director 1992, 1997-1999, Vicepresedinte CD ANEVAR 2000-2001, 
Vicepresedinte –Presedinte al Comisiei de Etica 2002-2003 

4. Premiul pentru colaborarea remarcabilă cu ANEVAR – Agenția Națională de Cadastru 
și Publicitate Imobiliară 

Art. 2. – Prezenta hotărâre se publică în Buletinul informativ şi pe pagina web a Asociației și intră 
în vigoare la data de 9 septembrie 2021. 

 

Preşedintele Asociației Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România 

Sorin Adrian Petre 
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HOTĂRÂRE A CONSILULUI DIRECTOR nr. 51/08.09.2021 

pentru prelungirea termenului de acordare a reducerii pentru partea variabilă a cotizației constând 
în tariful seminarelor online de pregătire profesională 

 
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 Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind 
unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, 

Consiliul director al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România adoptă prezenta 
hotărâre. 
 Art. 1. Se prelungește până la data de 31 decembrie 2021 termenul de acordarea reducerii de 25%  

pentru 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 

 

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

 

Preşedintele Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România 

Sorin Adrian Petre                                                                                        
 

 
 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 52/15.09.2021 

pentru aprobarea unor măsuri cu privire la utilizarea denumirii de  
„evaluator autorizat” în materia Clasificării Ocupațiilor din România 
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În contextul propunerii de actualizare a Clasificării Ocupațiilor din România – COR în baza  
Ordinului nr. 270/273/2002 al ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al preşedintelui Institutului 
Naţional de Statistică pentru aprobarea Procedurii de actualizare a nomenclatorului Clasificarea 
ocupaţiilor din România (COR) pentru ocupațiile : 

241251  Expert evaluator de întreprinderi 
241252  Expert evaluator de proprietăți imobiliare 
241253   Expert evaluator de bunuri mobile 
241254  Expert evaluator de active financiare 

 
În conformitate cu art. 1 - 3 din Ordonanţa 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) și al art. 8 alin. (8) lit. j) din Ordonanţa 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 Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România adoptă prezenta 
hotărâre. 

Art. 1. (1) Începând cu data intrării în vigoare a Ordonanţei Guvernului nr. 24/2011 privind unele 
măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările şi 
completările ulterioare, a fost reglementată profesia de evaluator autorizat. 

(2) Pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 24/2011, denumirea 
evaluator autorizat este asimilată, cu respectarea cadrului legal, cu denumirea anterioară de „expert 
evaluator”, până la actualizarea Clasificării Ocupațiilor din România – COR. 

(3) Evaluatorul autorizat este persoana care a dobândit această calitate numai după parcurgerea 
tuturor etapelor prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011. 

 
Art. 2. (1) Activitatea de evaluare poate fi desfășurată de orice persoană care are calitatea de 

evaluator autorizat dobândită conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 24/2011 privind unele 
măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

(2) Evaluatorii autorizaţi pot desfășura următoarele activităţi:  
   a) evaluări de bunuri imobile - EPI;  
   b) evaluări de întreprinderi, fond de comerţ şi alte active necorporale - EI;  
   c) evaluări de bunuri mobile - EBM;  
   d) evaluări de acţiuni şi alte instrumente financiare, - EIF;  
   e) verificări de rapoarte de evaluare/rapoarte de verificare în cele 4 domenii prevăzute mai sus – VE-
EPI, VE-EI, VE-EBM, VE-EIF. 
 

Art. 3. (1) În vederea înaintării spre aprobare Autorității Naționale pentru Calificări, au fost 
elaborate standardele ocupaționale pentru ocupațiile : 
 
   a) evaluări de bunuri imobile - EPI;  
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   b) evaluări de întreprinderi, fond de comerţ şi alte active necorporale - EI;  
   c) evaluări de bunuri mobile - EBM;  
   d) evaluări de acţiuni şi alte instrumente financiare, - EIF;  
   e) verificări de rapoarte de evaluare/rapoarte de verificare în cele 4 domenii prevăzute mai sus – VE-
EPI, VE-EI, VE-EBM, VE-EIF. 
  
prevăzute în anexele nr. 1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

(2) Aceste standarde ocupaționale vor sta la baza programelor de formare profesională autorizate 
în baza Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 republicată privind formarea profesională a adulților și a 
Ordinului nr. 353/5202/2003 a ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei / ministrul educaţiei, 
cercetării şi tineretului pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională 
a adulţilor.  
 

Art. 4. – Prezenta hotărâre se publică în Buletinul informativ şi pe pagina web a Asociaţiei și intră 
în vigoare la data publicării pe pagina web. 

 

Preşedintele Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România 
Sorin Adrian Petre           

 
 

Anexa nr. 1 la HCD nr. 52/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

STANDARD OCUPAȚIONAL  
 

SECȚIUNEA A -  CERINȚELE PIEȚEI MUNCII 
 

 
1. Denumirea ocupației și codul COR 

 
 
 
 
 

2. Denumirea tradusă a ocupației (En): 
 

 
 
 
 

 
3. Activități și competențe  
 

Expert evaluator / evaluator autorizat de bunuri imobile COR 241251 
 

Real Estate Valuer  
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3.1 Activități specifice ocupației 
 
 

 
 
 
 3.2 Competențe: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Identifică evaluatorul autorizat; 
2. Identifică clientul și alți utilizatori desemnați, după caz; 
3. Identifică scopul evaluării; 
4. Identifică bunurile imobile; 
5. Identifică tipul valorii care trebuie utilizat; 
6. Prezintă Standardele de evaluare pe care le aplică; 
7. Prezintă data evaluării; 
8. Se documentează și întocmește dosarul de lucru; 
9. Întocmește raportul de evaluare. 
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4. Niveluri de calificare: 
 

4.1. Nivelul de calificare conform Cadrului Național al Calificărilor (CNC) 
 
     4.2. Nivelul de referință conform Cadrului European al Calificărilor (EQF)  

     4.3. Nivelul educațional corespondent, conform  ISCED - 2011 (cod program educațional)       
 

5. Acces la altă/alte  ocupație/ocupații cuprinsă/ cuprinse în COR 
 

    Acces la ocupație/ocupații de același nivel de calificare, conform CNC, pe bază     
    de experiență/recunoaștere de competente  
 
 
 

6. Informații suplimentare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECȚIUNEA B -  CERINȚE PENTRU EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ 

1. Informații despre programul de educație și formare profesională 
 
    1.1. Cerințe specifice de acces la program 
    1.1.1. Competențe și deprinderi necesare accesului la program: 

Nu este cazul. 

6 

6 

6 

Nu este cazul. 

Procesul de evaluare a bunurilor imobile reprezintă o procedură sistematică utilizată 
pentru a estima, într-o manieră credibilă, o anumită valoare a unui bun imobil (teren liber sau 
teren construit). 

Activitatea de evaluare este activitatea de estimare a valorii, materializată într-un înscris, denumit raport de 
evaluare, realizată în conformitate cu Standardele de Evaluare specifice acestei activități și cu deontologia 
profesională.  

Activitatea de evaluare poate fi desfășurată numai de către persoana care are calitatea de evaluator autorizat.  
Evaluatorul autorizat este persoana care a dobândit această calitate după parcurgerea etapelor reglementate 

de OG nr. 24/2011.  
Rapoartele de evaluare se elaborează la solicitarea oricărei persoane fizice sau juridice, de drept public ori 

privat.  
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   1.1.2. Condiții minime de acces la program, raportate la nivelul de studii: 

   
 Niveluri de studii: 

• Învățământ primar  
• Învățământ gimnazial  
• Învățământ general obligatoriu  
• Învățământ profesional prin școli profesionale  
• Învățământ liceal, fără diplomă de bacalaureat  
• Învățământ liceal, cu diplomă de bacalaureat  
• Învățământ postliceal  
• Învățământ superior cu diplomă de licență  
• Învățământ superior cu diplomă de master  

    
1.1.3. Alte studii necesare:  
 
 
 
 

 

 

1.1.4. Cerințe speciale: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studii universitare finalizate cu diplomă eliberată de o instituție de învățământ superior 
din România sau dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene, recunoscută de 
autoritățile române competente. 
 

Profesia Evaluator autorizat de bunuri imobile este reglementată de următoarele acte 
normative: 

• Ordonanța Guvernului nr. 24/30.08.2011 – privind unele măsuri în domeniul 
evaluării bunurilor, aprobată prin Legea nr.99/2013, cu modificările ulterioare; 

• Hotărârea Guvernului nr. 353/18.04.2012 pentru aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare a Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din 
România; 

• Regulamente și proceduri aprobate de Asociația Națională a Evaluatorilor 
Autorizați din România; 

• Standarde de evaluare a bunurilor adoptate de Asociația Națională a 
Evaluatorilor Autorizați din România, potrivit OG nr.24/30.08.2011. 
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2. Descrierea programului de educație și formare profesională 
Formarea profesională inițială și continuă a evaluatorilor autorizați se asigură prin cursuri de formare 
profesională organizate de ANEVAR, conform prevederilor art. 13 din OG nr. 24/2011. 
Desfășurarea stagiului presupune parcurgerea unor cursuri de pregătire și realizarea unor rapoarte de 
evaluare în conformitate cu regulamentul de derulare și finalizare a stagiaturii, adoptat de Consiliul 
director. 
Perioada de stagiu se încheie cu examen de finalizare a stagiaturii în termen de maximum 2 ani de la 
data atribuirii calității de membru stagiar. 
Poate fi membru titular numai acea persoana care a promovat examenul de finalizare a stagiaturii și 
urmează anual un program echivalent a minimum 20 de ore de pregătire continuă. 

 
 
     2.1. Durată totală, nr. ore                           din care : 
 
 
                             -                                             teorie, 
   
                              -                                             practică. 
 

       Orele de practică nu sunt determinate, putându-se desfășura în cadrul unor firme agreate de 
ANEVAR, sau prin participarea la ore de consultații organizate de ANEVAR. Stagiul practic se 
finalizează cu realizarea și susținerea unui număr de minimum 4 rapoarte de evaluare pentru bunuri 
imobile diferite. 

      
     2.2. Planul de pregătire (anexa nr. 1 la prezentul standard ocupațional ) 
          
     2.3. Programa de pregătire teoretică și practică (anexa nr. 2 la prezentul standard 
ocupațional)  
  
 2.4.  Echipamente/utilaje/programe software etc. necesare pregătirii teoretice și practice 
        
 

    
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

180 

 180 

0 

Echipamente necesare: 
- Computer/Laptop 
- Echipamente de proiecție 
- Sistem de operare, programe software și aplicații aferente 
- Imprimantă 
- Scanner 
- Acces Internet 
- Consumabile de uz curent 
- Consumabile de birotică 

Alte materiale: 
- Manuale/suporturi de curs 
- Legislație 
- Standarde de evaluare 
- Ghiduri de evaluare 
- Codul de etică al profesiei de evaluator autorizat 
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2.5. Cerințe privind nivelul minim de calificare și experiență profesională pentru    
            formatori și instructori/preparatori formare 
 
 
 
 
 
 

2.6.   Cerințe privind nivelul minim de calificare și experiență profesională pentru    
            evaluatorii de competențe profesionale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Anexa Nr. 1  
la standardul ocupațional   

 
 

PLAN DE PREGĂTIRE 
 
 

 

 
Competența  dobândită       

 

 
Modul 

 
 

 
Nr. ore 
teorie 

1. Identifică evaluatorul 

Cadrul general pentru evaluarea 
bunurilor 20 2. 

Identifică clientul și alți utilizatori desemnați, 
după caz 

3. Identifică scopul evaluării 

Nu sunt stabilite condiții de experiență/vechime, pregătire specifică pentru formatori. 
Consiliul director stabilește Lista lectorilor ANEVAR. 

Dobândirea calității de Evaluator autorizat de bunuri imobile este reglementată de OG 
nr.24/30.08.2011 actualizată și revizuită. 
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                                                                                                                       Anexa Nr. 2                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                       la  standardul ocupațional 

 
 

PROGRAMA DE PREGĂTIRE  

TEORETICĂ și PRACTICĂ 
 

Nr. 
crt. MODUL DISCIPLINĂ CONȚINUT 

TEMATIC 
METODE/ FORME DE 

DESFĂȘURARE 

MIJLOACE DE 
INSTRUIRE, 

MATERIALE DE 
ÎNVĂȚARE 

CRITERII DE 
EVALUARE 

NR. ORE 
TEORIE 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4. Identifică bunurile imobile supuse evaluării Analiza terenului și a 
construcțiilor.  35 

5. Identifică tipul valorii care trebuie utilizat Abordări în evaluare 50 

6. 
Prezintă Standardele de evaluare pe care le 
aplică 

Abordări în evaluare 50 
7. Prezintă data evaluării 

8. Se documentează și întocmește dosarul de lucru 
Studii de caz. Particularități 25 

9. Întocmește raportul de evaluare 

 
 

TOTAL ORE 
 

180 
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1. Cadrul 
general 
pentru 
evaluarea 
bunurilor 

1.1. Cadrul 
general pentru 
evaluarea 
bunurilor 

1. Cadrul general. 
2. Procesul de 
evaluare 
3 Colectarea 
datelor 
4 Identificarea 
cadastrală 
5 Analiza pieței 

Teorie: 
Prezentare materiale 
video, foto, ppt, 
multimedia, dezbatere 
 
Practică : 
Demonstrație, studii de 
caz, discuții de grup 

Suport de curs 
Legislație 
Standarde de 
evaluare 
Ghiduri de evaluare 
Codul de etică al 
profesiei de 
evaluator autorizat 
Prezentare ppt 
Resurse web 
Laptop 
Videoproiector 
Flipchart 

- Profesionalismul 
în identificarea 
activităților de 
realizat în funcție 
de complexitatea 
misiunii de 
evaluare; 
- Corectitudinea și 
coerența în 
stabilirea etapelor 
procesului de 
evaluare 
respectând 
succesiunea 
logică a acestora, 
avându-se în 
vedere finalizarea 
lucrărilor la 
termenul 
contractual; 
- Capacitatea de a 
identifica sursele 
de informații și de 
a folosi 
informațiile 
existente; 
- Capacitatea de 
întocmire a 
graficului de lucru 
și flexibilitatea în 
adaptarea acestuia 
la specificul 
procesului de 
evaluare 
- Capacitatea de a 
evalua corect 
documentele 
primite de la 
clienți;  
- Capacitatea de 
analiza cu 
responsabilitate 
cererea și oferta și 
de a stabili 
condițiile de piață 
și influența 
acestora asupra 
valorii bunurilor 
imobile ce 
urmează a fi 
evaluate 
 

 
 

20 
 
 

Nr. 
crt. MODUL DISCIPLINĂ CONȚINUT 

TEMATIC 
METODE/ FORME DE 

DESFĂȘURARE 

MIJLOACE DE 
INSTRUIRE, 

MATERIALE DE 
ÎNVĂȚARE 

CRITERII DE 
EVALUARE 

NR. ORE 
TEORIE 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
2. Analiza 

terenului 
și a 
construcții
lor.  

2.1. Analiza 
terenului și a 
amplasamentului.  

1. Analiza 
terenului și a 
amplasamentului 
2. Descrierea 
construcțiilor 
3. Inspecția 
proprietății 
4. Analiza celei 
mai bune utilizări 

Teorie: 
Prezentare, dezbatere  
 
Practică : 
Demonstrație,  
Studii de caz, Discuții 
de grup 

Suport de curs 
Legislație 
Standarde de 
evaluare 
Ghiduri de evaluare 
Codul de etică al 
profesiei de 
evaluator autorizat 
Prezentare ppt 
Resurse web 
Laptop 
Videoproiector 
Flipchart 

- Cunoștințe 
despre 
reglementările 
legale  privind 
formarea 
prețurilor; 
- Cunoștințe 
privind 
standardele de 
evaluare naționale 
- Cunoștințe 
despre 
reglementările 
legale și interne 
privind 
tranzacțiile și 
confidențialitatea 
lor; 
- Evaluarea 
documentelor 
primite de la 
clienți; 
- Capacitatea de a 
colecta datele 
relevante despre 
teren și 
construcții, și de a 
realiza corect 
descrierea lor 
- Capacitatea de a 
analiza care este 
cea mai bună 
utilizare a bunului 
imobil supus 
evaluării 

35 

3. Abordări 
în 
evaluare 

3.1. Abordarea 
prin piață. 
Abordarea prin 
venit 

1. Abordarea prin 
piață. Analiza 
comparativă. 
Tehnici 
cantitative. 
2. Abordarea prin 
piață. Analiza 
comparativă. 
Tehnici calitative. 
3. Valoarea 
banilor în timp 
4. Abordarea prin 
venit - Analiza 
veniturilor și 
cheltuielilor. 
5. Abordarea prin 
venit - 
Capitalizarea 
directă. Analiza 
DCF 
 

Teorie: 
Prezentare, dezbatere  
 
Practică : 
Demonstrație,  
Studii de caz, Discuții 
de grup 

Suport de curs 
Legislație 
Standarde de 
evaluare 
Ghiduri de evaluare 
Codul de etică al 
profesiei de 
evaluator autorizat 
Prezentare ppt 
Resurse web 
Laptop 
Videoproiector 
Flipchart 

- Înțelegerea și 
aplicarea 
noțiunilor din 
ghidul de evaluare 
pentru evaluare 
bunurilor imobile 
- Capacitatea de a 
aplica 
cunoștințele din 
domenii conexe la 
estimarea valorii 
prin abordarea 
prin piață și prin 
abordarea prin 
venit 
- Capacitatea de a 
folosi informațiile 
ca pe un 
instrument 
valoros în 
stabilirea și 
susținerea unei 

50 
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opinii asupra 
valorii rezultate 
prin abordarea 
prin piață și prin 
venit 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 
crt. MODUL DISCIPLINĂ CONȚINUT 

TEMATIC 
METODE/ FORME DE 

DESFĂȘURARE 

MIJLOACE DE 
INSTRUIRE, 

MATERIALE DE 
ÎNVĂȚARE 

CRITERII DE 
EVALUARE 

NR. ORE 
TEORIE 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
4. Abordări 

în 
evaluare 

4.1. Evaluarea 
terenului și a 
amplasamentului. 
Abordarea prin 
cost 

1. Evaluarea 
terenului. Metoda 
prin comparația 
directă și metode 
alternative; 
2. Abordarea prin 
cost. Estimarea 
costului de 
construire 
3. Abordarea prin 
cost. Estimarea 
deprecierilor 
 

Teorie: 
Prezentare, dezbatere  
 
Practică : 
Demonstrație,  
Studii de caz, Discuții 
de grup 

Suport de curs 
Legislație 
Standarde de 
evaluare 
Ghiduri de evaluare 
Codul de etică al 
profesiei de 
evaluator autorizat 
Prezentare ppt 
Resurse web 
Laptop 
Videoproiector 
Flipchart 

- Înțelegerea și 
aplicarea 
noțiunilor 
din ghidul de 
evaluare 
pentru 
evaluare 
bunurilor 
imobile 

- Capacitatea de 
a aplica 
cunoștințele 
din domenii 
conexe la 
estimarea 
valorii prin 
abordarea 
prin cost 

- Capacitatea de 
a folosi 
informațiile 
ca pe un 
instrument 
valoros în 
stabilirea și 
susținerea 
unei opinii 
asupra 
valorii 
rezultate prin 
abordarea 
prin cost 

50 

5. Studii de 
caz. 
Particulari
tăți 

5.1. Evaluarea 
bunurilor imobile 
pentru - studii de 
caz. 
Recapitulare 
finală 

1. Evaluarea 
terenurilor și 
amplasamentelor 
- studii de caz 

2. Evaluarea 
proprietăților 

Teorie: 
Prezentare, dezbatere  
 
Practică : 
Demonstrație,  
Studii de caz, Discuții 

Suport de curs 
Legislație 
Standarde de 
evaluare 
Ghiduri de evaluare 
Codul de etică al 

- Capacitatea de 
a înțelege și aplica 
corect 
particularitățile în 
evaluarea 
bunurilor imobile; 

25 
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comerciale - 
studii de caz 

3. Evaluarea 
proprietăților 
generatoare de 
afaceri 

4. Recapitulare 
5. Raportul de 
evaluare 
6. Proiect de 
absolvire 

de grup profesiei de 
evaluator autorizat 
Prezentare ppt 
Resurse web 
Laptop 
Videoproiector 
Flipchart 

- Capacitatea de 
selectare a unor 
informații 
consistente pentru 
întocmirea 
raportului de 
evaluare 
asigurând 
conținutul tuturor 
elementelor 
structurale ale 
acestuia; 
- Claritatea și 
acuratețea 
descrierii 
procesului de 
evaluare; 
- Maniera de 
prezentare a 
concluziilor 
evaluării, 
furnizându-se 
toate explicațiile 
și justificările 
necesare; 
- Capacitatea de 
asigurare a formei 
finale a raportului 
de evaluare în 
corelație cu tipul 
acestuia,  

Nr. 
crt. MODUL DISCIPLINĂ CONȚINUT 

TEMATIC 
METODE/ FORME DE 

DESFĂȘURARE 

MIJLOACE DE 
INSTRUIRE, 

MATERIALE DE 
ÎNVĂȚARE 

CRITERII DE 
EVALUARE 

NR. ORE 
TEORIE 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
      procedura 

specifică și 
instrucțiunile 
misiunii de 
evaluare; 
- Claritatea, 
coerența și 
precizia 
formulării ideilor; 
- Atenția în 
descoperirea 
amănuntelor 
semnificative; 
- Capacitatea de 
realiza și prezenta 
proiectul de 
absolvire. 
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Anexa nr. 2 la HCD nr. 52/2021                                                                                                                                                                                                                        
 

STANDARD OCUPAȚIONAL  
 
 

SECȚIUNEA A -  CERINȚELE PIEȚEI MUNCII 
 

 
6. Denumirea ocupației și codul COR 

 
 
 
 
 

7. Denumirea tradusă a ocupației (En): 
 

 
 
 
 

 
8. Activități și competențe  
 
3.1 Activități specifice ocupației 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expert evaluator/Evaluator autorizat de bunuri mobile COR 241253 
 

Personal Property Valuer  

1. Evaluează bunuri mobile pentru diferite scopuri. Exemplu de bunuri mobile: mașini, echipamente și 
instalații (și dreptul de utilizare al acestora) - care reprezintă active corporale deținute, de obicei, de o 
entitate pentru a fi utilizate în producția de bunuri sau pentru prestarea de servicii, pentru a fi închiriate 
terților sau pentru a fi folosite în scopuri administrative și care se preconizează să fie utilizate pe o 
perioadă de timp; 

2. Stabilește termenii de referință ai evaluării, cum ar fi: cine este evaluatorul autorizat, cine este 
clientul/utilizatorul, activul (activele) supus(e) evaluării, scopul evaluării, data evaluării, moneda evaluării 
și responsabilitățile părților implicate în evaluare; 

3. Identifică scopul evaluării în vederea stabilirii tipului valorii ce va fi estimat; 
4. Alege tipul (tipurile) adecvat(e) al(e) valorii conform termenilor de referință și scopului evaluării. Exemplu 

de tipuri ale valorii: valoarea de piață, valoarea justă , valoarea echitabilă, valoarea de investiție/subiectivă, 
valoarea sinergiei, valoarea de lichidare, chiria de piață; 

5. Alege abordarea în evaluare adecvată pentru a fi aplicată. Principalele abordări în evaluare sunt:  
a) abordarea prin piață,  
b) abordarea prin venit  
c) abordarea prin cost.  

6. Alege metoda de evaluare adecvată din cadrul  abordării. Fiecare dintre cele trei abordări în evaluare 
include diferite metode de evaluare; 

7. Culege, obține, analizează și utilizează date, informații necesare evaluării; 
8. Inspectează bunurile mobile supuse procesului de evaluare; 
9. Aplică abordările și metodele de evaluare adecvate; 
10. Întocmește raportul de evaluare. 
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 3.2 Competențe: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Niveluri de calificare: 
 

4.1. Nivelul de calificare conform Cadrului Național al Calificărilor (CNC) 
 
     4.2. Nivelul de referință conform Cadrului European al Calificărilor (EQF)  

     4.3. Nivelul educațional corespondent, conform  ISCED - 2011 (cod program educațional)       
 

10. Acces la altă/alte  ocupație/ocupații cuprinsă/ cuprinse în COR 
 

    Acces la ocupație/ocupații de același nivel de calificare, conform CNC, pe bază     
    de experiență/recunoaștere de competente  
 
 
 

7. Informații suplimentare 

 
 
 
 
 

Procesul de evaluare a bunurilor mobile reprezintă o procedură sistematică utilizată pentru 
a estima într-o manieră credibilă, o anumită valoare a unui bun mobil. 

Activitatea de evaluare este activitatea de estimare a valorii, materializată într-un înscris, denumit raport de 
evaluare, realizată în conformitate cu Standardele de Evaluare specifice acestei activități şi cu deontologia 
profesională.  

Activitatea de evaluare poate fi desfășurată numai de către persoana care are calitatea de evaluator autorizat.  
Evaluatorul autorizat este persoana care a dobândit această calitate după parcurgerea etapelor reglementate 

de OG nr. 24/2011.  
Rapoartele de evaluare se elaborează la solicitarea oricărei persoane fizice sau juridice, de drept public ori 

privat.  
 
 

10. Identifică evaluatorul; 
11. Identifică clientul și alți utilizatori desemnați, după caz; 
12. Identifică scopul evaluării; 
13. Identifică bunurile mobile supuse evaluării; 
14. Identifică tipul valorii care trebuie utilizat; 
15. Prezintă Standardele de evaluare pe care le aplică; 
16. Prezintă data evaluării; 
17. Se documentează și întocmește dosarul de lucru; 
18. Întocmește raportul de evaluare. 

6 

6 

6 

Nu este cazul. 
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SECȚIUNEA B -  CERINȚE PENTRU EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ 

3. Informații despre programul de educație și formare profesională 
 
    1.1. Cerințe specifice de acces la program 
    1.1.1. Competențe și deprinderi necesare accesului la program: 

 
 
   1.1.2. Condiții minime de acces la program, raportate la nivelul de studii: 

   
 Niveluri de studii: 

• Învățământ primar  
• Învățământ gimnazial  
• Învățământ general obligatoriu  
• Învățământ profesional prin școli profesionale  
• Învățământ liceal, fără diplomă de bacalaureat  
• Învățământ liceal, cu diplomă de bacalaureat  
• Învățământ postliceal  
• Învățământ superior cu diplomă de licență  
• Învățământ superior cu diplomă de master  

    
1.1.3. Alte studii necesare:  
 

 

 

1.1.4. Cerințe speciale: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nu este cazul. 

Studii universitare finalizate cu diplomă eliberată de o instituție de învățământ superior 
din România sau dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene, recunoscută de 
autoritățile române competente. 
 

Profesia Evaluator autorizat de bunuri mobile este reglementată de următoarele acte 
normative: 

• Ordonanța Guvernului nr. 24/30.08.2011 – privind unele măsuri în domeniul 
evaluării bunurilor, aprobată prin Legea nr.99/2013, cu modificările ulterioare; 

• Hotărârea Guvernului nr. 353/18.04.2012 pentru aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare a Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din 
România; 

• Regulamente și proceduri aprobate de Asociația Națională a Evaluatorilor 
Autorizați din România; 

• Standarde de evaluare a bunurilor adoptate de Asociația Națională a 
Evaluatorilor Autorizați din România, potrivit OG nr.24/30.08.2011. 
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4. Descrierea programului de educație și formare profesională 

Formarea profesională iniţială şi continuă a evaluatorilor autorizaţi se asigură prin cursuri de formare 
profesională organizate de ANEVAR, conform prevederilor art. 13 din OG nr. 24/2011. 
Desfășurarea stagiului presupune parcurgerea unor cursuri de pregătire și realizarea unor rapoarte de 
evaluare în conformitate cu regulamentul de derulare și finalizare a stagiaturii, adoptat de Consiliul 
director. 
Perioada de stagiu se încheie cu examen de finalizare a stagiaturii în termen de maximum 2 ani de la 
data atribuirii calității de membru stagiar. 
Poate fi membru titular numai acea persoana care a promovat examenul de finalizare a stagiaturii și 
urmează anual un program echivalent a minimum 20 de ore de pregătire continuă. 

 
 
     2.1. Durată totală, nr. ore                           din care: 
 
 
                             -                                             teorie, 
   
                              -                                             practică. 
 

       Orele de practică nu sunt determinate, putându-se desfășura în cadrul unor firme agreate de 
ANEVAR, sau prin participarea la ore de consultații organizate de ANEVAR. Stagiul practic se 
finalizează cu realizarea și susținerea unui număr de minimum 3 rapoarte de evaluare a unor bunuri 
mobile diferite. 

      
     2.2. Planul de pregătire (anexa nr. 1 la prezentul standard ocupațional ) 
          
     2.3. Programa de pregătire teoretică și practică (anexa nr. 2 la prezentul standard 
ocupațional)  
  
 2.4.  Echipamente/utilaje/programe software etc. necesare pregătirii teoretice și practice 
        
 

    
 
 
 
 
  
 
 
 
 

180  

180 

0 

Echipamente necesare: 
- Computer/Laptop 
- Echipamente de proiecție 
- Sistem de operare, programe software și aplicații aferente 
- Imprimantă 
- Scanner 
- Acces Internet 
- Consumabile de uz curent 
- Consumabile de birotică 

Alte materiale: 
- Manuale/suporturi de curs 
- Legislație 
- Standarde de evaluare 
- Ghiduri de evaluare 
- Codul de etică al profesiei de evaluator autorizat 
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2.5. Cerințe privind nivelul minim de calificare și experiență profesională pentru    
            formatori și instructori/preparatori formare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.6.   Cerințe privind nivelul minim de calificare și experiență profesională pentru    
            evaluatorii de competențe profesionale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Nu sunt stabilite condiții de experiență/vechime, pregătire specifică pentru formatori. 
Consiliul director stabilește Lista lectorilor ANEVAR. 

 
Dobândirea calității de Evaluator autorizat de bunuri mobile este reglementată de OG 
nr.24/30.08.2011 actualizată și revizuită. 
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5. Informații referitoare la procesul de elaborare, verificare, validare, avizare și aprobare a 

standardului ocupațional: 
 

      3.1. Realizare:  
             Inițiator/Autori 

Realizat inițial: Asociația Națională a Evaluatorilor din România – ANEVAR (în anul 2005) 
Revizuit: SC RHEINBRUCKE SRL 

             Instituția/instituțiile/persoane interesate Vlad Gurza și Camelia Vlădescu 
             Data elaborării: 07.06.2021 
 
     3.2. Verificare profesională: 
            Specialist/Instituția de profil: Bianca Barbu și Cristina Diaconescu 
            Data verificării: 11.06.2021 
 
     3.3. Avizare: 
            Asociație profesională/Instituție de reglementare/Instituție de profil……………………… 
            Data avizării................................... 
 
 
     3.4. Validare documentație:  
            Comitet sectorial/semnatari……………………………..……………………………………  
            Data validării................................................................... 
 
     3.5. Aprobare:  
            Autoritatea Națională pentru Calificări conform deciziei nr……...........din data…....................... 
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Anexa Nr. 1  
la standardul ocupațional   

 
 
 

PLAN DE PREGĂTIRE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Competența  dobândită       

 

 
Modul 

 
 

 
Nr. ore 
teorie 

1. Identifică evaluatorul 

Cadrul general pentru evaluarea 
bunurilor 35 2. 

Identifică clientul și alți utilizatori desemnați, 
după caz 

3. Identifică scopul evaluării 

4. Identifică bunurile mobile supuse evaluării Abordări în evaluare 40 

5. Identifică tipul valorii care trebuie utilizat Abordări în evaluare 40 

6. 
Prezintă Standardele de evaluare pe care le 
aplică Evaluarea stocurilor. Evaluarea 

pentru scopuri speciale 35 
7. Prezintă data evaluării 

8. Se documentează și întocmește dosarul de lucru 
Studii de caz. Particularități 30 

9. Întocmește raportul de evaluare 

 
 

TOTAL ORE 
 

180 
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                                                                                                                                               Anexa Nr. 2  
                                                                                                                        la standardul ocupațional 
 

 
PROGRAMA DE PREGĂTIRE 

 
TEORETICĂ și PRACTICĂ 

 

Nr. 
crt. MODUL DISCIPLINĂ CONȚINUT TEMATIC 

METODE/ 
FORME DE 

DESFĂȘURARE 

MIJLOACE DE 
INSTRUIRE, 

MATERIALE DE 
ÎNVĂȚARE 

CRITERII DE 
EVALUARE 

 
NR. ORE 
TEORIE 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Cadrul 
general 
pentru 
evaluarea 
bunurilor 

1.1. Cadrul 
general pentru 
evaluarea 
bunurilor 

1. Procesul de evaluare 
2. Clasificarea mașinilor, 
echipamentelor și 
instalațiilor 
3. Documente necesare în 
evaluare 
4. Drepturi de proprietate 
5. Analiza pieței bunurilor 
mobile 

Teorie: 
Prezentare 
materiale video, 
foto, ppt, 
multimedia, 
dezbatere 
 
Practică : 
Demonstrație, 
studii de caz, 
discuții de grup 

Suport de curs 
Legislație 
Standarde de 
evaluare 
Ghiduri de evaluare 
Codul de etică al 
profesiei de 
evaluator autorizat 
Prezentare ppt 
Resurse web 
Laptop 
Videoproiector 
Flipchart 

- Profesionalismul în 
identificarea 
activităților de realizat 
în funcție de 
complexitatea 
misiunii de evaluare; 
- Corectitudinea și 
coerența în stabilirea 
etapelor procesului de 
evaluare respectând 
succesiunea logică a 
acestora, avându-se în 
vedere finalizarea 
lucrărilor la termenul 
contractual; 
- Realismul în 
stabilirea resurselor 
necesare în corelație 
cu bugetul disponibil 
și cerințele procesului 
de evaluare; 
- Capacitatea de 
întocmire a graficului 
de lucru și 
flexibilitatea în 
adaptarea acestuia la 
specificul procesului 
de evaluare 
- Capacitatea de a 
clasifica corect 
bunurile mobile; 
- Capacitatea de a 
evalua corect 
documentele primite 
de la clienți; 

 
 

35 
 
 

2. Abordări în 
evaluare 

2.1. 
Abordarea 
prin piață 

1. Valoarea banilor în 
timp, indexare 
2. Abordarea prin piață 
3. Noțiuni esențiale de 
contabilitate 
4. Abordarea prin venit 

Teorie: 
Prezentare, 
dezbatere  
 
Practică : 
Demonstrație,  

Suport de curs 
Legislație 
Standarde de 
evaluare 
Ghiduri de evaluare 
Codul de etică al 

- Capacitatea de a 
stabili condițiile de 
piață și influența 
acestora asupra valorii 
bunurilor mobile ce 
urmează a fi evaluate 

40 
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Studii de caz, 
Discuții de grup 

profesiei de 
evaluator autorizat 
Prezentare ppt 
Resurse web 
Laptop 
Videoproiector 
Flipchart 

- Capacitatea de a 
colecta datele 
relevante 
- Capacitatea de a 
identifica sursele de 
informații și de a 
folosi informațiile 
existente 
- Capacitatea de 
prognoză cu care 
structurează 
informațiile pieței 
specifice 
- Capacitatea de 
analiza cu 
responsabilitate 
cererea și oferta 

Nr. 
crt. MODUL DISCIPLINĂ CONȚINUT TEMATIC 

METODE/ 
FORME DE 

DESFĂȘURARE 

MIJLOACE DE 
INSTRUIRE, 

MATERIALE DE 
ÎNVĂȚARE 

CRITERII DE 
EVALUARE 

 
NR. ORE 
TEORIE 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

3. Abordări în 
evaluare 

3.1. 
Abordarea 
prin cost 

1. Abordarea prin cost. 
Costul de reconstruire 
(reproducere) și costul de 
înlocuire 
2. Abordarea prin cost. 
Formele deprecierii 
 

Teorie: 
Prezentare, 
dezbatere  
 
Practică : 
Demonstrație,  
Studii de caz, 
Discuții de grup 

Suport de curs 
Legislație 
Standarde de 
evaluare 
Ghiduri de evaluare 
Codul de etică al 
profesiei de 
evaluator autorizat 
Prezentare ppt 
Resurse web 
Laptop 
Videoproiector 
Flipchart 

- Cunoștințe despre 
reglementările legale  
privind formarea 
prețurilor; 
- Cunoștințe privind 
standardele de 
evaluare naționale 
- Cunoștințe despre 
reglementările legale 
și interne privind 
tranzacțiile și 
confidențialitatea lor; 
- Capacitatea de 
înțelegere a diferenței 
dintre costul de 
înlocuire (de nou) și 
cel de reproducție (de 
nou). 
- Evaluarea 
documentelor primite 
de la clienți; 
- Înțelegerea și 
aplicarea noțiunilor 
din ghidurile de 
evaluare 
- Capacitatea de a 
aplica cunoștințele din 
domenii conexe la 
estimarea valorii prin 
abordarea prin cost 
- Capacitatea de 
estimare corectă și cu 
profesionalism a 
deprecierii cumulate 
- Capacitatea de a 
folosi informațiile ca 

40 
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pe un instrument 
valoros în stabilirea și 
susținerea unei opinii 
asupra valorii 

4. Evaluarea 
stocurilor. 
Evaluarea 
pentru 
scopuri 
speciale 

4.1. Evaluarea 
stocurilor 

1. Evaluarea stocurilor.  
2. Standarde aplicabile 
bunurilor mobile 
3. Evaluarea pentru 
scopuri speciale 
4. Aplicații (utilizări 
speciale-leasing) 

Teorie: 
Prezentare, 
dezbatere  
 
Practică : 
Demonstrație,  
Studii de caz, 
Discuții de grup 

Suport de curs 
Legislație 
Standarde de 
evaluare 
Ghiduri de evaluare 
Codul de etică al 
profesiei de 
evaluator autorizat 
Prezentare ppt 
Resurse web 
Laptop 
Videoproiector 
Flipchart 

- Capacitatea de 
analiză și de selecție 
la stabilirea 
obiectivelor evaluării 
stocurilor; 
- Atenția distributivă, 
capacitatea de sinteză 
la identificarea 
ansamblului 
particularităților 
bunurilor mobile; 
- Spiritul 
organizatoric și 
practic, 
discernământul, 
capacitatea de 
concentrare; 
- Atenția în 
redactarea 
documentelor; 
- Atenția în 
descoperirea 
amănuntelor 
semnificative 
- Cunoștințe privind 
standardele de 
evaluare naționale 
 
 

35 

Nr. 
crt. MODUL DISCIPLINĂ CONȚINUT TEMATIC 

METODE/ 
FORME DE 

DESFĂȘURARE 

MIJLOACE DE 
INSTRUIRE, 

MATERIALE DE 
ÎNVĂȚARE 

CRITERII DE 
EVALUARE 

 
NR. ORE 
TEORIE 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

5. Studii de 
caz. 
Particularit
ăți 

5.1. 
Recapitulare 
finală 

1. Particularități în 
evaluarea bunurilor 
mobile 
2. Raportul de evaluare 
3. Proiect absolvire 

Teorie: 
Prezentare, 
dezbatere  
 
Practică : 
Demonstrație,  
Studii de caz, 
Discuții de grup 

Suport de curs 
Legislație 
Standarde de 
evaluare 
Ghiduri de evaluare 
Codul de etică al 
profesiei de 
evaluator autorizat 
Prezentare ppt 
Resurse web 
Laptop 
Videoproiector 
Flipchart 

- Capacitatea de a 
înțelege și aplica 
corect particularitățile 
în evaluarea bunurilor 
mobile; 
- Capacitatea de 
selectare a unor 
informații consistente 
pentru întocmirea 
raportului de evaluare 
asigurând conținutul 
tuturor elementelor 
structurale ale 
acestuia; 
- Claritatea și 
acuratețea descrierii 
procesului de 
evaluare; 
- Maniera de 
prezentare a 

30 
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concluziilor evaluării, 
furnizându-se toate 
explicațiile și 
justificările necesare; 
- Capacitatea de 
asigurare a formei 
finale a raportului de 
evaluare în corelație 
cu tipul acestuia, 
procedura specifică și 
instrucțiunile misiunii 
de evaluare; 
- Claritatea, coerența 
și precizia formulării 
ideilor; 
- Atenția în 
descoperirea 
amănuntelor 
semnificative; 
- Capacitatea de a 
realiza și prezenta 
proiectul de absolvire. 

 
                   

Anexa nr. 3 la HCD nr. 52/2021                                                                                                                                                                                                                        
 

STANDARD OCUPAȚIONAL  
 
 

SECȚIUNEA A -  CERINȚELE PIEȚEI MUNCII 
 

 
11. Denumirea ocupației și codul COR 

 
 
 
 
 

12. Denumirea tradusă a ocupației (En): 
 

 
 
 
 

 
13. Activități și competențe  
 
3.1 Activități specifice ocupației 

Expert evaluator/Evaluator autorizat de întreprinderi COR 241251 
 

Business and Business Interests Valuer  
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 3.2 Competențe: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. Identifică evaluatorul; 
20. Identifică clientul și alți utilizatori desemnați, după caz; 
21. Identifică scopul evaluării; 
22. Identifică întreprinderile, fondurile comerciale sau alte active necorporale supuse 

evaluării; 
23. Identifică tipul valorii care trebuie utilizat; 
24. Prezintă Standardele de evaluare pe care le aplică; 
25. Prezintă data evaluării; 
26. Se documentează și întocmește dosarul de lucru; 
27. Întocmește raportul de evaluare. 

11. Evaluează întreprinderile pentru diferite scopuri. Evaluatorul autorizat de întreprinderi este specialistul 
care participă la evaluarea unei afaceri, a modului în care sunt valorificate activele corporale şi necorporale 
ale unei întreprinderi, cât şi a potenţialului de viabilitate şi profit al acestor active, văzute acţionând ca un 
sistem, ca un întreg; 

12. Stabilește termenii de referință ai evaluării, cum ar fi: cine este evaluatorul, cine este clientul/utilizatorul, 
activul (activele) supus(e) evaluării, scopul evaluării, data evaluării, moneda evaluării și responsabilitățile 
părților implicate în evaluare; 

13. Identifică scopul evaluării în vederea stabilirii tipului valorii ce va fi estimat; 
14. Alege tipul (tipurile) adecvat(e) al(e) valorii conform termenilor de referință și scopului evaluării. Exemplu 

de tipuri ale valorii: valoarea de piață, valoarea justă , valoarea echitabilă, valoarea de investiție/subiectivă, 
valoarea sinergiei, valoarea de lichidare, chiria de piață; 

15. Alege abordarea în evaluare adecvată pentru a fi aplicată. Principalele abordări în evaluare sunt:  
a) abordarea prin piață,  
b) abordarea prin venit  
c) abordarea prin cost.  

16. Alege metoda de evaluare adecvată din cadrul  abordării. Fiecare dintre cele trei abordări în evaluare 
include diferite metode de evaluare; 

17. Culege, obține, analizează și utilizează date, informații necesare evaluării; 
18. Inspectează întreprinderile supuse procesului de evaluare; 
19. Aplică abordările și metodele de evaluare adecvate; 
20. Întocmește raportul de evaluare. 
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14. Niveluri de calificare: 
 

4.1. Nivelul de calificare conform Cadrului Național al Calificărilor (CNC) 
 
     4.2. Nivelul de referință conform Cadrului European al Calificărilor (EQF)  

     4.3. Nivelul educațional corespondent, conform  ISCED - 2011 (cod program educațional)       
 

15. Acces la altă/alte  ocupație/ocupații cuprinsă/ cuprinse în COR 
 

    Acces la ocupație/ocupații de același nivel de calificare, conform CNC, pe bază     
    de experiență/recunoaștere de competente  
 
 
 

8. Informații suplimentare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECȚIUNEA B -  CERINȚE PENTRU EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ 

6. Informații despre programul de educație și formare profesională 

Procesul de evaluare a întreprinderilor reprezintă o procedură sistematică utilizată pentru a 
estima într-o manieră credibilă, o anumită valoare a unei întreprinderi (afaceri). 

Activitatea de evaluare este activitatea de estimare a valorii, materializată într-un înscris, denumit raport de 
evaluare, realizată în conformitate cu Standardele de Evaluare specifice acestei activități şi cu deontologia 
profesională.  

Activitatea de evaluare poate fi desfășurată numai de către persoana care are calitatea de evaluator autorizat.  
Evaluatorul autorizat este persoana care a dobândit această calitate după parcurgerea etapelor reglementate 

de OG nr. 24/2011.  
Rapoartele de evaluare se elaborează la solicitarea oricărei persoane fizice sau juridice, de drept public ori 

privat.  

6 

6 

6 

Nu este cazul. 
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7. Descrierea programului de educație și formare profesională 

 
    1.1. Cerințe specifice de acces la program 
    1.1.1. Competențe și deprinderi necesare accesului la program: 

 
 
   1.1.2. Condiții minime de acces la program, raportate la nivelul de studii: 

   
 Niveluri de studii: 

• Învățământ primar  
• Învățământ gimnazial  
• Învățământ general obligatoriu  
• Învățământ profesional prin școli profesionale  
• Învățământ liceal, fără diplomă de bacalaureat  
• Învățământ liceal, cu diplomă de bacalaureat  
• Învățământ postliceal  
• Învățământ superior cu diplomă de licență  
• Învățământ superior cu diplomă de master  

    
1.1.3. Alte studii necesare:  
 

 

 

1.1.4. Cerințe speciale: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nu este cazul. 

Studii universitare finalizate cu diplomă eliberată de o instituție de învățământ superior 
din România sau dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene, recunoscută de 
autoritățile române competente. 
 

Profesia Evaluator autorizat de întreprinderi este reglementată de următoarele acte 
normative: 

• Ordonanța Guvernului nr. 24/30.08.2011 – privind unele măsuri în domeniul 
evaluării bunurilor, aprobată prin Legea nr.99/2013, cu modificările ulterioare; 

• Hotărârea Guvernului nr. 353/18.04.2012 pentru aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare a Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din 
România; 

• Regulamente și proceduri aprobate de Asociația Națională a Evaluatorilor 
Autorizați din România; 

• Standarde de evaluare a bunurilor adoptate de Asociația Națională a 
Evaluatorilor Autorizați din România, potrivit OG nr.24/30.08.2011. 
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Formarea profesională iniţială şi continuă a evaluatorilor autorizaţi se asigură prin cursuri de formare 
profesională organizate de ANEVAR, conform prevederilor art. 13 din OG nr. 24/2011. 
Desfășurarea stagiului presupune parcurgerea unor cursuri de pregătire și realizarea unor rapoarte de 
evaluare în conformitate cu regulamentul de derulare și finalizare a stagiaturii, adoptat de Consiliul 
director. 
Perioada de stagiu se încheie cu examen de finalizare a stagiaturii în termen de maximum 2 ani de la 
data atribuirii calității de membru stagiar. 
Poate fi membru titular numai acea persoana care a promovat examenul de finalizare a stagiaturii și 
urmează anual un program echivalent a minimum 20 de ore de pregătire continuă. 

 
 
     2.1. Durată totală, nr. ore                           din care : 
 
 
                             -                                             teorie, 
   
                              -                                             practică. 
 

       Orele de practică nu sunt determinate, putându-se desfășura în cadrul unor firme agreate de 
ANEVAR, sau prin participarea la ore de consultații organizate de ANEVAR. Stagiul practic se 
finalizează cu realizarea și susținerea unui număr de minimum 2 rapoarte de evaluare pentru entități 
diferite din două domenii diferite. 

      
     2.2. Planul de pregătire (anexa nr. 1 la prezentul standard ocupațional ) 
          
     2.3. Programa de pregătire teoretică și practică (anexa nr. 2 la prezentul standard 
ocupațional)  
  
 2.4.  Echipamente/utilaje/programe software etc. necesare pregătirii teoretice și practice 
        
 

    
 
 
 
 
  
 
 
2.5. Cerințe privind nivelul minim de calificare și experiență profesională pentru    
            formatori și instructori/preparatori formare 
 
 

180  

180 

0 

Echipamente necesare: 
- Computer/Laptop 
- Echipamente de proiecție 
- Sistem de operare, programe software și aplicații aferente 
- Imprimantă 
- Scanner 
- Acces Internet 
- Consumabile de uz curent 
- Consumabile de birotică 

Alte materiale: 
- Manuale/suporturi de curs 
- Legislație 
- Standarde de evaluare 
- Ghiduri de evaluare 
- Codul de etică al profesiei de evaluator autorizat 

Nu sunt stabilite condiții de experiență/vechime, pregătire specifică pentru formatori. 
Consiliul director stabilește Lista lectorilor ANEVAR. 
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2.6.   Cerințe privind nivelul minim de calificare și experiență profesională pentru    
            evaluatorii de competențe profesionale 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

8. Informații referitoare la procesul de elaborare, verificare, validare, avizare și aprobare a 
standardului ocupațional: 
 

      3.1. Realizare:  
             Inițiator/Autori 

Realizat inițial: Asociația Națională a Evaluatorilor din România – ANEVAR (în anul 2005) 
Revizuit: SC RHEINBRUCKE SRL 

             Instituția/instituțiile/persoane interesate Vlad Gurza și Camelia Vlădescu 
             Data elaborării: 07.06.2021 
 
     3.2. Verificare profesională: 
            Specialist/Instituția de profil: Bianca Barbu și Cristina Diaconescu 
            Data verificării: 11.06.2021 
 
     3.3. Avizare: 
            Asociație profesională/Instituție de reglementare/Instituție de profil……………………… 
            Data avizării................................... 
 
 
     3.4. Validare documentație:  
            Comitet sectorial/semnatari……………………………..……………………………………  
            Data validării................................................................... 
 
     3.5. Aprobare:  
            Autoritatea Națională pentru Calificări conform deciziei nr……...........din data…....................... 
 
 

Dobândirea calității de Evaluator autorizat de întreprinderi este reglementată de OG 
nr.24/30.08.2011 actualizată și revizuită. 
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Anexa Nr. 1  
la standardul ocupațional   

 
 

PLAN DE PREGĂTIRE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
Competența  dobândită       

 

 
Modul 

 
 

 
Nr. ore 
teorie 

1. Identifică evaluatorul 

Cadrul general pentru evaluarea 
bunurilor 35 2. 

Identifică clientul și alți utilizatori desemnați, 
după caz 

3. Identifică scopul evaluării 

4. 
Identifică întreprinderile, fondurile comerciale 
sau alte active necorporale supuse evaluării 

Analiza diagnostic și analiza 
financiară 20 

5. Identifică tipul valorii care trebuie utilizat Abordări în evaluare 50 

6. 
Prezintă Standardele de evaluare pe care le 
aplică Evaluarea activelor necorporale 

și a instrumentelor financiare 45 
7. Prezintă data evaluării 

8. Se documentează și întocmește dosarul de lucru 
Studii de caz. Particularități 30 

9. Întocmește raportul de evaluare 

 
 

TOTAL ORE 
 

180 
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                                                                                                                                               Anexa Nr. 2  
                                                                                                                        la standardul ocupațional 
 

PROGRAMA DE PREGĂTIRE  
TEORETICĂ și PRACTICĂ 

 

Nr. 
crt. MODUL DISCIPLINĂ CONȚINUT TEMATIC 

METODE/ FORME 
DE 

DESFĂȘURARE 

MIJLOACE DE 
INSTRUIRE, 

MATERIALE DE 
ÎNVĂȚARE 

CRITERII DE 
EVALUARE 

NR. ORE 
 

TEORIE 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Cadrul 

general 
pentru 
evaluarea 
bunurilor 

1.1. Cadrul 
general pentru 
evaluarea 
bunurilor 

1. Noțiuni esențiale de 
contabilitate 
2. Angajarea misiunii 
de evaluare 
3. Aspecte juridice ale 
întreprinderilor 
4. Abordări în evaluare 
5. Codul de etică al 
profesiei de evaluator 
autorizat 

Teorie: 
Prezentare materiale 
video, foto, ppt, 
multimedia, 
dezbatere 
 
Practică : 
Demonstrație, studii 
de caz, discuții de 
grup 

Suport de curs 
Legislație 
Standarde de 
evaluare 
Ghiduri de 
evaluare 
Codul de etică al 
profesiei de 
evaluator 
autorizat 
Prezentare ppt 
Resurse web 
Laptop 
Videoproiector 
Flipchart 

- Profesionalismul 
în identificarea 
activităților de 
realizat în funcție 
de complexitatea 
misiunii de 
evaluare; 
- Corectitudinea și 
coerența în 
stabilirea etapelor 
procesului de 
evaluare 
respectând 
succesiunea 
logică a acestora, 
avându-se în 
vedere finalizarea 
lucrărilor la 
termenul 
contractual; 
- Realismul în 
stabilirea 
resurselor 
necesare în 
corelație cu 
bugetul disponibil 
și cerințele 
procesului de 
evaluare; 
- Capacitatea de 
întocmire a 
graficului de lucru 
și flexibilitatea în 
adaptarea acestuia 
la specificul 
procesului de 
evaluare 
- Capacitatea de a 
evalua corect 
documentele 
primite de la 
clienți; 

 
 

35 
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2. Analiza 
diagnostic 
și analiza 
financiară 

2.1. Abordarea 
prin piață 

1. Surse de informații 
2. Analiza diagnostic 
3. Analiza financiară în 
scopul evaluării 
4. Abordarea prin piață: 
comparabile și 
multiplicatori 
5. Ajustarea 
multiplicatorilor. 
 
 

Teorie: 
Prezentare, 
dezbatere  
 
Practică : 
Demonstrație,  
Studii de caz, 
Discuții de grup 

Suport de curs 
Legislație 
Standarde de 
evaluare 
Ghiduri de 
evaluare 
Codul de etică al 
profesiei de 
evaluator 
autorizat 
Prezentare ppt 
Resurse web 
Laptop 
Videoproiector 
Flipchart 

- Capacitatea de a 
stabili condițiile 
de piață și 
influența acestora 
asupra valorii 
întreprinderilor ce 
urmează a fi 
evaluate 
- Capacitatea de a 
colecta datele 
relevante 
- Capacitatea de a 
identifica sursele 
de informații și de 
a folosi 
informațiile 
existente 
- Capacitatea de 
prognoză cu care 
structurează  

20 

Nr. 
crt. MODUL DISCIPLINĂ CONȚINUT TEMATIC 

METODE/ FORME 
DE 

DESFĂȘURARE 

MIJLOACE DE 
INSTRUIRE, 

MATERIALE DE 
ÎNVĂȚARE 

CRITERII DE 
EVALUARE 

NR. ORE 
 

TEORIE 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
      informațiile pieței 

specifice 
- Capacitatea de 
analiza cu 
responsabilitate 
cererea și oferta 

 

3. Abordări în 
evaluare 

3.1. Abordarea 
prin venit 

1. Valoarea banilor în 
timp 
2. Abordarea prin venit 
- Previziunea fluxurilor 
3. Abordarea prin venit 
- Rate de actualizare şi 
de capitalizare 

Teorie: 
Prezentare, 
dezbatere  
 
Practică : 
Demonstrație,  
Studii de caz, 
Discuții de grup 

Suport de curs 
Legislație 
Standarde de 
evaluare 
Ghiduri de 
evaluare 
Codul de etică al 
profesiei de 
evaluator 
autorizat 
Prezentare ppt 
Resurse web 
Laptop 
Videoproiector 
Flipchart 

- Cunoștințe 
despre 
reglementările 
legale  privind 
formarea 
prețurilor; 
- Cunoștințe 
privind 
standardele de 
evaluare naționale 
- Cunoștințe 
despre 
reglementările 
legale și interne 
privind 
tranzacțiile și 
confidențialitatea 
lor; 
- Evaluarea 
documentelor 
primite de la 
clienți; 
- Înțelegerea și 
aplicarea 
noțiunilor din 
ghidurile de 
evaluare 

50 
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- Capacitatea de a 
aplica 
cunoștințele din 
domenii conexe la 
estimarea valorii 
prin abordarea 
prin venit 
- Capacitatea de a 
folosi informațiile 
ca pe un 
instrument 
valoros în 
stabilirea și 
susținerea unei 
opinii asupra 
valorii 

4. Evaluarea 
activelor 

4.1. Evaluarea 
activelor 

1. Evaluarea activelor 
imobilizate; 
2. Evaluarea activelor 
circulante 
3. Evaluarea activelor 
necorporale 
4. Evaluarea 
instrumentelor 
financiare 
5. Evaluarea datoriilor 
 

Teorie: 
Prezentare, 
dezbatere  
 
Practică : 
Demonstrație,  
Studii de caz, 
Discuții de grup 

Suport de curs 
Legislație 
Standarde de 
evaluare 
Ghiduri de 
evaluare 
Codul de etică al 
profesiei de 
evaluator 
autorizat 
Prezentare ppt 
Resurse web 
Laptop 
Videoproiector 
Flipchart 

- Capacitatea de 
analiză și de 
selecție la 
stabilirea 
obiectivelor 
evaluării 
activelor; 
- Atenția 
distributivă, 
capacitatea de 
sinteză la 
identificarea 
ansamblului 
particularităților 
activelor 
întreprinderii; 
- Spiritul 
organizatoric și 
practic, 
discernământul, 
capacitatea de 
concentrare; 

45 

Nr. 
crt. MODUL DISCIPLINĂ CONȚINUT TEMATIC 

METODE/ FORME 
DE 

DESFĂȘURARE 

MIJLOACE DE 
INSTRUIRE, 

MATERIALE DE 
ÎNVĂȚARE 

CRITERII DE 
EVALUARE 

NR. ORE 
 

TEORIE 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
      - Atenția în 

redactarea 
documentelor; 
- Atenția în 
descoperirea 
amănuntelor 
semnificative 
Cunoștințe 
privind 
standardele de 
evaluare naționale 

 

5. Studii de 
caz. 
Particularit
ăți 

5.1. 
Recapitulare 
finală 

1. Prime si disconturi 
2. Evaluarea pentru 
lichidare 
3. Evaluarea pentru 

Teorie: 
Prezentare, 
dezbatere  
 

Suport de curs 
Legislație 
Standarde de 
evaluare 

- Capacitatea de 
a înțelege și aplica 
corect 
particularitățile în 

30 
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raportare financiara 
4. Evaluarea pentru 
fuziuni, divizări, 
retragere 
5. Evaluarea pentru 
piața de capital 
6. Raportarea și 
verificarea evaluării 
7. Raportul de evaluare 
8. Proiect de absolvire 

Practică : 
Demonstrație,  
Studii de caz, 
Discuții de grup 

Ghiduri de 
evaluare 
Codul de etică al 
profesiei de 
evaluator 
autorizat 
Prezentare ppt 
Resurse web 
Laptop 
Videoproiector 
Flipchart 

evaluarea 
întreprinderilor; 
- Capacitatea de 
selectare a unor 
informații 
consistente pentru 
întocmirea 
raportului de 
evaluare 
asigurând 
conținutul tuturor 
elementelor 
structurale ale 
acestuia; 
- Claritatea și 
acuratețea 
descrierii 
procesului de 
evaluare; 
- Maniera de 
prezentare a 
concluziilor 
evaluării, 
furnizându-se 
toate explicațiile 
și justificările 
necesare; 
- Capacitatea de 
asigurare a formei 
finale a raportului 
de evaluare în 
corelație cu tipul 
acestuia, 
procedura 
specifică și 
instrucțiunile 
misiunii de 
evaluare; 
- Claritatea, 
coerența și 
precizia 
formulării ideilor; 
- Atenția în 
descoperirea 
amănuntelor 
semnificative; 
- Capacitatea de 
realiza și prezenta 
proiectul de 
absolvire. 
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 Anexa nr. 4 la HCD nr. 52/2021              
                                                                                                                                                                                                                        

 
STANDARD OCUPAȚIONAL  

 
 

SECȚIUNEA A -  CERINȚELE PIEȚEI MUNCII 
 

 
16. Denumirea ocupației și codul COR 

 
 
 
 
 

17. Denumirea tradusă a ocupației (En): 
 

 
 
 
 

 
18. Activități și competențe  
 
3.1 Activități specifice ocupației 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expert evaluator/Evaluator autorizat de active instrumente financiare 
COR 241251 

 

Financial Assets Valuer  
 

21. Evaluează instrumente financiare pentru diferite scopuri. Evaluatorul autorizat de instrumente 
financiare este specialistul care participă la evaluarea instrumentelor financiare care includ, fără a se 
limita la acestea, instrumentele derivate sau alte instrumente contingente, instrumentele hibride, 
instrumentele cu venit fix, produsele structurate și instrumentele de capitaluri proprii; 

22. Stabilește termenii de referință ai evaluării, cum ar fi: cine este evaluatorul, cine este clientul/utilizatorul, 
activul (activele) supus(e) evaluării, scopul evaluării, data evaluării, moneda evaluării și responsabilitățile 
părților implicate în evaluare; 

23. Identifică scopul evaluării în vederea stabilirii tipului valorii ce va fi estimat; 
24. Alege tipul (tipurile) adecvat(e) al(e) valorii conform termenilor de referință și scopului evaluării, cum ar 

fi, printre altele, valoarea justă. 
25. Alege abordarea în evaluare adecvată pentru a fi aplicată. Principalele abordări în evaluare sunt:  

a) abordarea prin piață,  
b) abordarea prin venit  
c) abordarea prin cost.  

26. Alege metoda de evaluare adecvată din cadrul  abordării. Fiecare dintre cele trei abordări în evaluare 
include diferite metode de evaluare; 

27. Culege, obține, analizează și utilizează date, informații necesare evaluării; 
28. Aplică abordările și metodele de evaluare adecvate; 
29. Întocmește raportul de evaluare. 
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 3.2 Competențe: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. Niveluri de calificare: 
 

4.1. Nivelul de calificare conform Cadrului Național al Calificărilor (CNC) 
 
     4.2. Nivelul de referință conform Cadrului European al Calificărilor (EQF)  

     4.3. Nivelul educațional corespondent, conform  ISCED - 2011 (cod program educațional)       
 

20. Acces la altă/alte  ocupație/ocupații cuprinsă/ cuprinse în COR 
 

    Acces la ocupație/ocupații de același nivel de calificare, conform CNC, pe bază     
    de experiență/recunoaștere de competente  
 
 
 

9. Informații suplimentare 

 
 
 
 
 
 

28. Identifică evaluatorul; 
29. Identifică clientul și alți utilizatori desemnați, după caz; 
30. Identifică scopul evaluării; 
31. Identifică instrumentele financiare supuse evaluării; 
32. Identifică tipul valorii care trebuie utilizat; 
33. Prezintă Standardele de evaluare pe care le aplică; 
34. Prezintă data evaluării; 
35. Se documentează și întocmește dosarul de lucru; 
36. Întocmește raportul de evaluare. 

6 

6 

6 

Nu este cazul. 

Procesul de evaluare a instrumentelor financiare reprezintă o procedură sistematică 
utilizată pentru a estima într-o manieră credibilă, o anumită valoare a unui/unor instrument(e) 
financiar(e). 

Activitatea de evaluare este activitatea de estimare a valorii, materializată într-un înscris, denumit raport de 
evaluare, realizată în conformitate cu Standardele de Evaluare specifice acestei activități şi cu deontologia 
profesională.  

Activitatea de evaluare poate fi desfășurată numai de către persoana care are calitatea de evaluator autorizat.  
Evaluatorul autorizat este persoana care a dobândit această calitate după parcurgerea etapelor reglementate 

de OG nr. 24/2011.  
Rapoartele de evaluare se elaborează la solicitarea oricărei persoane fizice sau juridice, de drept public ori 

privat.  
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SECȚIUNEA B -  CERINȚE PENTRU EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ 

9. Informații despre programul de educație și formare profesională 
 
    1.1. Cerințe specifice de acces la program 
    1.1.1. Competențe și deprinderi necesare accesului la program: 

 
 
   1.1.2. Condiții minime de acces la program, raportate la nivelul de studii: 

   
 Niveluri de studii: 

• Învățământ primar  
• Învățământ gimnazial  
• Învățământ general obligatoriu  
• Învățământ profesional prin școli profesionale  
• Învățământ liceal, fără diplomă de bacalaureat  
• Învățământ liceal, cu diplomă de bacalaureat  
• Învățământ postliceal  
• Învățământ superior cu diplomă de licență  
• Învățământ superior cu diplomă de master  

    
1.1.3. Alte studii necesare:  
 

 

 

1.1.4. Cerințe speciale: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nu este cazul. 

Studii universitare finalizate cu diplomă eliberată de o instituție de învățământ superior 
din România sau dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene, recunoscută de 
autoritățile române competente. 
 

Profesia Evaluator autorizat de instrumente financiare este reglementată de următoarele 
acte normative: 

• Ordonanța Guvernului nr. 24/30.08.2011 – privind unele măsuri în domeniul 
evaluării bunurilor, aprobată prin Legea nr.99/2013, cu modificările ulterioare; 

• Hotărârea Guvernului nr. 353/18.04.2012 pentru aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare a Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din 
România; 

• Regulamente și proceduri aprobate de Asociația Națională a Evaluatorilor 
Autorizați din România; 

• Standarde de evaluare a bunurilor adoptate de Asociația Națională a 
Evaluatorilor Autorizați din România, potrivit OG nr.24/30.08.2011. 
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10. Descrierea programului de educație și formare profesională 

Formarea profesională iniţială şi continuă a evaluatorilor autorizaţi se asigură prin cursuri de formare 
profesională organizate de ANEVAR, conform prevederilor art. 13 din OG nr. 24/2011. 
Desfășurarea stagiului presupune parcurgerea unor cursuri de pregătire și realizarea unor rapoarte de 
evaluare în conformitate cu regulamentul de derulare și finalizare a stagiaturii, adoptat de Consiliul 
director. 
Perioada de stagiu se încheie cu examen de finalizare a stagiaturii în termen de maximum 2 ani de la 
data atribuirii calității de membru stagiar. 
Poate fi membru titular numai acea persoana care a promovat examenul de finalizare a stagiaturii și 
urmează anual un program echivalent a minimum 20 de ore de pregătire continuă. 

 
 
     2.1. Durată totală, nr. ore                           din care : 
 
 
                             -                                             teorie, 
   
                              -                                             practică. 
 

       Orele de practică nu sunt determinate, putându-se desfășura în cadrul unor firme agreate de 
ANEVAR, sau prin participarea la ore de consultații organizate de ANEVAR. Stagiul practic se 
finalizează cu realizarea și susținerea unui număr de minimum 2 rapoarte de evaluare pentru 
instrumente financiare diferite. 

      
     2.2. Planul de pregătire (anexa nr. 1 la prezentul standard ocupațional ) 
          
     2.3. Programa de pregătire teoretică și practică (anexa nr. 2 la prezentul standard 
ocupațional)  
  
 2.4.  Echipamente/utilaje/programe software etc. necesare pregătirii teoretice și practice 
        
 

    
 
 
 
 

 
 

180  

180 

0 

Echipamente necesare: 
- Computer/Laptop 
- Echipamente de proiecție 
- Sistem de operare, programe software și aplicații aferente 
- Imprimantă 
- Scanner 
- Acces Internet 
- Consumabile de uz curent 
- Consumabile de birotică 

Alte materiale: 
- Manuale/suporturi de curs 
- Legislație 
- Standarde de evaluare 
- Ghiduri de evaluare 
- Codul de etică al profesiei de evaluator autorizat 
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2.5. Cerințe privind nivelul minim de calificare și experiență profesională pentru    
            formatori și instructori/preparatori formare 
 
 
 
 
 
 

2.6.   Cerințe privind nivelul minim de calificare și experiență profesională pentru    
            evaluatorii de competențe profesionale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

                                                                                                                                          Anexa Nr. 1  
la standardul ocupațional   

 
 

PLAN DE PREGĂTIRE 
 
 

 

 
Competența  dobândită       

 

 
Modul 

 
 

 
Nr. ore 
teorie 

1. Identifică evaluatorul Cadrul general pentru evaluarea 
instrumentelor financiare 35 

Nu sunt stabilite condiții de experiență/vechime, pregătire specifică pentru formatori. 
Consiliul director stabilește Lista lectorilor ANEVAR. 

Dobândirea calității de Evaluator autorizat de instrumente financiare este reglementată 
de OG nr.24/30.08.2011 actualizată și revizuită. 
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                                                                                                                                       Anexa Nr. 2  
                                                                                                                        la standardul ocupațional 

 

PROGRAMA DE PREGĂTIRE  

TEORETICĂ și PRACTICĂ 

Nr. 
crt. MODUL DISCIPLINĂ CONȚINUT TEMATIC 

METODE/ 
FORME DE 

DESFĂȘURARE 

MIJLOACE DE 
INSTRUIRE, 

MATERIALE DE 
ÎNVĂȚARE 

CRITERII DE 
EVALUARE 

NR. ORE 
TEORIE 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2. 
Identifică clientul și alți utilizatori desemnați, 
după caz 

3. Identifică scopul evaluării 

4. Identifică instrumentele financiare Analiza financiară. Analiza 
bursieră 20 

5. Identifică tipul valorii care trebuie utilizat Abordări în evaluare 50 

6. 
Prezintă Standardele de evaluare pe care le 
aplică 

Abordări în evaluare 50 
7. Prezintă data evaluării 

8. Se documentează și întocmește dosarul de lucru 
Studii de caz. Particularități 25 

9. Întocmește raportul de evaluare 

 
 

TOTAL ORE 
 

180 
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1. Cadrul 
general 
pentru 
evaluarea 
instrument
elor 
financiare 

1.1. Cadrul 
general pentru 
evaluarea 
instrumentelor 
financiare 

1. Eficiența piețelor 
de capital. Tipuri 
de analiză, 
utilizate ca suport 
în decizia 
investițională. 
Legătura dintre 
tipul de analiză a 
instrumentelor 
financiare și   
gradul de eficiență 
al pieței 

2. Rolul evaluării în 
managementul de 
portofoliu. 
Contribuția 
evaluatorului la 
consultanța de 
investiții pe piețele 
de capital 

3. Piața financiară și 
piața de capital 

4. Evaluarea 
instrumentelor 
financiare potrivit 
standardelor 
internaționale 
contabile 
(IAS/IFRS) 

Teorie: 
Prezentare 
materiale video, 
foto, ppt, 
multimedia, 
dezbatere 
 
Practică : 
Demonstrație, 
studii de caz, 
discuții de grup 

Suport de curs 
Legislație 
Standarde de evaluare 
Ghiduri de evaluare 
Codul de etică al 
profesiei de evaluator 
autorizat 
Prezentare ppt 
Resurse web 
Laptop 
Videoproiector 
Flipchart 

- Profesionalismul în 
identificarea 
activităților de realizat 
în funcție de 
complexitatea 
misiunii de evaluare; 
- Corectitudinea și 
coerența în stabilirea 
etapelor procesului de 
evaluare respectând 
succesiunea logică a 
acestora, avându-se în 
vedere finalizarea 
lucrărilor la termenul 
contractual; 
- Realismul în 
stabilirea resurselor 
necesare în corelație 
cu bugetul disponibil 
și cerințele procesului 
de evaluare; 
- Capacitatea de 
întocmire a graficului 
de lucru și 
flexibilitatea în 
adaptarea acestuia la 
specificul procesului 
de evaluare 
- Capacitatea de a 
evalua corect 
documentele primite 
de la clienți; 

 
 

35 
 
 

2. Analiza 
financiară. 
Analiza 
bursieră 

2.1. 
financiară. 
Analiza 
bursieră 

1. Analiza strategiei 
2. Analiza informației 

contabile 
3. Analiza financiară 

în scopul evaluării 
4. Rate de piață 

(indicatori 
bursieri) la 
firmele cotate. 
Alți indicatori 
utili în analiza 
titlurilor 
cotate. Indici 
Bursieri 

5. Analiza 
tehnică 

 
 

Teorie: 
Prezentare, 
dezbatere  
 
Practică : 
Demonstrație,  
Studii de caz, 
Discuții de grup 

Suport de curs 
Legislație 
Standarde de evaluare 
Ghiduri de evaluare 
Codul de etică al 
profesiei de evaluator 
autorizat 
Prezentare ppt 
Resurse web 
Laptop 
Videoproiector 
Flipchart 

- Capacitatea de a 
stabili condițiile de 
piață și influența 
acestora asupra valorii 
instrumentelor 
financiare ce urmează 
a fi evaluate 
- Capacitatea de a 
colecta datele 
relevante 
- Capacitatea de a 
identifica sursele de 
informații și de a 
folosi informațiile 
existente 
- Capacitatea de 
prognoză cu care 
structurează 
informațiile pieței 
specifice 
- Capacitatea de 
analiza cu 
responsabilitate 
cererea și oferta 

20 
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Nr. 
crt. MODUL DISCIPLINĂ CONȚINUT TEMATIC 

METODE/ 
FORME DE 

DESFĂȘURARE 

MIJLOACE DE 
INSTRUIRE, 

MATERIALE DE 
ÎNVĂȚARE 

CRITERII DE 
EVALUARE 

NR. ORE 
TEORIE 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3. Abordări în 
evaluare 

3.1. Costul 
capitalului. 
Abordarea 
prin venit 

1. Definiții. 
Clasificare după 
riscul asociat.  
Factori generali de 
influență. 
Principalele ipoteze 
de lucru. 

2. Estimarea costului 
mediu ponderat al 
capitalului. 

3. Evaluarea 
acțiunilor: 
abordarea prin venit 

Teorie: 
Prezentare, 
dezbatere  
 
Practică : 
Demonstrație,  
Studii de caz, 
Discuții de grup 

Suport de curs 
Legislație 
Standarde de evaluare 
Ghiduri de evaluare 
Codul de etică al 
profesiei de evaluator 
autorizat 
Prezentare ppt 
Resurse web 
Laptop 
Videoproiector 
Flipchart 

- Cunoștințe despre 
reglementările legale  
privind formarea 
prețurilor; 
- Cunoștințe privind 
standardele de 
evaluare naționale 
- Cunoștințe despre 
reglementările legale 
și interne privind 
tranzacțiile și 
confidențialitatea lor; 
- Evaluarea 
documentelor primite 
de la clienți; 
- Înțelegerea și 
aplicarea noțiunilor 
din ghidurile de 
evaluare 
- Capacitatea de a 
aplica cunoștințele din 
domenii conexe la 
estimarea valorii prin 
abordarea prin venit 
- Capacitatea de a 
folosi informațiile ca 
pe un instrument 
valoros în stabilirea și 
susținerea unei opinii 
asupra valorii 

50 

4. Abordări în 
evaluare 

4.1. 
Abordarea 
prin piață 

1. Evaluarea 
acțiunilor: 
Abordarea prin 
piață (evaluarea pe 
baza multiplilor) 

2. Evaluarea relativă a 
acțiunilor cotate 

3. Evaluarea relativă a 
acțiunilor necotate. 

4. Evaluarea 
instrumentelor 
financiare cu venit 
fix 

5. Evaluarea 
instrumentelor 
derivate 

 

Teorie: 
Prezentare, 
dezbatere  
 
Practică : 
Demonstrație,  
Studii de caz, 
Discuții de grup 

Suport de curs 
Legislație 
Standarde de evaluare 
Ghiduri de evaluare 
Codul de etică al 
profesiei de evaluator 
autorizat 
Prezentare ppt 
Resurse web 
Laptop 
Videoproiector 
Flipchart 

- Capacitatea de 
analiză și de selecție 
la stabilirea 
obiectivelor evaluării 
activelor; 
- Atenția distributivă, 
capacitatea de sinteză 
la identificarea 
ansamblului 
particularităților 
instrumentelor 
financiare; 
- Spiritul 
organizatoric și 
practic, 
discernământul, 
capacitatea de 
concentrare; 
- Atenția în 
redactarea 
documentelor; 
- Atenția în 

50 
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descoperirea 
amănuntelor 
semnificative 
- Cunoștințe privind 
standardele de 
evaluare naționale 

5. Studii de 
caz. 
Particularit
ăți 

5.1. 
Recapitulare 
finală 

1. Operațiuni privind 
titlurile societăților 
comerciale 

2. Evaluarea titlurilor 
emise de organismele 
de plasament colectiv 

3. Managementul de 
portofoliu 

4. Recapitulare finală 
5. Raportul de evaluare 
 

Teorie: 
Prezentare, 
dezbatere  
 
Practică : 
Demonstrație,  
Studii de caz, 
Discuții de grup 

Suport de curs 
Legislație 
Standarde de evaluare 
Ghiduri de evaluare 
Codul de etică al 
profesiei de evaluator 
autorizat 
Prezentare ppt 
Resurse web 
Laptop 
Videoproiector 
Flipchart 

- Capacitatea de a 
înțelege și aplica 
corect particularitățile 
în evaluarea 
instrumentelor 
financiare; 
- Capacitatea de 
selectare a unor 
informații consistente 
pentru întocmirea 
raportului de evaluare 
asigurând conținutul  

25 

Nr. 
crt. MODUL DISCIPLINĂ CONȚINUT TEMATIC 

METODE/ 
FORME DE 

DESFĂȘURARE 

MIJLOACE DE 
INSTRUIRE, 

MATERIALE DE 
ÎNVĂȚARE 

CRITERII DE 
EVALUARE 

NR. ORE 
TEORIE 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

      

tuturor elementelor 
structurale ale 
acestuia; 
- Claritatea și 
acuratețea descrierii 
procesului de 
evaluare; 
- Maniera de 
prezentare a 
concluziilor evaluării, 
furnizându-se toate 
explicațiile și 
justificările necesare; 
- Capacitatea de 
asigurare a formei 
finale a raportului de 
evaluare în corelație 
cu tipul acestuia, 
procedura specifică și 
instrucțiunile misiunii 
de evaluare; 
- Claritatea, coerența 
și precizia formulării 
ideilor; 
- Atenția în 
descoperirea 
amănuntelor 
semnificative; 
- Capacitatea de 
realiza și prezenta 
proiectul de absolvire. 
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                                                                                                                            Anexa nr. 5 la HCD nr. 52/2021                                                                                                                                                                                                                                 
 

STANDARD OCUPAȚIONAL  
 
SECȚIUNEA A -  CERINȚELE PIEȚEI MUNCII 
 

 
21. Denumirea ocupației și codul COR 

 
 
 
 
 

22. Denumirea tradusă a ocupației (En): 
 

 
 
 
 

 
23. Activități și competențe  
 
3.1 Activități specifice ocupației 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluator autorizat care deține specializarea „verificarea evaluării”  

Verificator de rapoarte de evaluare COR 241251 
 

Valuation Reviewer  
 

30. Verifică evaluările realizate de către alți evaluatori. Evaluatorul autorizat care deține specializarea „verificarea 
evaluării” este un evaluator autorizat angajat să verifice o evaluare efectuată de către un alt evaluator. În cadrul 
verificării evaluării, evaluatorul cu specializarea verificarea evaluării poate efectua anumite proceduri de evaluare 
și/sau furniza o opinie asupra valorii; 

31. Stabilește termenii de referință ai verificării, cum ar fi: identificarea clientului și a utilizatorilor desemnați; 
identificarea obiectivului verificării; precizarea standardelor de evaluare pe baza cărora va fi exprimată concluzia 
verificării; identificarea elementelor raportului supus verificării care sunt relevante pentru verificarea pe care urmează 
să o elaboreze, identificarea datei la care sunt valabile opiniile și concluziile verificării; identificarea ipotezelor și a 
ipotezelor speciale avute în vedere în cadrul verificării; comunicarea cu evaluatorul. 

32. Identifică scopul activității de verificare; 
33. În cazul verificărilor cu obiectiv simplu: emite și comunică o opinie referitoare la conformitatea raportului de evaluare 

supus verificării cu standardele de evaluare precizate în termenii de referință ai verificării, precum și cu prevederile 
legale aplicabile; 

34. În cazul verificărilor cu obiectiv extins: exprimă concluzia privind valoarea bunului evaluat în raportul supus 
verificării după ce a parcurs etapele: 
• Alege tipul (tipurile) adecvat(e) al(e) valorii conform termenilor de referință și scopului evaluării. Exemplu de tipuri ale valorii: 

valoarea de piață, valoarea justă , valoarea echitabilă, valoarea de investiție/subiectivă, valoarea sinergiei, valoarea de lichidare, 
chiria de piață;  

• Alege abordarea în evaluare adecvată pentru a fi aplicată. Principalele abordări în evaluare sunt: a) abordarea prin piață, b) 
abordarea prin venit c) abordarea prin cost.  

• Alege metoda de evaluare adecvată din cadrul  abordării. Fiecare dintre cele trei abordări în evaluare include diferite metode de 
evaluare; 

• Culege, obține, analizează și utilizează date, informații necesare evaluării; 
• Aplică abordările și metodele de evaluare adecvate; 
• Întocmește raportul de verificare. 
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 3.2 Competențe: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24. Niveluri de calificare: 
 

4.1. Nivelul de calificare conform Cadrului Național al Calificărilor (CNC) 
 
     4.2. Nivelul de referință conform Cadrului European al Calificărilor (EQF)  

     4.3. Nivelul educațional corespondent, conform  ISCED - 2011 (cod program educațional)       
 

25. Acces la altă/alte  ocupație/ocupații cuprinsă/ cuprinse în COR 
 

    Acces la ocupație/ocupații de același nivel de calificare, conform CNC, pe bază     
    de experiență/recunoaștere de competente  
 
 
 

10. Informații suplimentare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37. Identifică clientul și alți utilizatori desemnați, după caz; 
38. Identifică scopul evaluării; 
39. Identifică bunurile supuse evaluării în rapoartele verificate; 
40. Identifică tipul valorii care trebuie utilizat; 
41. Prezintă Standardele de evaluare pe care le aplică; 
42. Prezintă data evaluării; 
43. Se documentează și întocmește dosarul de lucru; 
44. Întocmește raportul de evaluare. 

6 

6 

6 

Nu este cazul. 

Verificarea unei evaluări reprezintă procesul de elaborare a unei opinii privind modul de 
întocmire a acesteia, precum și comunicarea acestei opinii, proces care se materializează 
printr-un raport scris. 

Verificările evaluărilor pot fi realizate numai de către evaluatori autorizați persoane fizice care dețin 
specializarea Verificarea evaluării (VE), dovedită cu parafa de verificator (în specializarea corespunzătoare 
raportului de evaluare supus verificării), conform legislației aplicabile în România, pe care îi vom numi în 
continuare Verificatori sau de către evaluatori autorizați persoane juridice care semnează declarația privind 
verificarea împreună cu evaluatorii persoane fizice care dețin specializarea VE și care au participat la elaborarea 
acestuia.  

Evaluatorul autorizat este persoana care a dobândit această calitate după parcurgerea etapelor reglementate 
de OG nr. 24/2011.  

Rapoartele de evaluare se elaborează la solicitarea oricărei persoane fizice sau juridice, de drept public ori 
privat.  
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SECȚIUNEA B -  CERINȚE PENTRU EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ 

11. Informații despre programul de educație și formare profesională 
 
    1.1. Cerințe specifice de acces la program 
    1.1.1. Competențe și deprinderi necesare accesului la program: 

 
 
   1.1.2. Condiții minime de acces la program, raportate la nivelul de studii: 

   
 Niveluri de studii: 

• Învățământ primar  
• Învățământ gimnazial  
• Învățământ general obligatoriu  
• Învățământ profesional prin școli profesionale  
• Învățământ liceal, fără diplomă de bacalaureat  
• Învățământ liceal, cu diplomă de bacalaureat  
• Învățământ postliceal  
• Învățământ superior cu diplomă de licență  
• Învățământ superior cu diplomă de master  

    
1.1.3. Alte studii necesare:  
 

 

 

1.1.4. Cerințe speciale: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nu este cazul. 

Studii universitare finalizate cu diplomă eliberată de o instituție de învățământ superior 
din România sau dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene, recunoscută de 
autoritățile române competente. 
 

Profesia de Evaluator autorizat care deține specializarea „verificarea evaluării” este 
reglementată de următoarele acte normative: 

• Ordonanța Guvernului nr. 24/30.08.2011 – privind unele măsuri în domeniul 
evaluării bunurilor, aprobată prin Legea nr.99/2013, cu modificările ulterioare; 

• Hotărârea Guvernului nr. 353/18.04.2012 pentru aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare a Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din 
România; 

• Regulamente și proceduri aprobate de Asociația Națională a Evaluatorilor 
Autorizați din România; 

• Standarde de evaluare a bunurilor adoptate de Asociația Națională a 
Evaluatorilor Autorizați din România, potrivit OG nr.24/30.08.2011. 
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12. Descrierea programului de educație și formare profesională 

Formarea profesională iniţială şi continuă a evaluatorilor autorizaţi se asigură prin cursuri de formare 
profesională organizate de ANEVAR, conform prevederilor art. 13 din OG nr. 24/2011. 
Desfășurarea stagiului presupune parcurgerea unor cursuri de pregătire și realizarea unor rapoarte de 
evaluare în conformitate cu regulamentul de derulare și finalizare a stagiaturii, adoptat de Consiliul 
director. 
Perioada de stagiu se încheie cu examen de finalizare a stagiaturii în termen de maximum 2 ani de la 
data atribuirii calității de membru stagiar. 
Poate fi membru titular numai acea persoana care a promovat examenul de finalizare a stagiaturii și 
urmează anual un program echivalent a minimum 20 de ore de pregătire continuă. 

 
 
     2.1. Durată totală, nr. ore                           din care : 
 
 
                             -                                             teorie, 
   
                              -                                             practică. 
 

       Orele de practică nu sunt determinate, putându-se desfășura în cadrul unor firme agreate de 
ANEVAR, sau prin participarea la ore de consultații organizate de ANEVAR. Stagiul practic se 
finalizează cu realizarea și susținerea unui număr de minimum 2 rapoarte de verificare. 

      
     2.2. Planul de pregătire (anexa nr. 1 la prezentul standard ocupațional ) 
          
     2.3. Programa de pregătire teoretică și practică (anexa nr. 2 la prezentul standard 
ocupațional)  
  
 2.4.  Echipamente/utilaje/programe software etc. necesare pregătirii teoretice și practice 
        
 

    
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

180  

180 

0 

Echipamente necesare: 
- Computer/Laptop 
- Echipamente de proiecție 
- Sistem de operare, programe software și aplicații aferente 
- Imprimantă 
- Scanner 
- Acces Internet 
- Consumabile de uz curent 
- Consumabile de birotică 

Alte materiale: 
- Manuale/suporturi de curs 
- Legislație 
- Standarde de evaluare 
- Ghiduri de evaluare 
- Codul de etică al profesiei de evaluator autorizat 
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2.5. Cerințe privind nivelul minim de calificare și experiență profesională pentru    
            formatori și instructori/preparatori formare 
 
 
 
 
 
 

2.6.   Cerințe privind nivelul minim de calificare și experiență profesională pentru    
            evaluatorii de competențe profesionale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Anexa Nr. 1  
la standardul ocupațional   

 
 

PLAN DE PREGĂTIRE 
 
 

 

 
Competența  dobândită       

 

 
Modul 

 
 

 
Nr. ore 
teorie 

1. Identifică verificatorul 
Cadrul general pentru evaluarea 

bunurilor 40 
2. 

Identifică clientul și alți utilizatori desemnați, 
după caz 

Nu sunt stabilite condiții de experiență/vechime, pregătire specifică pentru formatori. 
Consiliul director stabilește Lista lectorilor ANEVAR. 

Dobândirea calității de Evaluator autorizat care deține specializarea „verificarea 
evaluării” este reglementată de OG nr.24/30.08.2011 actualizată și revizuită. 
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                                                                                                                                             Anexa Nr. 2 
                                                                                                                      la standardul ocupațional 

 
 

PROGRAMA DE PREGĂTIRE 
TEORETICĂ și PRACTICĂ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 
Identifică scopul verificării și obiectivul 
verificării 

4. 
Identifică bunurile evaluate în raportul supus 
verificării 

Cadrul general pentru 
verificarea rapoartelor 40 

5. 
Identifică tipul valorii care trebuie utilizat (în 
cazul verificărilor cu obiectiv extins) Verificări pe tipuri de evaluări 40 

6. 
Prezintă Standardele de evaluare pe care le 
aplică 

Verificări pe tipuri de evaluări 30 
7. Prezintă data verificării 

8. Se documentează și întocmește dosarul de lucru 
Studii de caz. Particularități 30 

9. Întocmește raportul de verificare 

 
 

TOTAL ORE 
 

180 
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Nr. 
crt. MODUL DISCIPLINĂ CONȚINUT TEMATIC 

METODE/ FORME 
DE 

DESFĂȘURARE 

MIJLOACE DE 
INSTRUIRE, 

MATERIALE DE 
ÎNVĂȚARE 

CRITERII DE 
EVALUARE 

NR. ORE 
TEORIE 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Cadrul 

general 
pentru 
evaluarea 
bunurilor 

1.1. Cadrul 
general pentru 
evaluarea 
bunurilor 

1. Introducere: 
Legislația 
evaluării. 
Scopurile 
evaluării. Riscurile 
evaluării. Raportul 
de evaluare 

2. Standarde de 
evaluare  

 

Teorie: 
Prezentare materiale 
video, foto, ppt, 
multimedia, 
dezbatere 
 
Practică : 
Demonstrație, studii 
de caz, discuții de 
grup 

Suport de curs 
Legislație 
Standarde de 
evaluare 
Ghiduri de 
evaluare 
Codul de etică al 
profesiei de 
evaluator 
autorizat 
Prezentare ppt 
Resurse web 
Laptop 
Videoproiector 
Flipchart 

- Profesionalismul 
în identificarea 
activităților de 
realizat în funcție de 
complexitatea 
misiunii de 
verificare; 
- Corectitudinea și 
coerența în 
stabilirea etapelor 
procesului de 
verificare 
respectând 
succesiunea logică a 
acestora, avându-se 
în vedere finalizarea 
lucrărilor la 
termenul 
contractual; 
- Realismul în 
stabilirea resurselor 
necesare în corelație 
cu bugetul 
disponibil și 
cerințele procesului 
de evaluare; 
- Capacitatea de 
întocmire a 
graficului de lucru 
și flexibilitatea în 
adaptarea acestuia 
la specificul 
procesului de 
verificare 
- Capacitatea de a 
evalua corect 
documentele primite 
de la clienți; 

 
 

40 
 
 

2. Cadrul 
general 
pentru 
verificarea 
rapoartelor 

2.1.Cadrul 
general 
pentru 
verificarea 
rapoartelor 

1. Definiție. Scopul 
verificărilor 

2. Reglementările 
verificării 

3. Pilonii activității de 
verificare. 
Instrumentarul 
verificatorului 

4. Exemple de 
neconformități 

5. Coerențe și corelații 
în rapoartele de 

Teorie: 
Prezentare, 
dezbatere  
 
Practică : 
Demonstrație,  
Studii de caz, 
Discuții de grup 

Suport de curs 
Legislație 
Standarde de 
evaluare 
Ghiduri de 
evaluare 
Codul de etică al 
profesiei de 
evaluator 
autorizat 
Prezentare ppt 
Resurse web 
Laptop 

- Capacitatea de a 
colecta datele 
relevante 
- Capacitatea de a 
identifica sursele de 
informații și de a 
folosi informațiile 
existente 
- Capacitatea de 
prognoză cu care 
structurează 
informațiile pieței 
specifice 

40 
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evaluare 
6. Etapele și 

metodologia 
verificării. 

7. Concluziile 
verificării. Raportul 
de verificare 

8. Comunicarea cu 
evaluatorul 

9. Cerințe pentru 
verificator 

Videoproiector 
Flipchart 

- Capacitatea de 
analiza cu 
responsabilitate 
cererea și oferta 

Nr. 
crt. MODUL DISCIPLINĂ CONȚINUT TEMATIC 

METODE/ FORME 
DE 

DESFĂȘURARE 

MIJLOACE DE 
INSTRUIRE, 

MATERIALE DE 
ÎNVĂȚARE 

CRITERII DE 
EVALUARE 

NR. ORE 
TEORIE 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
3. Verificări 

pe tipuri de 
evaluări 

3.1Verificări 
pe tipuri de 
evaluări 

1. Verificări interne ca 
parte a procesului de 
asigurare a calității 

2. Verificări realizate 
de către bănci 

3. Verificări realizate 
de către auditori 

4. Verificări realizate 
de către autoritățile 
locale 

5. Verificări în 
contextul 
procedurilor 
judiciare 

Teorie: 
Prezentare, 
dezbatere  
 
Practică : 
Demonstrație,  
Studii de caz, 
Discuții de grup 

Suport de curs 
Legislație 
Standarde de 
evaluare 
Ghiduri de 
evaluare 
Codul de etică al 
profesiei de 
evaluator 
autorizat 
Prezentare ppt 
Resurse web 
Laptop 
Videoproiector 
Flipchart 

- Cunoștințe despre 
reglementările 
legale  privind 
formarea prețurilor; 
- Cunoștințe 
privind standardele 
de evaluare 
naționale 
- Cunoștințe despre 
reglementările 
legale și interne 
privind tranzacțiile 
și confidențialitatea 
lor; 
- Evaluarea 
documentelor 
primite de la clienți; 
- Înțelegerea și 
aplicarea noțiunilor 
din standardele de 
evaluare 
-  Capacitatea de a 
folosi informațiile 
ca pe un instrument 
valoros în 
activitatea de 
verificare 

40 

4. Verificări 
pe tipuri de 
evaluări 

4.1Verificări 
pe tipuri de 
evaluări 

1. Verificări realizate 
de către ANEVAR 
la solicitarea 
instituțiilor publice 

2. Verificări ca bază 
pentru luarea 
deciziilor în afaceri 

3. Verificări de 
rapoarte realizate la 
o dată anterioară 

4. Verificări de 
evaluări multiple ale 

Teorie: 
Prezentare, 
dezbatere  
 
Practică : 
Demonstrație,  
Studii de caz, 
Discuții de grup 

Suport de curs 
Legislație 
Standarde de 
evaluare 
Ghiduri de 
evaluare 
Codul de etică al 
profesiei de 
evaluator 
autorizat 
Prezentare ppt 
Resurse web 
Laptop 

- Cunoștințe despre 
reglementările 
legale  privind 
formarea 
prețurilor; 

- Cunoștințe 
privind 
standardele de 
evaluare 
naționale 

- Cunoștințe despre 
reglementările 
legale și 

30 
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aceleiași proprietăți 
 

Videoproiector 
Flipchart 

interne privind 
tranzacțiile și 
confidențialitat
ea lor; 

- Evaluarea 
documentelor 
primite de la 
clienți; 

- Înțelegerea și 
aplicarea 
noțiunilor din 
standardele de 
evaluare 

- Capacitatea de a 
folosi 
informațiile ca 
pe un 
instrument 
valoros în 
activitatea de 
verificare 

 
 
 
 
 
 
 

Nr. 
crt. MODUL DISCIPLINĂ CONȚINUT TEMATIC 

METODE/ FORME 
DE 

DESFĂȘURARE 

MIJLOACE DE 
INSTRUIRE, 

MATERIALE DE 
ÎNVĂȚARE 

CRITERII DE 
EVALUARE 

NR. ORE 
TEORIE 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
5. Studii de 

caz. 
Particularit
ăți 

4.1. Studii de 
caz. 
Particula
rități. 

 

1. Verificarea unui 
raport de evaluare a 
…. în scopul ……. 
Obiectiv simplu 

2. Verificarea unui 
raport de evaluare a 
…. în scopul 
……Obiectiv extins 

3. Verificarea unui 
raport de verificare a 
…. în scopul …… 

4. Recapitulare 
5. Raportul de 

verificare  - Proiect 
de absolvire 

 

Teorie: 
Prezentare, 
dezbatere  
 
Practică: 
Demonstrație,  
Studii de caz, 
Discuții de grup 

Suport de curs 
Legislație 
Standarde de 
evaluare 
Ghiduri de 
evaluare 
Codul de etică al 
profesiei de 
evaluator 
autorizat 
Prezentare ppt 
Resurse web 
Laptop 
Videoproiector 
Flipchart 

- Cunoștințe despre 
reglementările 
legale  privind 
formarea 
prețurilor; 

- Cunoștințe 
privind 
standardele de 
evaluare 
naționale 

- Cunoștințe despre 
reglementările 
legale și 
interne privind 
tranzacțiile și 
confidențialitat
ea lor 

- Evaluarea 
documentelor 
primite de la 
clienți; 

- Înțelegerea și 
aplicarea 
noțiunilor din 

30 
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standardele de 
evaluare 

- Capacitatea de a 
folosi 
informațiile ca 
pe un 
instrument 
valoros în 
activitatea de 
verificare. 

 
 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 53/15.09.2021 

pentru modificarea Regulamentului de acreditare aprobat prin Hotărârea Consiliului director nr. 
38/2015, cu modificările ulterioare 

 

În temeiul art. 5 alin. (2) și al  art. 8 alin. (8) lit. j) din Ordonanţa 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 Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România adoptă prezenta 
hotărâre. 

Art. I. - Regulamentul de acreditare aprobat prin Hotărârea Consiliului director nr. 38/2015, cu 
modificările ulterioare se modifică după cum urmează: 

1. Articolul 28 va avea următorul cuprins: 
 

„Art.28. Dosarul de înscriere 
 (1) Dosarul de înscriere la examenul de reacreditare cuprinde următoarele documente: 
a) formularul de înscriere conform modelului prevăzut în anexa la prezentul regulament; 
b) curriculum vitae în limba română, însoțit de fotografie; 
c) raportul de activitate care va cuprinde o listă cu 10 lucrări de evaluare, din care 5 lucrări 

elaborate în coordonarea candidatului, în ultimii 2 ani. 
d) 2 rapoarte de evaluare EI sau 3 rapoarte EPI în limba română, reprezentative pentru 

întreprinderi/proprietăți imobiliare diferite, după caz, executate de candidat în ultimii 2 ani; Rapoartele de 
evaluare trebuie să corespundă cerințelor Standardelor de evaluare adoptate de Asociație, valabile la data 
evaluării și uzanțelor profesionale ale Asociației în ceea ce privește cuprinsul raportului, a modului de 
abordare, a procedurilor de evaluare, a fundamentării diferitelor aspecte și să aibă coerența și transparența 
necesare înțelegerii complete a acestora. Rapoartele de evaluare vor fi depuse în format electronic, iar 
denumirea fiecaruia va conține Numele și Prenumele candidatului; la solicitarea Comisiei de acreditare, 
candidații vor prezenta modele de calcul în format Excel. Nu se acceptă rapoarte simplificate/uniforme. 
Nu se acceptă rapoarte de evaluare apartament. Nu se acceptă rapoarte de verificare. Rapoartele pot fi 
depersonalizate. 

e) declarația pe proprie răspundere cu privire la antecedentele penale; 
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f) copia poliței de asigurare de răspundere civilă profesională valabilă pentru anul în curs, în 
cazul în care candidatul nu este asigurat prin intermediul firmei partenere a Asociației 

(2) Prevederile art. 6, art. 7 alin. (4) și (6) și art.8-10 se aplică în mod corespunzător. 
(3) În cazul membrilor inactivi angajați în cadrul Departamentului de monitorizare ANEVAR, 

documentele prevăzute la alin. (1) lit. c) și d) se înlocuiesc cu o listă cuprinzând 10 lucrări de evaluare 
verificate în ultimii 2 ani, realizate de candidat în desfășurarea atribuțiilor de serviciu.  

(4) Înscrierea se face în sistem online, conform alin (3), denumirea fiecărui document depus 
electronic trebuind să conțină Numele și Prenumele candidatului.  

(5) Dosarul de înscriere se depune la registratura Asociației, astfel: toate documentele prevăzute la 
alin. (1) se încarcă pe platforma https://wetransfer.com, iar link-ul de descărcare a lor se transmite la 
adresa de e-mail inscriere.acreditare@anevar.ro.; nu se vor transmite documente direct la adresa de e-
mail inscriere.acreditare@anevar.ro. 

(6) Respectarea modalității de depunere a dosarului de înscriere intră în responsabilitatea 
candidatului.” 

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 a Asociației. 

Art. III. Regulamentul de acreditare astfel cum a fost modificat prin prezenta hotărâre se publică 
pe pagina web a Asociației. 

 

Preşedintele Asociației Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România 

Sorin Adrian Petre 

 
 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 54/15.09.2021 

Hotărâre pentru completarea Listei indemnizațiilor Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați 
din România aferente anului 2021 

 
Data intrării în vigoare: 15.09.2021 

 
 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 55/28.09.2021 

pentru aprobarea unor măsuri cu privire la organizarea la distanță a adunărilor generale ale 
filialelor 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, 

https://wetransfer.com/
mailto:inscriere.acreditare@anevar.ro
mailto:inscriere.acreditare@anevar.ro
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 Luând în considerare măsurile dispuse de autoritățile publice, prelungirea stării de alertă, precum 
și dorința ANEVAR de a limita răspândirea acestui virus prin evitarea întâlnirilor unui număr mare de 
persoane 

Pentru buna derulare în continuare a activității Asociației în condiții care să asigure respectarea 
dispozițiilor Ordonanţei 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 Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul 
evaluării bunurilor și al art. 20 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a filialelor Asociației 
Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, aprobat prin Hotărârea Conferinței naționale nr. 
4/2012, cu modificările și completările ulterioare. 

Consiliul director al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România adoptă prezenta 
hotărâre. 

 
 Art. 1. Adunările generale ale celor 8 filiale ale Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați 

din România se organizează la distanță la următoarele date: 
a) FILIALA NORD -VEST: 8 noiembrie 2021, ora 09:00. 
b) FILIALA SUD-VEST: 9 noiembrie 2021, ora 09:00.  
c) FILIALA VEST:  10 noiembrie 2021, ora 09:00 
d) FILIALA SUD-EST: 11 noiembrie 2021, ora 09:00. 
e) FILIALA  SUD: 15 noiembrie 2021, ora 09:00. 
f) FILIALA NORD-EST:  16 noiembrie 2021, ora 09:00. 
g) FILIALA CENTRU: 17 noiembrie 2021, ora 09:00.  
h) FILIALA BUCUREȘTI: 18 noiembrie 2021, ora 09:00. 

 
Art. 2. Ordinea de zi a adunărilor filialelor este următoarea:  

1. Alegerea Vicepreședintelui Filialei 
2. Alegerea Consiliului Filialei 
3. Aprobarea Listei delegaților la Conferința națională din 15 decembrie 2021 
4. Prezentarea Standardelor de evaluare, ediția 2022 
5. Diverse 

 Art. 3. (1) La adunările filialelor participă  membrii titulari ai Asociației care au domiciliul în 
circumscripţia teritorială a filialei, respectiv pe raza judeţelor în care se organizează şi funcţionează filiala 
sau pe raza municipiului Bucureşti, după caz.  

(2) Potrivit art. 13 din Regulamentul de organizare și funcționare a filialei, în cazul în care o filială 
este constituită din membri titulari ai ANEVAR cu domicilii în mai multe județe, Consiliul filialei 
respective va cuprinde cel puțin câte un reprezentant din fiecare județ.  

(3) Prima convocare a adunărilor se consideră la datele prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre, la 
ora 09:00. Prezența membrilor se constată în centralizatorul formularului de prezență disponibil online, 
începând cu ora 08:30. 

(4) Cvorumul este asigurat de prezenţa a jumătate plus unu din numărul evaluatorilor autorizaţi cu 
drept de vot din cadrul filialei, iar hotărârile se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi. 

mailto:filiala.centru@anevar.ro
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(5) Dacă la prima convocare adunarea generală nu poate fi ţinută din cauza lipsei cvorumului, a 
doua convocare se fixează la ora 10:00. 

(6) La a doua convocare, adunarea generală a filialei poate să delibereze oricare ar fi numărul 
celor prezenţi, iar hotărârile se adoptă cu votul majorităţii participanţilor.  

 
Art. 4 Adunările filialelor vor respecta următorul grafic: 
1. Până în data de 6 octombrie 2021, fiecare birou zonal va asigura publicarea într-un ziar de 

răspândire naţională a convocării adunării filialei; 
2. În perioada 25 octombrie (ora 09:00) – 29 octombrie (ora 16:00) 2021, membrii filialei: 
a) se vor autopropune pentru Lista delegaților la Conferința națională a ANEVAR, prin accesarea 

paginii personale pe bază de parolă și completarea chestionarului creat în acest scop.  
b) își pot depune candidatura pentru funcția de vicepreședinte al Consiliului filialei și pentru 

celelalte funcții eligibile din Consiliul filialei, prevăzute la art 7 din prezenta hotărâre. 
3. În data de 3 noiembrie 2021, până la ora 16:00 se vor posta pe pagina personală a 

membrilor filialei (cu acces pe bază de parolă) următoarele: 
a. ordinea de zi, 
b. materialele aferente ordinii de zi 
4. În datele stabilite la art. 1 din prezenta hotărâre, începând cu ora 09:00, se vor organiza 

adunările generale ale filialelor online, pe platforma zoom.us și concomitent pe platforma 
resurse.anevar.ro, trecându-se prin următoarele etape: 

- Sesiunea de votare prezență; 
- Verificarea cvorumului. În cazul în care până la ora 09:00, nu este înregistrată prezența a 

cel puțin jumătate plus unu din numărul evaluatorilor autorizaţi cu drept de vot din cadrul filialei, votul 
prezenței se continuă până la ora 10:00; 

- Accesul membrilor filialei pe platforma pe zoom.us 
- Desemnarea unui evaluator autorizat de către președintele filialei, din cadrul membrilor 

filialei (inclusiv din Consiliul filialei), care va redacta procesul verbal al adunării, urmărind înregistrarea; 
- Validarea candidaturilor depuse de către Comisia de validare a candidaturilor 
- Prezentarea candidaților validați pentru funcția de prim-vicepreședinte 
- Sesiunea de votare pentru funcția de prim - vicepreședinte 
- Prezentarea Listei delegaților  
- Anunțarea rezultatului votului pentru funcția de prim - vicepreședinte 
- Eventual TUR 2 
- Prezentarea candidaților validați pentru celelalte funcții din Consiliul filialei  
- Sesiunea de votare pentru celelalte funcții din Consiliul filialei și pentru delegații la 

Conferința națională 
- Prezentarea Standardelor de evaluare, ediția 2022 
- Anunțarea rezultatului votului pentru celelalte funcții din Consiliul filialei  
- Eventual Tur 2 
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 Art. 5. – Cadrul general pentru alegerea membrilor Consiliilor filialei Asociației Naționale a 
Evaluatorilor Autorizați din România pentru mandatul 2022-2023 se constituie din: 

d) Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, 
aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările şi completările ulterioare (OG 
nr. 24/2011); 

e) Regulamentul de organizare și funcţionare a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi 
din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 353/2012; 

f) Regulamentul de organizare şi funcţionare a filialelor Asociației Naţionale a Evaluatorilor 
Autorizaţi din România, aprobat prin Hotărârea Conferinței naționale nr. 4/2012 cu 
modificările și completările ulterioare; 

g) Procedura de alegeri pentru membrii consiliului filialei, aprobată prin Hotărârea Consiliului 
director nr. 45/2013, cu modificările și completările ulterioare. 
 

 Art. 6. – Se vor respecta următoarele principii instituite și respectate și anterior în desfășurarea 
acestui proces: 

4. Dreptul de a candida al oricărui membru titular care îndeplinește criteriile de eligibilitate și 
incompatibilități; 

5. Dreptul de a se face cunoscuți membrilor filialelor din care fac parte, la adunările acestora, a 
celor care și-au depus candidatura; 

6. Votul secret asigurat pentru sistemul de votare la distanță.  
 

Art. 7. – (1) Conform prevederilor actelor normative de mai sus, funcțiile eligibile la adunările 
filialelor sunt: 

a) Vicepreședinții filialelor Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România; 
b) Câte 6 membri în Consiliul fiecărei filiale.  

(2) Pentru funcțiile eligibile se depun separat candidaturile pentru funcţia de vicepreședinte și 
pentru funcțiile de membru în Consiliul filialei. 

 
Art. 8. – (1) Poate candida ca membru în Consiliile filialei orice evaluator autorizat înscris în 

Tabloul Asociației care îndeplinește criteriile de eligibilitate și incompatibilități prevăzute la art. 3 din 
Procedura de alegeri pentru membrii consiliului filialei, aprobată prin Hotărârea Consiliului director nr. 
45/2013, cu modificările și completările ulterioare (Procedura) și anume: 

a) Nu pot fi aleși membri ai Consiliului filialei și nici delegați la Conferința națională și nu au 
drept de vot, evaluatorii autorizați a căror calitate de membru titular al ANEVAR este 
suspendată la data adunării generale a filialei, membrii stagiari, membrii inactivi și membrii de 
onoare.  

b) Nu este eligibilă pentru funcţia de preşedinte al filialei sau de membru al Consiliului filialei, 
persoana căreia i-a fost aplicată oricare dintre sancţiunile disciplinare prevăzute de Ordonanța 
Guvernului nr. 24/2011, în condițiile în care sancțiunea disciplinară nu a fost radiată de drept, 
în conformitate cu prevederile art. 32 din Regulamentul Comisiei de Etică și Disciplină, 
aprobat prin Hotărârea Conferinței naționale nr. 5/05.04.2014, cu modificările și completările 
ulterioare. 
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Art. 9. – (1) Candidaturile se depun în perioada 25 octombrie (ora 09:00) – 29 octombrie (ora 

16:00) 2021 prin poșta electronică la adresa: candidaturi@anevar.ro. 
 (2) Candidaturile vor fi depuse pe formularul de candidatură al cărui model este prevăzut în anexa 
la prezenta hotărâre. 
 (3) Candidaturile depuse după expirarea termenului prevăzut la alin. (1) nu sunt luate în 
considerare. 
  
 Art. 10. – (1) Prin excepție de la prevederile art. 8 alin. (2) din Procedură, pentru celeritatea 
lucrărilor adunărilor generale, comisia de validare a candidaturilor este formată din cele 3 persoane care 
dețin în prezentul mandat funcțiile de fost președinte, președinte și viitor președinte al filialei.  

(2) Candidaturile valide vor fi prezentate membrilor adunărilor filialelor în cadrul întâlnirii pe 
platforma zoom.us. 
 (3) Pentru cunoașterea candidaților de către membrii filialei, fiecare candidat va face o prezentare 
succintă a profilului său, în cadrul adunării online pe platforma zoom.us. 
 

Art. 11. – (1) Votarea candidaților se face de către membrii filialei prin platforma 
resurse.anevar.ro, accesibilă pe bază de ID și parolă care asigură atât secretizarea votului, cât și 
imposibilitatea votului repetat. 

(2) Buletinul de vot se constituie dintr-un formular de vot online disponibil pentru fiecare 
membru, iar voturile exprimate nu se pot modifica. 

(3) Pentru a respecta regula potrivit căreia Consiliul filialei va cuprinde cel puțin câte un 
reprezentant din fiecare județ al filialei respective, întâi vor fi aleși candidații astfel încât să fie 
reprezentate toate județele, apoi vor fi aleși candidații în ordinea descrescătoare a numărului de voturi 
obținut.  

(4) În condițiile exprimării votului electronic, prin excepție de la art. 8 alin. (1) lit.b) din 
Procedură, numărarea voturilor se realizează automat de platformă. 

(5) Supravegherea sistemului informatic și constatarea rezultatului votului se va realiza la 
încheierea sesiunilor de votare de către o comisie formată din doi membri ai  Consiliului director care nu 
fac parte din filiala a cărei Adunare se desfășoară și se aduce la cunoștința delegaților de către 
președintele ANEVAR. De asemenea, rezultatul se consemnează în procesul verbal al Conferinței și 
constituie bază pentru redactarea hotărârilor Conferinței.  
 (6) Vor fi considerați aleși candidații care au obținut cel puțin jumătate plus unu din voturile 
exprimate. 
 (7) În cazul în care nici unul dintre candidaţi nu a obţinut numărul de voturi menţionat la alineatul 
precedent, primii doi clasaţi în ordinea descrescătoare a voturilor obţinute vor intra în al doilea tur de 
scrutin al alegerilor, fiind declarat ales candidatul care a obţinut cele mai multe voturi în al doilea tur de 
scrutin. 
 Art. 12. – (1) Votarea Listei delegaților la Conferința națională din data de 15 decembrie 2021 se 
realizează pe platforma resurse.anevar.ro. 

(2)  Pentru aprobarea Listei delegaților la Conferința națională din data de 15 decembrie 2021 sunt 
necesare voturile a jumătate plus unu din numărul delegaților, iar hotărârea se adoptă cu votul majorităţii 
delegaților care votează.  

mailto:candidaturi@anevar.ro
http://resurse.anevar.ro/
http://resurse.anevar.ro/
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(3) În cazul în care va exista același număr de voturi pentru mai mulți candidați aflați pe  ultimul 
loc în Lista delegaților, se va soluționa fie prin renunțarea unuia dintre candidații prezenți în zoom.us, fie 
prin reluarea votului. Absența din zoom.us se consideră renunțare.  
 Art. 13. -  Prezentele măsuri se completează cu prevederile din cadrul legal în materie.  

Art. 14. – Prezenta hotărâre se publică în Buletinul informativ şi pe pagina web a Asociaţiei și 
intră în vigoare la data publicării pe pagina web. 

 

Preşedintele Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România 

Sorin Adrian Petre    
 

 
                                                                  

ANEXA la HCD nr. 55/2021 
 

 
 

FORMULAR DE CANDIDATURĂ 
pentru funcţia de .................................................................. 

 

Numele şi prenumele:    

 

Nr. Legitimaţie:   

Filiala:   

Adresa de email:   

Membru al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din 
România din anul:   

Categoria de membru: 

�membru titular � membru acreditat 

 
 

Declar pe propria răspundere că la data depunerii prezentei candidaturi (se bifează căsuţa 
corespunzătoare): 

  � nu am fost sancţionat disciplinar   
� am fost sancţionat disciplinar, după cum urmează:  
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 Tipul sancţiunii Perioada aplicării 
 (cf. art. 26 din O.G. 24/2011): sancţiunii: 
 Avertisment scris  

   

 Avertisment cu acţiune corectivă profesională  
   

 Suspendarea calităţii de membru pe o perioadă de până la 12 luni  
   

 Retragerea calităţii de membru al Asociaţiei  
   

 
Aspecte relevante în activitatea de membru ANEVAR: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Principalele obiective strategice pe care îmi propun să le ating : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Data ……………………………… Semnătura………………………………………..………………. 
 

 
NOTĂ: În cazul funcției de Prim vicepreședinte, se va atașa un Curriculum vitae recent al 
candidatului, redactat în limba română și având relevanţă pentru activitatea profesională din 
domeniul evaluării. 
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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 56/28.09.2021 

pentru aprobarea unor măsuri cu privire la organizarea la distanță a Conferinței naționale a 
Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România  

în data de 15 decembrie 2021 
 

 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, prelungirea stării de alertă, precum 
și dorința ANEVAR de a limita răspândirea acestui virus prin evitarea întâlnirilor unui număr mare de 
persoane 

Pentru buna derulare în continuare a activității Asociației în condiții care să asigure respectarea 
dispozițiilor Ordonanţei 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 conformitate cu art. 8 alin. (8) lit. c) și j) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind unele 
măsuri în domeniul evaluării bunurilor, 

 În temeiul art. 5 alin. (2) și al art. 7 alin. (9) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind unele 
măsuri în domeniul evaluării bunurilor  

Consiliul director al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România adoptă prezenta 
hotărâre. 

 Art. 1. Conferința națională a Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, se 
organizează în data de 15 decembrie 2021, ora 10:00, la distanță, conform procedurii descrise mai jos. 
 Art. 2. Ordinea de zi a Conferinței naționale este următoarea:  

6. Alegerea prim-vicepreședintelui ANEVAR 
7. Alegerea Consiliului director al ANEVAR 
8. Aprobarea Standardelor de evaluare a bunurilor, ediția 2022 
9. Diverse 

 Art. 3. La această conferință au drept de vot delegații celor 8 filiale, desemnați în cadrul 
adunărilor generale care vor avea loc la distanță în luna noiembrie 2021, precum și categoriile de 
persoane prevăzute la art. 7 din OG nr. 24/2011, anume membrii Consiliului director și foştii preşedinţi ai 
Asociaţiei. 

(2) Prezența delegaților se constată în centralizatorul formularului de prezență disponibil online, 
începând cu ora 09:00, în data de 15 decembrie 2021. 

(3) Cvorumul este asigurat de prezenţa a jumătate plus unu din numărul participanţilor cu drept de 
vot, constatată conform alin. (2), iar hotărârile se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi.  

 
 Art. 4. Conferința națională se va desfășura după cum urmează: 
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5. Până în data de 14 noiembrie 2021, se va publica într-un ziar de răspândire naţională 
convocarea Conferinței naționale; 

6. În perioada 1 noiembrie (09:00)  – 12 noiembrie (16:00)  2021, se vor depune candidaturile 
pentru funcția de prim-vicepreședinte a Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din 
România. Pe măsură ce se depun candidaturile, se afișează pe site-ul ANEVAR numele 
candidaților. 

7. În perioada 1 decembrie (09:00)  – 12 decembrie 2021 (16:00) se vor depunecandidaturile 
pentru celelalte funcții eligibile din Consiliul director, prevăzute la art 7 din prezenta hotărâre. 
Pe măsură ce se depun candidaturile, se afișează pe site-ul ANEVAR numele candidaților și 
funcția pentru care candidează. 

8. În data de 13 decembrie 2021, până la ora 16:00, se vor posta pe pagina personală a delegaților 
la Conferința națională (cu acces pe bază de parolă) următoarele: 

c. ordinea de zi, 
d. materialele aferente ordinii de zi; 

9. În data de 15 decembrie 2021 începând cu ora 10:00, se va organiza Conferința națională 
online, pe platforma zoom.us și concomitent pe platforma resurse.anevar.ro, trecându-se prin 
următoarele etape: 

a) Sesiunea de votare prezență; 
b) Accesul delegaților pe zoom.us 
c) Desemnarea, de către președintele ANEVAR, a unui evaluator autorizat din cadrul 

delegaților, care va redacta procesul verbal al Conferinței naționale, urmărind înregistrea 
acesteia 

d) Validarea candidaților 
e) Prezentarea candidaților validați pentru funcția de prim-vicepreședinte 
f) Sesiunea de votare pentru funcția de prim-vicepreședinte 
g) Prezentarea Standardelor de evaluare, ediția 2022 
h) Anunțarea rezultatului votului pentru funcția de prim-vicepreședinte 
i) Eventual tur 2 pentru funcția de prim-vicepreședinte 
j) Acordarea posibilității depunerii candidaturii pentru celelalte funcții eligibile din 

Consiliul director a candidatului care nu a fost ales pentru funcția de prim-vicepreședinte 
k) Prezentarea candidaților validați pentru celelalte funcții din Consiliul director  
l) Sesiunea de votare pentru celelalte funcții din Consiliul director și pentru 

aprobarea Standardelor de evaluare, ediția 2022 
m) Anunțarea rezultatului votului pentru celelalte funcții eligibile din Consiliul 

director și pentru aprobarea Standardelelor de evaluare, ediția 2022 
n) Eventual tur 2 pentru celelalte funcții eligibile din Consiliul director 
 

 Art. 5. – Cadrul general pentru alegerea membrilor Consiliului director  se constituie din: 

http://resurse.anevar.ro/
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h) Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, 
aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările şi completările ulterioare (OG 
nr. 24/2011); 

i) Regulamentul de organizare și funcţionare a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi 
din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 353/2012; 

j) Regulamentul Consiliului director al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din 
România, aprobat prin Hotărârea Conferinței naționale nr. 4/2014; 

k) Procedura de alegeri pentru prim-vicepreşedinte şi membrii Consiliului director, aprobată prin 
Hotărârea Consiliului director nr. 66/2013. 
 

 Art. 6. – Se vor respecta următoarele principii instituite și respectate și anterior în desfășurarea 
acestui proces: 

7. Dreptul de a candida al oricărui membru titular care îndeplinește criteriile de eligibilitate și 
incompatibilități; 

8. Dreptul de a se face cunoscuți delegaților la Conferința națională a celor care și-au depus 
candidatura; 

9. Votul secret asigurat prin configurarea corespunzătoare a platformei resurse.anevar.ro 
auditată cu succes. 
 

Art. 7. – (1) Conform prevederilor actelor normative de mai sus, funcțiile eligibile la Conferința 
națională din 15 decembrie 2021 sunt: 

c) Prim-vicepreședinte al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România; 
d) Vicepreşedinte – preşedinte al Comisiei de calificare şi atestare profesională; 
e) Vicepreşedinte – preşedinte al Comisiei ştiinţifice şi de standarde; 
f) Vicepreşedinte – preşedinte al Comisiei de evidenţă a membrilor; 
g) Vicepreşedinte – preşedinte al Comisiei de verificare și monitorizare; 
h) Vicepreşedinte – preşedinte al Comisiei de relaţii interne și internaţionale; 
i) Vicepreşedinte – preşedinte al Comisiei juridice; 
j) Secretar general; 
k) Trezorier.  

(2) Pentru funcțiile eligibile se depun candidaturi separate pe fiecare funcţie. 
 
Art. 8. – (1) Poate candida ca membru în Consiliul director  orice evaluator autorizat înscris în 

Tabloul Asociației care îndeplinește criteriile de eligibilitate și incompatibilități prevăzute la art. 3 din 
Procedura de alegeri pentru prim-vicepreşedinte şi membrii Consiliului director, aprobată prin Hotărârea 
Consiliului director nr. 66/2013 (Procedura) și anume: 

a) Prim-vicepreşedintele (viitorul preşedinte), cei șase vicepreşedinţi, secretarul general şi trezorierul 
se aleg din rândul delegaţilor la Conferinţa naţională de alegeri care și-au depus candidatura conform art.9 
din prezenta hotărâre.Nu pot fi aleși membri ai Consiliului director și nu au drept de vot, evaluatorii 
autorizaţi a căror calitate de membru titular al ANEVAR este suspendată la data Conferinţei naţionale de 
alegeri, membrii inactivi și membrii de onoare. 

b) Nu este eligibilă pentru funcţia de prim-vicepreşedinte sau de membru al Consiliului director, 
persoana căreia i-a fost aplicată oricare dintre sancţiunile disciplinare prevăzute de Ordonanţă, în 

http://resurse.anevar.ro/
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condiţiile în care sancţiunea disciplinară nu a fost radiată de drept, în conformitate cu prevederile art. 32 
din Regulamentul Comisiei de Etică și Disciplină. 
  

Art. 9. – (1) Candidatura pentru funcția de Prim-vicepreședinte se depune prin poșta electronică la 
adresa candidaturi@anevar.ro în perioada 1 noiembrie (09:00) – 12 noiembrie 2021 (16:00). 

(2) Candidatura pentru funcția de Prim-vicepreședinte va fi însoțită de un curriculum vitae recent 
și relevant.   

(3) Candidaturile pentru celelalte funcții eligibile din Consiliul director se depun prin poșta 
electronică la adresa candidaturi@anevar.ro în perioada 1 decembrie (09:00) – 12 decembrie 2021 
(16:00). 

(4) Candidaturile vor fi depuse pe formularul de candidatură al cărui model este prevăzut în anexa 
la prezenta hotărâre.   
  (5) Candidaturile depuse după expirarea termenelor prevăzute la alin.(1) și alin.(2) nu sunt luate 
în considerare.  
 
 Art. 10. – (1) Prin excepție de la prevederile art. 9 alin. (2) din Procedură, pentru celeritatea 
lucrărilor Conferinței naționale, comisia de validare a candidaturilor este numită de Consiliul director.   

(2) Candidaturile valide vor fi prezentate delegaților la Conferința națională în cadrul întâlnirii pe 
platforma zoom.us., iar fiecare candidat va face o prezentare succintă a profilului său și a programului 
propus, respectiv a obiectivelor propuse. 
 
 Art. 11. – (1) Votarea candidaților se face de către delegați prin platforma resurse.anevar.ro, 
accesibilă pe bază de ID și parolă care asigură atât secretizarea votului, cât și imposibilitatea votului 
repetat. 

(2) Buletinul de vot se constituie dintr-un formular de vot online disponibil pentru fiecare delegat, 
iar voturile exprimate nu se pot modifica. 

(3) În condițiile exprimării votului electronic, prin excepție de la art. 9 alin. (1) lit.b) din 
Procedură, numărarea voturilor se realizează automat de platforma resurse.anevar.ro. 

(4) Supravegherea sistemului informatic și constatarea rezultatului votului se va realiza la 
încheierea sesiunilor de votare de către o comisie formată din membrii titulari ai Comisiei de Etică și 
Disciplină și se aduce la cunoștința delegaților de către președintele ANEVAR. De asemenea, rezultatul 
se consemnează în procesul verbal al Conferinței și constituie bază pentru redactarea hotărârilor 
Conferinței.  
 (5) Vor fi considerați aleși candidații care au obținut cel puțin jumătate plus unu din voturile 
exprimate. 
 (6) În cazul în care nici unul dintre candidaţi nu a obţinut numărul de voturi menţionat la alineatul 
precedent, primii doi clasaţi în ordinea descrescătoare a voturilor obţinute vor intra în al doilea tur de 
scrutin al alegerilor, fiind declarat ales candidatul care a obţinut cele mai multe voturi în al doilea tur de 
scrutin. 

Art. 12. – (1) Votarea Standardelor de evaluare, ediția 2022 se realizează pe platforma 
resurse.anevar.ro. Variantele de vot sunt: pentru, împotrivă și abținere. Pentru ultimele două 
variante există posibilitatea completării unei motivări.  

(2)  Pentru aprobarea Standardelor de evaluare, ediția 2022 sunt necesare voturile a jumătate plus 

mailto:candidaturi@anevar.ro
mailto:candidaturi@anevar.ro
http://resurse.anevar.ro/
http://resurse.anevar.ro/
http://resurse.anevar.ro/
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unu din numărul delegaților, iar hotărârea se adoptă cu votul majorităţii delegaților care votează. 
 Art. 13. -  Prezentele măsuri se completează cu prevederile din cadrul legal în materie.  

Art. 14. – Prezenta hotărâre se publică în Buletinul informativ şi pe pagina web a Asociaţiei și 
intră în vigoare la data publicării pe pagina web. 

 

Preşedintele Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România 

Sorin Adrian Petre          
 

 
ANEXA la HCD nr. 56/2021 

 
FORMULAR DE CANDIDATURĂ 

pentru funcţia de .................................................................. 
 
 

 

Numele şi prenumele:    

 

Nr. Legitimaţie:   

Filiala:   

Adresa de email:   

Membru al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din 
România din anul:  .......................... 
Specializări deținute ............................................................. 

Categoria de membru: 

�membru titular � membru acreditat 

 
 
 

Declar pe propria răspundere că la data depunerii prezentei candidaturi (se bifează căsuţa 
corespunzătoare): 

  � nu am fost sancţionat disciplinar   
� am fost sancţionat disciplinar, după cum urmează:   
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 Tipul sancţiunii Perioada aplicării 
 (cf. art. 26 din O.G. 24/2011): sancţiunii: 
 Avertisment scris  

   

 Avertisment cu acţiune corectivă profesională  
   

 Suspendarea calităţii de membru pe o perioadă de până la 12 luni  
   

 Retragerea calităţii de membru al Asociaţiei  
   

 
Aspecte relevante în activitatea de membru ANEVAR: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Principalele obiective strategice pe care îmi propun să le ating: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Data ……………………………… Semnătura………………………………………..………………. 
 

NOTĂ: În cazul funcției de Prim vicepreședinte, se va atașa un Curriculum vitae recent al candidatului, redactat în limba română și 
având relevanţă pentru activitatea profesională din domeniul evaluării. 
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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 57/25.10.2021 

pentru amânarea susținerii probelor la examenul de acreditare/reacreditare sesiunea octombrie 
2021 

 
Luând în considerare creșterea exponențială a numărului de persoane 

infectate cu virusul SARS-CoV-2 care a determinat supraaglomerarea unităților 
sanitare și în special a unităților de primiri urgențe și secțiilor de terapie intensivă, 

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1130/2021 pentru modificarea anexelor 2 și 
3 la Hotărârea Guvernului nr. 1090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României 
începând cu data de 10 octombrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia 
pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, 

 

În temeiul art. 5 alin. (2) din Ordonanţa 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 Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România adoptă prezenta 
hotărâre. 

Art. 1. Se amână susținerea probelor la examenul de acreditare/reacreditare sesiunea octombrie 
2021 până la o dată care se va stabili ulterior, în funcție de evoluția pandemiei de COVID-19 și de 
măsurile sanitare adoptate de Guvern pentru combaterea acesteia. 

Art. 2. – Toate etapele parcurse din cadrul sesiunii până la data prezentei hotărâri rămân valabile. 

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 a Asociației. 

 
 

Preşedintele Asociației Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România 

Sorin Adrian Petre 
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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 58/29.10.2021 

pentru prelungirea termenului de depunere a candidaturilor pentru funcțiile eligibile din 
Consiliile filialelor Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România  

 
 Având în vedere numărul foarte redus de candidaturi depuse pentru funcțiile eligibile din 

Consiliile filialelor Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 
 În temeiul art. 5 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul 

evaluării bunurilor și al art. 20 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a filialelor Asociației 
Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, aprobat prin Hotărârea Conferinței naționale nr. 
4/2012, cu modificările și completările ulterioare. 

Consiliul director al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România adoptă prezenta 
hotărâre. 

 
Art. 1. Termenul pentru depunerea candidaturilor pentru funcțiile eligibile din Consiliile filialelor 

Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, atât pentru vicepreședinți, cât și pentru 
membri, se prelungește până în data de 5 noiembrie 2021, la ora 16:00.  

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

 

Preşedintele Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România 

Sorin Adrian Petre    
 

 
 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 59/29.10.2021 

pentru acordarea calităţii de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociaţiei Naţionale a 
Evaluatorilor Autorizaţi din România, societății ADS GLOBAL VALUATION SRL 

 
Având în vedere propunerea Comisiei de evidenţă membri cu nr.26/2021 privind acordarea calităţii de 
evaluator autorizat – membru corporativ societății ADS GLOBAL VALUATION SRL, din județul Cluj, 

 În conformitate cu prevederile art. 20 din Ordonanţa 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 Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011, 
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Consiliul director al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România adoptă prezenta 
hotărâre. 

Art.1. – (1) Se acordă calitatea de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociaţiei Naţionale 
a Evaluatorilor Autorizaţi din România, societății ADS GLOBAL VALUATION SRL, din județul Cluj, 
CUI 44483365, administratorul societății fiind Vulea Tiberiu Alin (leg.nr. 17209). 

              (2) Calitatea de evaluator autorizat se obține începând cu data de 05.11.2021 numai cu 
condiția dovedirii deţinerii unui certificat de asigurare de răspundere civilă profesională, conform art.2, 
cel târziu până la data de 04.11.2021. 

Art.2. – (1) În vederea emiterii autorizaţiei şi a înscrierii în Tabloul Asociaţiei, la secţiunea c) 
„Membrii corporativi”, publicat pe pagina web a Asociaţiei, persoana juridică prevăzută la art. 1 va face 
dovada deţinerii unui certificat de asigurare de răspundere civilă profesională având limita de răspundere 
de minimum 50.000 euro şi a achitării cotizaţiei 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 Asociaţiei şi intră 
în vigoare la data publicării pe pagina web. 

 

Preşedintele Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România 

Sorin Adrian Petre 

 

 
HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 60/29.10.2021 

privind pierderea calităţii de evaluator autorizat prin retragere din proprie iniţiativă, a unor 
persoane fizice și juridice, membre ale Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România 
 

Având în vedere propunerile Comisiei de evidenţă membri cu nr.27/2021 și nr.28/2021 privind pierderea 
calităţii de evaluator autorizat, prin retragere din proprie iniţiativă a unor persoane fizice și juridice, 

În conformitate cu prevederile art. 35 din Procedura privind dobândirea, menţinerea, pierderea 
calităţii de membru al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, precum şi alte 
prevederi referitoare la modificări ale statutului de membru al acestei asociaţii, aprobată prin Hotărârea 
Consiliului director nr. 19/2014, cu modificările și completările ulterioare. 

În temeiul art. 5 alin. (2) din Ordonanţa 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 Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România adoptă prezenta 
hotărâre. 
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Art.1. – Se aprobă solicitarea retragerii calităţii de evaluator autorizat, membru al Asociaţiei 
Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, a persoanelor fizice și juridice, menționate în lista 
anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Preşedintele Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România 

Sorin Adrian Petre 

 

Anexă la HCD nr. 60/2021 

 

Lista evaluatorilor autorizați care solicită retragerea din ANEVAR 

 

Nr. 
crt. 

Numele și 
prenumele 

Nr. 
legitimație/

Nr. 
Autorizație 

CUI Categorie Județ Nr. cerere 

1 RUSESCU 
GELU 15829   Membru 

titular DAMBOVITA 454/18.10.
2021 

2 
EUROVALUE 
PROPERTY 
INVEST SRL 

0610 29876956  Membru 
corporativ ILFOV 441/05.10.

2021 

 

 
 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 61/29.10.2021 

pentru acordarea calificativelor de verificare a evaluatorilor autorizați care au fost inspectați în 
cursul trimestrului al III-lea 2021 și aplicarea măsurilor corective corespunzătoare 

 

Având în vedere Referatul Comisiei de verificare și monitorizare aprobat pe cale electronică în octombrie 
2021 

 În temeiul art. 5 alin. (2) din Ordonanţa 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 calităţii activităţii de evaluare, 
aprobată prin Hotărârea Consiliului director nr. 89/2020,  
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Consiliul director al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi 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 2021, 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 Asociaţiei și intră 
în vigoare la data publicării pe pagina web. 

 

Preşedintele Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România 

Sorin Adrian Petre 

 

 

Anexa la HCD nr. 61/2021  

Lista calificativelor de verificare a evaluatorilor autorizați, care au fost inspectați în cursul trimestrului al III-lea 2021 

 

NR. 
CRT. 

MEMBRU 
CORPORATIV / 

TITULAR INSPECTAT 

 
ORAȘUL 

 
CALIFICATIV* 

MĂSURA 
CORECTIVĂ* 

OBSERVAȚII 

1. CHIVULESCU VASILE CALARASI    
2. RUS MIRCEA IOSIF CLUJ NAPOCA    
3. ȘERBAN MIHAELA IASI    
4. OȚELEA TOMA BRASOV    

5. 
POPESCU GEORGE 
NICUȘOR TIMISOARA    
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6. 

TĂRĂSESCU PAUL 
OCTAVIAN 

DROBETA 
TURNU 

SEVERIN 

   

7. ZECHERU GEORGE BUZAU    

8. TĂNASIE EUGENIA RAMNICU 
VALCEA 

   

 
9. 

ȘERBAN MIHAIELA 
GABRIELA 

SAT SFANTU 
ILIE, COMUNA 

SCHEIA 

   

10. FOGAȘ EMILIAN HORAȚIU CAREI    
11. PETRICĂ CLAUDIU CRAIOVA    
12. ENE CONSTANȚA PLOIESTI    
13. POPA MARCEL LUCIAN CLUJ NAPOCA    
14. BOSTAN LILI UNIREA    
15. CHERA CARMEN CONSTANTA    
16. NANUȚ GHEORGHE CRAIOVA    
17. STAN CLAUDIU BOGDAN COM. GIROC    
18. STOENESCU MARIA BUCURESTI    
19. DOBRILĂ LILIANA VICTORIA    

20. 
BOURCEANU NICULAE 
DECEBAL BUCURESTI    

21. 
POPESCU AURELIAN 
PAVEL CRAIOVA    

22. BĂLAN HORIA COSMIN BAIA MARE    
23. IOSIF PETRE CONSTANTA    

24. GRECU DAN MOLDOVA 
NOUA 

   

25. MOȘESCU VALERIU SLOBOZIA    
26. GROZA VERGIL ANINOASA    
27. OPREA BARAC IONEL PITESTI    
28. BLEJAN GHEORGHE ALEXANDRIA    
29. CULDA EMIL CLUJ NAPOCA    
30. DOBROTA IRINEL MALU MARE    

31. 
STĂNESCU GEORGE 
VALENTIN BRAILA    

32. CÎRSTIAN STAN PITESTI    

33. INCROSNATU MANUELA 
GEORGIANA 

CRAIOVA    

34. RESMERIȚĂ DOREL IASI    
35. TURCAȘ ALINA NASTASIA TIMISOARA    
36. PRODAN ADINA CLUJ NAPOCA    
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37. BOJNIGEANU AURELIA MEDGIDIA    
38. STEFANOVICI OTILIA MARGHITA    
39. URDA GHEORGHE BUCURESTI    
40. TODOR LILIANA SIMONA SATU MARE    
41. ROTARU MIOARA BUZAU    

42. MARINESCU GEORGETA 
GABRIELA 

CHIAJNA    

43. PREJBEANU GHEORGHE TARGU JIU    
44. ROMAN VALERIU DEVA    

45. HUSERAȘ ANDREI 
NICOLAIE 

COM. MAGESTI    

46. MARTIN CEZARINA TARGOVISTE    
47. ILIOASA DELIA DACIA HUNEDOARA    
48. DETA EVAL SRL TARGOVISTE    
49. CHELBA GHEORGHE COMUNA 

MAGURELE 
   

50. ȘALOM GABRIEL RADU MANGALIA    
51. CRISTEA CONSTANTIN BACAU    
52. CHIRIAC MARIN BUZAU    
53. GAVRILĂ ADRIAN REMUS BACAU    
54. SCRIDON IOAN TARNAVENI    
55. ȚARIC ELEONORA 

ADRIANA 
BRASOV    

56. BUCUR IAMANDI 
GHEORGHE 

COM. FILIPESTII 
DE PADURE 

   

57. DRINCEANU NICOLAE CRAIOVA    
58. UNGUREANU NICOLETA BUCURESTI    
59. NIȚĂ ALEXANDRU BUCURESTI    
60. SABĂU DANIELA ARIETA ARAD    
61. STUPARU FLOAREA COM. 

TIGANESTI 
   

62. BUTNARAȘU DAN IASI    
63. MUȚIU EMILIA CĂTĂLINA ORADEA    
64. RUGINOSU DOINIȚA ROMAN    
65. PĂTRAȘCU ROMULUS GALATI    
66. BÎRGĂOANU GABRIEL 

ROMEO 
DORNA ARINI    

67. BODRON STELIAN TARGU TROTUS    
68. ALIM ISMET MANGALIA    
69. BĂEȘIU TIBERIU VASILE MEDIAS    

 
* Calificativele de verificare și măsurile corective profesionale se comunică individual. 
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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 62/29.10.2021 

pentru înlocuirea Anexelor nr. 1-4 la Procedura de verificare și monitorizare a  
calităţii activităţii de evaluare  

 

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) lit. d) și f) din Ordonanţa 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 Ordonanţa 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 Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România adoptă prezenta 
hotărâre. 

 
Art. 1. – Anexele nr. 1- 4 la Procedura de verificare și monitorizare a calităţii activităţii de 

evaluare, se înlocuiesc cu Anexele nr. 1 – 4 care fac 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 publicării pe pagina web. 

 

 

Preşedintele Asociației Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România 
Sorin Adrian Petre 

 
 

 
                                     

                                                                             Anexa 1 

 

DECLARAȚIE 

privind activitatea desfășurată în anul 2021 

de către evaluatorii autorizați, persoane fizice care nu au desfășurat activitate de evaluare 

 

 

1. Numele și prenumele:   
………………………………............................................................................................................................ 

 
2. Număr legitimaţie:  ...................................... 
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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 2021. 

 

� 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. 
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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 bifaţi căsuţa corespunzătoare situaţiei dvs. și să completaţi rubricile 
corespunzătoare, dacă este cazul): 
 

� Am fost condamnat definitiv prin sentinţa penală nr.  ............................, pronunţată de 
........................................., la data de ......................, în dosarul nr. ........................, pentru săvârșirea 
infracțiunii ................................................................... prevăzută la art. ……………… din 
…………………….. 

 
 

�  Nu mă aflu într-o astfel de situație.  

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 ANGAJAŢI  SAU COLABORATORI 
pentru anul 2021 

 
Notă: 
 
 
Datele din acest raport vor fi prelucrate cu strictă confidențialitate de către Departamentul Verificare și 
Monitorizare.  
Vă mulțumim pentru timpul acordat completării chestionarului. 
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6. Numele și prenumele:   ………………………………........................................................................................................................ 
 
7. Număr legitimaţie:  ...................................... 

 
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 2021 am desfășurat activitatea de evaluator autorizat, în următoarele condiții: 
 

�  exclusiv ca angajat / asociat / administrator al societății comerciale 
_______________________________________________________________ care ESTE membru corporativ ANEVAR cu 
autorizația nr. __________/2021; 
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� exclusiv ca angajat (evaluator intern) al societății comerciale 
_______________________________________________________________ care NU ESTE membru corporativ ANEVAR; 

 

� exclusiv în calitate de colaborator al următoarelor societăți comerciale care SUNT membri corporativi 
ANEVAR:  

 

Denumirea ____________________________________, autorizația nr. ______/2021 

Denumirea ____________________________________, autorizația nr .______/2021 

Denumirea ____________________________________, autorizația nr. ______/2021 

Denumirea ____________________________________, autorizația nr .______/2021 
 
 

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. 
 

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 2021. 

 

� 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 bifaţi căsuţa corespunzătoare situaţiei dvs. și să completaţi rubricile 
corespunzătoare, dacă este cazul): 
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� Am fost condamnat definitiv prin sentinţa penală nr.  ............................, pronunţată de 
........................................., la data de ......................, în dosarul nr. ........................, pentru săvârșirea 
infracțiunii ................................................................... prevăzută la art. ……………… din 
…………………….. 

 
 

�  Nu mă aflu într-o astfel de situație.  

 

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 2021 

 
 

15. Numele și prenumele:   ………………………........................................................................................................................ 
 
16. Număr legitimaţie:  ...................................... 

 
17. 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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18. Filiala: ………………………………………………….. 
 
19. Adresa:  

 
Județ/Sector ………………………………. , 

Localitatea……………… ……………………..…….….., 

Str. ………………………………………………   …………………… ,  

nr. ……………..., bl. ………………, sc. ………… , et. ………, ap. ……………,  

Telefon ………….……………................, Fax ..…………….………………..., Mobil ……………………………………………... ,  

E-mail ………….………………………………………………..., Web ………………………………………………………………… . 
 
20. Numărul total de lucrari realizate in anul 2021 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 
31.12.2021), respectiv toate lucrările realizate în cursul anului 2021, dacă acest raport este completat 
după data de 1 ianuarie 2022. 

21. Cifra de afaceri realizată in anul 2021 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). 

22. Structura lucrărilor de evaluare executate în cursul anului 2021: 

LUCRĂRI EFECTUATE ÎN 2021 
% din 
total 

lucrări  

% din 
cifra de 
afaceri  

Pe specializări  
Evaluarea proprietăţilor 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 instanţe judecătoreşti  9   
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Evaluare de întreprinderi pentru fuziuni, achiziţii, delistare 10   
Evaluare pentru impozitare 11   
Evaluare pentru stabilirea despăgubirilor în caz de expropriere 12   
Evaluare în proceduri de insolvenţă sau faliment 13   
Evaluare pentru autorităţi 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% 

23. Declar ca am încheiat pe anul 2021, polița de asigurare pentru răspundere civilă profesională 
nr.________/_________cu asiguratorul _______________________________, pentru limita de asigurare de 
_______________EUR. 

24. In realizarea evaluărilor, am lucrat cu urmatorii colaboratori, evaluatori autorizati, membri titulari ANEVAR: 
 

Nr. crt. Numele si prenumele Nr. legitimație 

   
   
   
   

25. Declar că la data prezentei, indeplinesc conditiile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 24/2011 pentru 
exercitarea activității de evaluator autorizat. 

26. 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. 

27. 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 2021.  

 
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: 

28. Vă rugăm să bifaţi căsuţa corespunzătoare situaţiei dvs. și să completaţi rubricile corespunzătoare, dacă 
este cazul 
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� Am fost condamnat definitiv prin sentinţa penală nr.  ............................, pronunţată de 
..................................., la data de ......................, în dosarul nr. ........................, pentru săvârșirea 
infracțiunii ................................................................ prevăzută la art. ……………… din 
…………………….. 

 

�  Nu mă aflu într-o astfel de situație.  

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 4 
 

RAPORT  ANUAL  DE ACTIVITATE  
A  MEMBRILOR  CORPORATIVI 

pe anul 2021 
 
Denumirea firmei  ________________________________________________________________ 

Sediul social  

Județul ____________________________________________________________________ 

Localitatea ______________________________________________________________ 

str. ______________________________, nr. _____, bl. _____, sc. _____, ap. _____  

Cod Unic de Înregistrare ___________________________________ 

Nr. înreg. la Reg. Comerţului ___________________________________ 

Nr. autorizaţie ANEVAR: ___________________________________ 

Telefon: ____________________________       Fax: _______________________ 
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E-mail:__________________________________, Web _________________________________ 

Reprezentant  legal (evaluator autorizat):  Numele si prenumele...................................................... nr. 
legitimatiei __________ 

 
1. Numărul total de lucrări realizate in anul 2021 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 31.12.2021), respectiv toate lucrările realizate în cursul anului 2021, 
dacă acest chestionar este completat după data de 1 ianuarie 2022. 

2. Cifra de afaceri realizata in anul 2021 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 2021: 

LUCRĂRI EFECTUATE ÎN 2021 
% din 
total 

lucrări  

% din 
cifra de 
afaceri  

Pe specializări  
Evaluarea proprietăţilor 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, achiziţii, delistare  9   
Evaluare pentru stabilirea despăgubirilor în caz de expropriere 10   
Evaluare pentru impozitare 11   
Evaluare pentru instanţe judecătoreşti 12   
Evaluare în proceduri de insolvenţă sau faliment 13   
Evaluare pentru autorităţi publice (vânzări, concesionări, schimburi, 
etc.) 

14   

Evaluare pentru garantarea şi reeşalonarea datoriilor către stat 15   
Verificare de evaluări 16   
Alte tipuri de lucrări 17   
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Total (7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17) 18 100% 100% 

4. Societatea are încheiată pe anul 2021, 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: 

 
Asociaţi/Acţionari Salariaţi 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 
   
   
   

8. Societatea are urmatoarele sedii secundare (sucursale, puncte de lucru, etc.): 
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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 2021. 

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 bifaţi căsuţa corespunzătoare situaţiei dvs. și să completaţi rubricile corespunzătoare, 
dacă este cazul: 

 

�  Societatea  a fost condamnată definitiv prin sentinţa penală nr.  ............................, pronunţată 
de ........................................., la data de ......................, în dosarul nr. ........................, pentru 
săvârșirea infracțiunii ................................................................... prevăzută la art. ……………… din 
…………………….. 

�  Societatea  nu se află  într-o astfel de situație.  

Cunosc faptul că, potrivit art. 16 alin. (2) lit. d), respectiv art. 17 alin. (4) lit. d) din O.G. nr. 24/2011, calitatea 
de membru titular, respectiv calitatea de membru acreditat ANEVAR se pierde în situația unei condamnări 
definitive pentru săvârșirea unei infracțiuni cu intenție. 

 

…………………………………..                               ……………………………………………… 

Data (ziua/luna/anul),                                             Semnătura și ștampila 
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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 63/29.10.2021 

pentru stabilirea cuantumului și termenelor pentru achitarea cotizației de membru titular şi 
membru corporativ al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România aferente anului 

2022 

 
În temeiul art. 5 alin. (2) și al art. 8 alin. (8) lit. g) din Ordonanţa 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 Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România adoptă prezenta 
hotărâre. 

Art. 1. – Pentru anul 2022, se stabilesc cuantumul și termenele de plată pentru achitarea cotizației 
de membru titular şi membru corporativ al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi 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  
1050 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  

1200 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 1050 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 
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achita numai diferența până la 700 de lei. 
 d) Partea fixă a cotizației de membru titular include:  

1. Seminarul D 2022 „Seminar de standarde şi legislaţie”– 8h 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 Asociaţie – ”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 2022. 
 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 1050 de lei, indiferent de data la care își 
schimbă calitatea. 

Art. 5. – Pentru angajații cu normă întreagă la IROVAL, foștii președinți și membrii de onoare 
care au și calitatea de membri titulari cotizația este 0 lei. 
 Art. 6. - Pentru membrii corporativi cotizația este indivizibilă, nereturnabilă și se stabilește 
conform 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. 
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 Tabel nr. 2 

Cotizație anuală Termen Cuantum 
Membru corporativ Până la data 31 decembrie 

pentru anul în curs 
2550 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 

1700 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 2022, Hotărârea Consiliului director nr. 75/2020 pentru stabilirea 
cuantumului și termenelor pentru achitarea cotizației de membru titular şi membru corporativ al 
Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România își încetează valabilitatea. 

Art. 9. – Prezenta hotărâre se publică în Buletinul informativ şi pe pagina web a Asociaţiei și intră 
în vigoare la data publicării pe pagina web.  

 

Preşedintele Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România 

Sorin Adrian Petre 

 
 
 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 64/29.10.2021 

pentru stabilirea cuantumului și termenului de plată a cotizației membrilor stagiari ai Asociaţiei 
Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România pentru anul 2022    

     
În temeiul art. 5 alin. (2) și al art. 8 alin. (8) lit. g) din Ordonanţa 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 Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România adoptă prezenta 
hotărâre. 

Art. 1. – (1) Se stabilește cotizația membrilor stagiari ai Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor 
Autorizaţi din România pentru anul 2022. 

(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 2022. 
  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 2021) este tot în cuantum de 500 de lei și se 
achită până la 31 decembrie 2022. 

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 Ordonanţa 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 2022,  Hotărârea Consiliului director nr. 76/2020 pentru 
stabilirea cuantumului și termenului de plată a cotizației anuale a membrilor stagiari ai Asociaţiei 
Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România își încetează aplicabilitatea. 
 Art. 6. - Prezenta hotărâre se publică în Buletinul informativ şi pe pagina web a Asociaţiei și intră 
în vigoare la data publicării pe pagina web. 

 
Preşedintele Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România 

Sorin Adrian Petre 

 
 
 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 65/29.10.2021 

pentru stabilirea cuantumului și termenului de plată a taxelor de înscriere în cadrul Asociaţiei 
Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România   



 
 
 
 
 
 

 

Buletin informativ nr. 1 și 2/2021 112 
 
 
 
 
 

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 
Ordonanţa 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 Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România adoptă prezenta 
hotărâre. 

 
Art. 1. – Pentru anul 2022, 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 calităţii de 
membru stagiar  

500 de 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 de 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 

1000 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. 

5. Taxa de înscriere în 
ANEVAR a 
persoanelor juridice 
străine, în conformitate 
cu art. 28 alin. (1) și (4)  
din OG nr. 24/2011 

1000 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 500 euro Taxa se achită înainte de transmiterea dosarului 
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temporară/ocazională a 
activității de evaluare 
de către persoanele 
fizice având cetăţenia 
unui stat membru al 
Uniunii Europene sau a 
unui stat aparţinând 
Spaţiului Economic 
European/Confederației 
Elvețiene 

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 aparţinând Spaţiului 
Economic 
European/Confederației 
Elvețiene 

1000 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 Asociaţiei și intră 
în vigoare la data publicării pe pagina web. 

  
Preşedintele Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România 

Sorin Adrian Petre 
 
 
 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 66/29.10.2021 

pentru modificarea Regulamentului de acreditare aprobat prin Hotărârea Consiliului director nr. 
38/2015, cu modificările ulterioare 

 
 

În temeiul art. 5 alin. (2) și al  art. 8 alin. (8) lit. j) din Ordonanţa 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 Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România adoptă prezenta 
hotărâre. 

Art. I. - Regulamentul de acreditare aprobat prin Hotărârea Consiliului director nr. 38/2015, cu 
modificările ulterioare se modifică după cum urmează: 

1. La articolul 6 alin. (2) litera b) va avea următorul cuprins: 
„b) să fi respectat condițiile de menținere a calității de membru titular în ultimii 3 ani, iar la 

momentul înscrierii la examenul de acreditare să fi urmat în anul în curs un program de pregătire continuă 
în domeniul evaluării de cel puțin 20 de ore, cu excepția membrilor inactivi angajați în cadrul 
Departamentului de monitorizare ANEVAR; această din urmă condiție trebuie îndeplinită dacă sesiunea 
de acreditare se organizează în a doua parte a anului.” 

2. La Articolul 27, se adaugă un alineat nou, alineatul (4) cu următorul cuprins: 
„(4) Pentru membrii acreditați care dețin această calitate neîntrerupt de la înființarea Asociației 

Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România sau de cel puțin 10 ani și au împlinit vârsta de 70 de 
ani, examenul de reacreditare constă numai din proba orală.” 

3. La Articolul 28, alineatul (3) va avea următorul cuprins: 
„(3) În cazul membrilor inactivi angajați în cadrul Departamentului de monitorizare ANEVAR, 

documentele prevăzute la alin. (1) lit. c) și d) se înlocuiesc cu o listă cuprinzând 10 lucrări de evaluare 
verificate în ultimii 2 ani, realizate de candidat în desfășurarea atribuțiilor de serviciu, iar lit. f) a alin. (1) 
a prezentului articol nu se aplică.” 

  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 a Asociației. 

Art. III. Regulamentul de acreditare astfel cum a fost modificat prin prezenta hotărâre se publică 
pe pagina web a Asociației. 

 

Preşedintele Asociației Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România 

Sorin Adrian Petre 
 
 
 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 67/18.11.2021 

pentru acordarea calităţii de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociaţiei Naţionale a 
Evaluatorilor Autorizaţi din România, societății EVALCRED SRL 

 

Având în vedere propunerea Comisiei de evidenţă membri cu nr.29/2021 privind acordarea calităţii de 
evaluator autorizat – membru corporativ societății EVALCRED SRL, din județul Brașov, 

 În conformitate cu prevederile art. 20 din Ordonanţa 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 Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011, 

Consiliul director al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România adoptă prezenta 
hotărâre. 

Art.1. – (1) Se acordă calitatea de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociaţiei Naţionale 
a Evaluatorilor Autorizaţi din România, societății EVALCRED SRL, din județul Brașov, CUI 44259105, 
administratorul societății fiind doamna Gastaldo Maria (leg.nr.12723). 

              (2) Calitatea de evaluator autorizat se obține începând cu data de 23 noiembrie 2021 
numai cu condiția dovedirii deţinerii unui certificat de asigurare de răspundere civilă profesională, 
conform art.2, cel târziu până la data de 22 noiembrie 2021. 

Art.2. – (1) În vederea emiterii autorizaţiei şi a înscrierii în Tabloul Asociaţiei, la secţiunea c) 
„Membrii corporativi”, publicat pe pagina web a Asociaţiei, persoana juridică prevăzută la art. 1 va face 
dovada deţinerii unui certificat de asigurare de răspundere civilă profesională având limita de răspundere 
de minimum 50.000 euro şi a achitării cotizaţiei 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 Asociaţiei şi intră 
în vigoare la data publicării pe pagina web. 

 

Preşedintele Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România 

Sorin Adrian Petre 
 
 
 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 68/18.11.2021 

privind pierderea calităţii de evaluator autorizat prin retragere din proprie iniţiativă, a unor 
persoane fizice și juridice, membre ale Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România 
 

Având în vedere propunerea Comisiei de evidenţă membri cu nr.30/2021 privind pierderea calităţii de 
evaluator autorizat, prin retragere din proprie iniţiativă a unor persoane fizice și juridice, 

În conformitate cu prevederile art. 35 din Procedura privind dobândirea, menţinerea, pierderea 
calităţii de membru al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, precum şi alte 
prevederi referitoare la modificări ale statutului de membru al acestei asociaţii, aprobată prin Hotărârea 
Consiliului director nr. 19/2014, cu modificările și completările ulterioare. 

În temeiul art. 5 alin. (2) din Ordonanţa 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 Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România adoptă prezenta 
hotărâre. 
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Art.1. – Se aprobă solicitarea retragerii calităţii de evaluator autorizat, membru titular și 

corporativ al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, începând cu data intrării în 
vigoare a prezentei hotărâri, a persoanelor menționate în lista anexă care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. – Se aprobă solicitarea retragerii calităţii de evaluator autorizat, membru titular al 
Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, începând cu data de 01.01.2022, a domnului 
Foarta Daniel Constantin, leg.nr. 12603, din București. 

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

Preşedintele Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România 

Sorin Adrian Petre 

 

 
Anexă la HCD nr.68/2021 

 
Lista persoanelor fizice și juridice cărora li se retrage calitatea de evaluator autorizat, membru al 

ANEVAR 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Numele si 
prenumele/Denumir

ea societății 

Nr. 
leg./ 
aut. 

Categorie CUI Județ Nr. cerere 

1 CIOARA OANA 11435 
Membri 
titulari 
inactivi 

  CLUJ  493/11.11.2021 

2 DOVLETE EUGENIA 
LACRAMIOARA 12212 Membri 

titulari   BIHOR 464/26.10.2021 

3 FALIBOGA CRISTIAN 
ALIN 12489 Membri 

titulari   PRAHOVA 485/09.11.2021 

4 IONESCU RADU 13383 Membri 
titulari   BUCURESTI 463/25.10.2021 
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5 PREV CONSTRUCT SRL 0256 Membri 
corporativi 9944630 CLUJ 467/27.10.2021 

6 SAVA GEANINA 
ADRIANA 15967 

Membri 
titulari 
inactivi 

  GALATI 461/25.10.2021 

7 TACU MIHAIL 16508 Membri 
titulari   BUCURESTI 489/10.11.2021 

 

 
 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 69/09.12.2021 

pentru acordarea calităţii de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociaţiei Naţionale a 
Evaluatorilor Autorizaţi din România, societății VERIDIO REVIEW SRL  

                                                                                                                                                                                         
Având în vedere propunerea Comisiei de evidenţă membri cu nr.32/2021 privind acordarea calităţii de 
evaluator autorizat – membru corporativ societății VERIDIO REVIEW SRL, din București, 

 În conformitate cu prevederile art. 20 din Ordonanţa 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 Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011, 

Consiliul director al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România adoptă prezenta 
hotărâre. 

Art.1. – (1) Se acordă calitatea de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociaţiei Naţionale 
a Evaluatorilor Autorizaţi din România, societății VERIDIO REVIEW SRL, din București, CUI 
37158019, administratorul societății fiind doamna Hasmasan Rodica (leg.nr.13110). 

              (2) Calitatea de evaluator autorizat se obține începând cu data de 14 decembrie 2021 
numai cu condiția dovedirii deţinerii unui certificat de asigurare de răspundere civilă profesională, 
conform art.2, cel târziu până la data de 13 decembrie 2021. 

Art.2. – (1) În vederea emiterii autorizaţiei şi a înscrierii în Tabloul Asociaţiei, la secţiunea c) 
„Membrii corporativi”, publicat pe pagina web a Asociaţiei, persoana juridică prevăzută la art. 1 va face 
dovada deţinerii unui certificat de asigurare de răspundere civilă profesională având limita de răspundere 
de minimum 50.000 euro şi a achitării cotizaţiei 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 Asociaţiei şi intră 
în vigoare la data publicării pe pagina web. 
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Preşedintele Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România 

Sorin Adrian Petre 
 

 
 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 70/09.12.2021 

pentru acordarea calităţii de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociaţiei Naţionale a 
Evaluatorilor Autorizaţi din România, unor persoane juridice 

Având în vedere propunerea Comisiei de evidenţă membri cu nr.33/2021 privind acordarea calităţii de 
evaluator autorizat – membru corporativ unor persoane juridice, 

 În conformitate cu prevederile art. 20 din Ordonanţa 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 Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011, 

 

Consiliul director al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România adoptă prezenta 
hotărâre. 

Art.1. – (1) Se acordă calitatea de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociaţiei Naţionale 
a Evaluatorilor Autorizaţi 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 2022 numai 
cu condiția dovedirii deţinerii unui certificat de asigurare de răspundere civilă profesională, conform art.2, 
cel târziu până la data de 31 decembrie 2021. 

Art.2. – (1) În vederea emiterii autorizaţiei şi a înscrierii în Tabloul Asociaţiei, la secţiunea c) 
„Membrii corporativi”, publicat pe pagina web a Asociaţiei, persoanele juridice prevăzute la art. 1 vor 
face dovada deţinerii unui certificat de asigurare de răspundere civilă profesională având limita de 
răspundere de minimum 50.000 euro şi a achitării cotizaţiei aferente primului an, în cuantum de 2550 lei. 

(2) Termenul limită de achitare a cotizației aferente anului 2022 este 31 decembrie 2022. 

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

 

Preşedintele Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România 

Sorin Adrian Petre 
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Anexă la HCD nr. 70/2021 

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

al ANEVAR 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
societății CUI Județ 

An pentru 
care se 
solicită 

înscrierea 

Cod 
CAEN Administrator 

1 TEAMCONSULT 
SRL 21988318 GORJ 2022 6920 

Trusca Stefania 
Diana, 

leg.nr.16790 

2 GAMA REAL 
ESTATE SRL 45142650 BUCURESTI 2022 6831 Pasu Marian, 

leg.nr.18199 

3 M.T.N. 
CONSULT SRL 7404790 BUCURESTI 2022 7022 

Tudoreanu 
Neculai, 

leg.nr.16830 
 
 
 
 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 71/09.12.2021 

pentru acordarea calităţii de evaluator autorizat, membru titular al Asociaţiei Naţionale a 
Evaluatorilor Autorizaţi din România unor persoane fizice 

 

Având în vedere propunerea Comisiei de evidență a membrilor nr.31/2021,  

 În conformitate cu prevederile art.16 din Ordonanţa 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 Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011, 

Consiliul director al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România adoptă prezenta 
hotărâre. 
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Art.1. – Se acordă calitatea de evaluator autorizat, membru titular al Asociaţiei Naţionale a 
Evaluatorilor Autorizaţi din România, începând cu data de 01.01.2022, 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 Asociaţiei, la 
secţiunea a) „Membrii titulari”, publicat pe pagina web a Asociaţiei,  persoanele fizice vor face dovada 
achitării părții fixe a cotizației aferente anului 2022 şi a deţinerii unui certificat de asigurare de răspundere 
civilă profesională, având limita de răspundere de minimum 10.000 euro. 

(2) Programul obligatoriu de pregătire urmează să fie îndeplinit începând cu anul 2022. 

(3) Termenul limită de îndeplinire a obligaţiilor prevăzute la alin.(1) și (2) este 31 
decembrie 2022. 

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

 

 

Preşedintele Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România 

Sorin Adrian Petre 
 

Anexă la HCD nr. 71/2021 
 

Lista persoanelor fizice cărora li se acordă calitatea de evaluator autorizat,  
membru titular al ANEVAR 

 
Nr. 
crt. Nume și prenume Nr. leg. 

stagiar Specializarea Profesia Județ 
domiciliu 

1 ABABEI 
CRISTINEL 8366 EPI INGINER CONSTANTA 

2 ABABEI OVIDIU 
CONSTANTIN 8367 EPI ECONOMIST BRASOV 

3 ACULOV FLAVIUS 
LEONARD 7898 EPI INGINER, 

ECONOMIST DAMBOVITA 

4 AEVOAE GEORGE 
MARIAN 8368 EPI ECONOMIST GALATI 

5 ANDREI MIHAIL 
OCTAVIAN 8116 EPI ECONOMIST TULCEA 

6 ANGHEL POPA 
ANDREEA 8373 EI ECONOMIST CALARASI 

7 BALAN GRIGORE 
DAN 8379 EPI ECONOMIST DAMBOVITA 

8 BANICA 8380 EPI INGINER ILFOV 
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FLORENTINA 

9 BARDAS ANA 
MARIA 8124 EPI INGINER MURES 

10 BARZA GEANINA 8126 EPI ECONOMIST OLT 

11 BERCU ADRIAN 
ALIN 8386 EI ECONOMIST ILFOV 

12 BOERIU SIMONA 
MARIA 8132 EPI INGINER BRASOV 

13 BOTA COSMIN 
GHEORGHE 8137 EPI ECONOMIST SATU MARE 

14 BRANOAEA 
MARIUS 8140 EPI INGINER BACAU 

15 BREB COSMIN 
IONUT 8395 EPI ECONOMIST BIHOR 

16 BRENDEA IRENA 
ISABELLE 8396 EPI ECONOMIST MARAMURES 

17 BUCIN ILEANA 8399 EPI ECONOMIST CLUJ 

18 
BUTNARU 
ALEXANDRA 
EUGENIA 

8400 EPI JURIST BRASOV 

19 
CACOVEAN 
ALEXANDRU 
LIVIU 

8147 EPI INGINER CLUJ 

20 CATANA 
ALEXANDRU 7929 EPI ECONOMIST BRASOV 

21 CIOCAN CLAUDIU 
ADRIAN 8152 EPI ECONOMIST NEAMT 

22 COMAN OVIDIU 
DUMITRU 8417 EPI ECONOMIST MURES 

23 CONSTANTINESCU 
ANDREEA 8418 EPI INGINER CONSTANTA 

24 CORNEA ADRIAN 8420 EPI INGINER CONSTANTA 

25 COTNAREANU 
OTILIA 8341 EPI ECONOMIST IASI 

26 CRISTESCU 
ANDRA 8157 EPI JURIST BUCURESTI 

27 DIACONU 
BOGDAN FLORIN 8433 EPI JURIST IALOMITA 

28 DOBRESCU LAURA 
ANDREEA 8438 EPI ARHITECT SI 

URBANIST BUCURESTI 

29 DOCAN MANEA 
IONUT 8439 EPI INGINER VRANCEA 
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30 
DRAGHIA 
CONSTANTIN 
GABRIEL 

8441 EPI JURIST TIMIS 

31 DUMA 
ALEXANDRA 8171 EI ECONOMIST BUCURESTI 

32 DUTA CRISTIAN 8175 EPI JURIST OLT 
33 FLOREA ELENA 8176 EPI ECONOMIST BUCURESTI 

34 FOTESCU 
LACRIMIOARA 8451 EPI ECONOMIST BUCURESTI 

35 GADOIU MIHAELA 8180 EPI ECONOMIST ARGES 

36 GHEORGHESCU 
ION 8189 EPI INGINER ILFOV 

37 GIVAN SIMONA 
MARIA 8348 EPI INGINER BISTRITA 

NASAUD 

38 GRIDAN CRISTINA 
LUCIA 8463 EPI JURIST BUCURESTI 

39 
HALETA 
ALEXANDRU 
CONSTANTIN 

8349 EPI ECONOMIST SUCEAVA 

40 HRISTEA ANCA 
MARIA 8465 EPI ECONOMIST BACAU 

41 HRISTEA 
CARLETA SIMONA 8466 EPI ECONOMIST BACAU 

42 IACOB CORNELIA 
ELENA 8467 EPI JURIST CLUJ 

43 IANCU ROBERT 
GEORGE 8471 EI ECONOMIST BUCURESTI 

44 IANUS ZOLTAN 
PAUL 7988 EPI ECONOMIST, 

JURIST TIMIS 

45 IARCA  ION 
GABRIEL  8472 EPI ECONOMIST, 

JURIST PRAHOVA 

46 IONESCU 
DUMITRU VIOREL 7992 EPI INGINER, JURIST BUCURESTI 

47 IONITA 
GEORGIANA 8479 EPI JURIST PRAHOVA 

48 KUTHI LAZAR 8209 EPI INGINER HARGHITA 
49 LAPUSAN RAZVAN 8485 EPI ECONOMIST CLUJ 
50 LAZAR ANDREEA 8350 EPI ECONOMIST ALBA 

51 LERA LAURA 
ADELINA 8003 EPI ECONOMIST HUNEDOARA 

52 LIPARA CARMEN 8488 EI ECONOMIST CONSTANTA 
53 LUCAN MARIAN 8213 EI ECONOMIST BUCURESTI 
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RAZVAN 
54 MADIN OANA 8492 EPI JURIST BUCURESTI 

55 MARIAN SCHIOPU 
MIHAI 8220 EPI ECONOMIST BUCURESTI 

56 
MICUDA 
VALENTINA 
LOREDANA 

8497 EPI ECONOMIST ARGES 

57 MOVILEANU 
CRISTINA 8228 EPI 

LICENTIAT IN 
STIINTE 

ADMINISTRATIVE 
BUCURESTI 

58 MUSUROI IRINA 8507 EPI INGINER BUCURESTI 

59 NASUI PETZ  
ANUTA MIHAELA 8508 EPI ECONOMIST MARAMURES 

60 NEGRUT ALIN 
COSTICA 8513 EPI INGINER BACAU 

61 
NICOLESCU 
CRISTINA 
VICTORIA 

8236 EPI ECONOMIST ILFOV 

62 OLTEANU ADINA 
RALUCA 8238 EPI ECONOMIST BUCURESTI 

63 PADURARU 
ADRIANA 8239 EI 

LICENTIAT IN 
STIINTE 

ADMINISTRATIVE 
BRASOV 

64 PADUREAN RADU 
AUGUSTIN 8522 EPI LICENTIAT IN 

SOCIOLOGIE SALAJ 

65 
PAINA 
ALEXANDRU 
MARIN 

8523 EPI ECONOMIST BIHOR 

66 PISICA MIRELA 
MIHAELA 8532 EPI ECONOMIST CONSTANTA 

67 PIT IERINA LAURA 8533 EPI JURIST BIHOR 

68 POOSZ SZABOLCS 
ISTVAN 8536 EPI ECONOMIST SATU MARE 

69 POPA ELENA 
ALINA 8252 EPI JURIST BUCURESTI 

70 RACHIERU 
RAMONA MARIA 7782 EPI INGINER ILFOV 

71 RADU VLAD 
TIBERIU 8547 EI ECONOMIST PRAHOVA 

72 ROPOTA DANIELA 8266 EI ECONOMIST BUCURESTI 

73 SANTAUAN 
ANDREA 8328 EPI INGINER CLUJ 
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74 

SARACUT 
ARDELEAN 
CRISTINA 
ANDREEA 

8555 EPI JURIST BIHOR 

75 SAVIN ANA MARIA 8557 EPI ECONOMIST BACAU 

76 SMOCHINA 
VALENTIN 8277 EPI INGINER BUCURESTI 

77 
STAN SOPONARU 
ELISABETA 
ANETA  CLARA 

8564 EPI ECONOMIST CONSTANTA 

78 STAROSTE 
RAZVAN MARIAN 8280 EPI ECONOMIST SIBIU 

79 TOPORAN GINA 
ANA 8585 EPI 

LICENTIAT IN 
BIOLOGIE SI 

STIINTE 
AGRICOLE 

TIMIS 

80 TOROK ZSOMBOR 
BALINT 8586 EPI INGINER MURES 

81 TRAILESCU 
ANDREIA MARIA 8074 EPI INGINER CARAS 

SEVERIN 

82 VITAN ANDREEA 
MIHAELA 8597 EPI JURIST BUCURESTI 

83 VLASE CRISTINA 
GEORGIANA 8601 EPI ECONOMIST BUCURESTI 

84 VOICU LILIANA 8602 EPI ECONOMIST CONSTANTA 

85 ZOTA  DANIELA  
MARIANA 8607 EPI ECONOMIST OLT 

 
 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 72/09.12.2021 

pentru modificarea Procedurii de desfășurare a examenului de acreditare/reacreditare, proba 
orală, în sistem online 

 

În temeiul art. 5 alin. (2) și al art.8 alin.(8) lit. j) din Ordonanţa 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 Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România adoptă prezenta 
hotărâre. 
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 Art. I– Procedura de desfășurare a examenului de acreditare/reacreditare, proba orală, în sistem 
online, aprobată prin Hotărârea Consiliul director nr. 48/2021 se modifică după cum urmează: 

1. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins: 
 „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) iar prezența la examen se realizează prin poze făcute 
fiecărui candidat la începutul examinării on line.” 

 
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. 

 

Preşedintele Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România 

Sorin Adrian Petre 

 

 
 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 73/09.12.2021 

pentru modificarea 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 Ordonanţa 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 Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România adoptă prezenta 
hotărâre. 

 
 Art. I–Procedura de desfășurare a examenului de atribuire a calității de membru stagiar în sistem 
online, aprobată prin Hotărârea Consiliului director nr. 78/2020 se modifică după cum urmează: 

1. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„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), iar prezența la examen se realizează prin poze făcute 
candidaților la începutul examinării on line.” 

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. 

 

Preşedintele Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România 

Sorin Adrian Petre 
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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 74/09.12.2021 

pentru modificarea 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 Ordonanţa 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 Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România adoptă prezenta 
hotărâre. 

 
 Art.I–Procedura de desfășurare a examenelor de finalizare a stagiaturii în sistem online, aprobată 
prin Hotărârea Consiliul director nr. 50/2020 se modifică după cum urmează: 

1. Articolul 7 se va modifica și va avea următorul cuprins: 
„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), iar prezența la examen se realizează prin 
poze făcute fiecărui candidat la începutul examinării on line.” 

 
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. 

 

Preşedintele Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România 

Sorin Adrian Petre 
 

 
 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 75/10.12.2021 

pentru stabilirea componenței Comisiei de validare a candidaturilor pentru funcțiile eligibile din 
Consiliul director, la alegerile care vor avea loc în cadrul Conferinței naționale din data de 15 

decembrie 2021    

 
 

Având în vedere prevederile art. 10 alin. (1) din Hotărârea Consiliului director  nr. 56/2021 pentru 
aprobarea unor măsuri cu privire la organizarea la distanță a Conferinței naționale a Asociației Naționale 
a Evaluatorilor Autorizați din România în data de 15 decembrie 2021 
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 În temeiul 5 alin. (2) din Ordonanţa 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 Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România adoptă prezenta 
hotărâre. 

 

 Art. 1. – Se stabilește următoarea componență a Comisiei de validare a candidaturilor pentru 
funcțiile eligibile din Consiliul director, la alegerile care vor avea loc în cadrul Conferinței naționale din 
data de 15 decembrie 2021: 

1. Dna. Dana Ababei 
2. Dl. George Dogărescu 
3. Dl. Mihai Sirb.  

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

în vigoare la data publicării pe pagina web. 

 

Preşedintele Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România 

Sorin Adrian Petre 
 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 76/14.12.2021 

pentru acordarea calităţii de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociaţiei Naţionale a 
Evaluatorilor Autorizaţi din România, societății ACTIVE PROPERTY ADVISORS SRL  

 
  Având în vedere propunerea Comisiei de evidenţă membri cu nr.34/2021 privind acordarea 
calităţii de evaluator autorizat – membru corporativ societății ACTIVE PROPERTY ADVISORS SRL, 
din București, 

 În conformitate cu prevederile art. 20 din Ordonanţa 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 Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011, 

Consiliul director al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România adoptă prezenta 
hotărâre. 
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Art.1. – (1) Se acordă calitatea de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociaţiei Naţionale 
a Evaluatorilor Autorizaţi din România, societății ACTIVE PROPERTY ADVISORS SRL, din București, 
CUI 45297239, administratorul societății fiind domnul Veteanu Nicolae Alin, leg.nr.18439. 

              (2) Calitatea de evaluator autorizat se obține începând cu data de 17 decembrie 2021 
numai cu condiția dovedirii deţinerii unui certificat de asigurare de răspundere civilă profesională, 
conform art.2, cel târziu până la data de 16 decembrie 2021. 

Art.2. – (1) În vederea emiterii autorizaţiei şi a înscrierii în Tabloul Asociaţiei, la secţiunea c) 
„Membrii corporativi”, publicat pe pagina web a Asociaţiei, persoana juridică prevăzută la art. 1 va face 
dovada deţinerii unui certificat de asigurare de răspundere civilă profesională având limita de răspundere 
de minimum 50.000 euro şi a achitării cotizaţiei 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 Asociaţiei şi intră 
în vigoare la data publicării pe pagina web. 

 

Preşedintele Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România 

Sorin Adrian Petre 

 
 
 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 77/14.12.2021 

pentru acordarea calităţii de membru stagiar al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din 
România  

 
 În conformitate cu prevederile art. 15 din Ordonanţa 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 Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011, 

Consiliul director al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România adoptă prezenta 
hotărâre. 

 
Art.1. – Se acordă calitatea de membru stagiar al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi 

din România, începând cu data de 1 ianuarie 2022, persoanelor fizice prevăzute în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a promovării examenului de atribuire a calităţii de membru 
stagiar. 

Art.2. – (1) Partea fixă a cotizației pentru primul an de stagiu, 2022, este în cuantum de 500 de lei, 
potrivit Hotărârii Consiliului director nr. 64/2021 și se achită până la 31 decembrie 2022. 
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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 calităţii de membru stagiar. 

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

 

Preşedintele Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România 

Sorin Adrian Petre 
 
 

Anexa la HCD nr. 77/2021 

   

Lista persoanelor care dobândesc calitatea de membru stagiar începând cu 01.01.2022 

 
    

Nr. 
crt. Nume Prenume 

1 AGACHE DANUT 
2 AIRINEI LIVIU EMILIAN 
3 ALEXANDRU CLAUDIU 
4 ALEXE  IONUT ALEXANDRU 
5 ALEXOI OANA NICOLETA 
6 AMATO BRINDUSA AMALIA 
7 ANCUTA MADALINA GABRIELA 
8 ANDREI LAVINIA 
9 ANDRIAN ELENA SIMONA 
10 ANDURNACHE CARMEN 
11 ANGHEL STEFAN IONUT 
12 ANICHITOAIE VALERICA 
13 ANTON MIHAELA 
14 APAVALOAEI STEFAN CATALIN 
15 AVRAM ELENA CRISTINA 
16 BADEA AUREL OCTAVIAN 
17 BADEA RALUCA MIHAELA 
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18 BADOI CRISTINA 
19 BALAS DANA ELISABETA 
20 BANGALA SCHILLER  DIANA NICOLETA 
21 BARBU CRISTIAN 
22 BARTA ANA MARIA 
23 BATUTU FLORIAN GABRIEL 
24 BECHERU ALEXANDRA GABRIELA 
25 BERES ROXANA MARIANA 
26 BERGHIA ADRIANA ELENA 
27 BIRGU RALUCA TEOFANA 
28 BLAJUT SILVIU CATALIN 
29 BOGDAN THEODORA BOGDANA 
30 BOJNIGEANU ANDREEA CAMELIA 
31 BONCEA IOANA ALINA 
32 BORZA MONICA ELENA 
33 BOTA KARINA 
34 BRADATEANU ADRIAN 
35 BRUJ GUTIU OVIDIU DORIN 
36 BUCUR CLARA MARIA  
37 BUCUR MARIUS CORNEL 
38 BUDES LUMINITA 
39 BULARCA CONSTANTINA 
40 BULZAN LAURA KARINA 
41 BURLACU COSMIN 
42 CALIN  SORIN VALENTIN 
43 CAVAL LUCICA LAURA 
44 CERNESCU MARIOARA DORINA 
45 CHIRIAC MARICICA 
46 CHIRIC MARIAN 
47 CHIRITA EDUARD LAURENTIU 
48 CHITOROAGA ALEXANDRU 
49 CIOATA ALEXANDRA MARIA 
50 CIOBANU CRISTINA 
51 CIODOLAN ALBU MARIA ANCUÈšA 
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52 CIRSTEA  EUGEN 
53 CIUPE DANA IULIA 
54 CIUTURAS RAZVAN 
55 COBUZ CATALIN MIHAI 
56 COJANU IOANA ALEXANDRA 
57 COJOCARU FLORIN 
58 COJOCARU FLORINEL CODRUT 
59 CONSTANTIN IOAN ALEXANDRU 
60 CORNEA OANA ALINA 
61 COSMA CORINA 
62 COSTEA PATRICIA 
63 COSTIN TEODORA RALUCA 
64 COTARCEA SORIN 
65 COTIGA ALEXANDRU STEFAN 
66 CRACIUN  ELENA 
67 CRISAN ALEXANDRA MIHAELA 
68 CRISAN AVRAM CONSTANTIN 
69 CRISAN SERGIU LAURENTIU 
70 CURUTZ CORINA FLORINA 
71 DAN ANDREEA 
72 DAN VASILE BOGDAN 
73 DANCI SANDA SORINA 
74 DANCIU PAVEL CLAUDIU 
75 DEMIAN ALIN MIHAI 
76 DIMA ELIZA NICOLETA 
77 DOBRE IRINA SIMONA 
78 DONOSA ROBERT 
79 DRAGOI NICOLAE VICENTIU 
80 DRAGOSTE IOAN 
81 DRICU  COSMIN COSTINEL 
82 DUMITRAS FLORINA MADALINA 
83 DUNCA MARIUS CLAUDIUS 
84 DUPALAU ROBERT ALEXANDRU 
85 EFTIME ROXANA 
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86 ENACHE DELIA GEORGIANA 
87 FARCASANU MARIUS CRISTIAN 
88 FAT IOAN 
89 FAT VIOLETA 
90 FLOAREA DANIELA ROXANA 
91 FORNA RALUCA GABRIELA 
92 FRANCU SIMONA 
93 GABOR ILIESCU PAUL 
94 GALAN ANDREI ALEXANDRU 
95 GAVRILESCU ANTOANELA 
96 GAVRILESCU BOGDAN GEORGIAN 
97 GAVRILIU CIPRIAN GABRIEL 
98 GAVRILIU OLGUTA PAULA 
99 GAVRILOAIE IOAN 
100 GEACAREL VIOLETA VASILICA 
101 GENDAUANU MARIANA 
102 GEORGESCU ALEXANDRU 
103 GHEORGHE EUGEN IONUT 
104 GHEORGHE MOVILARU MIHAELA ELENA 
105 GHISE LAVINIA MARINELA 
106 GHITA ALIN MARIAN 
107 GIMBUTA SORIN VASILE 
108 GIMOIU TIBERIU 
109 GINTA SILVESTRU 
110 GRIGORE DORIN 
111 GRIGORE LILIANA 
112 GRIGORE MARINELA 
113 GUSAVAN TEODOR 
114 GUZUN  ALEXANDRU 
115 HANIF NICULAE  VICTORIA ALINA 
116 HAR ANA MARIA SORINA 
117 HARN BEIE BIANCA ROBERTA 
118 HUDISTEANU RADU OCTAVIAN 
119 HURDUC RALUCA 
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120 IACOB SANDU INGRID ALINA 
121 IACUBOVSCHI SERGIU ADRIAN 
122 IAKAB IOAN AURELIAN 
123 IAMANDI MIHAI STELIAN 
124 IANASI FLORINA LIVIA 
125 IANCU MARIANA 
126 ILIE ANCUTA MARIA 
127 ION HORIA NICOLAE 
128 IONESCU BOGDAN COSTINEL 
129 IONESCU CREANTIN PAUL 
130 IONESCU FLORENTA 
131 IONITA RAMONA GEORGIANA 
132 IORDAN  DANIEL VIOREL 
133 IORDAN GRIGORE FLORIN IONUT 
134 ISTRATE SERBAN 
135 IUREA VLADUT DUMITRU 
136 IVAN GEORGIANA CORINA 
137 JULA CRISTIAN 
138 KISS BARNA 
139 KOKEINYESDI ANDREI 
140 LANTOS ADRIAN 
141 LES ANDREEA 
142 LONCA RALUCA 
143 LUPAS LUCIAN 
144 LUPU AURELIA DANA 
145 LUPU TUDOR FLORIN 
146 LVOVSCHI DORINA 
147 MACOVEI  ANCA 
148 MANEA GHEORGHE 
149 MANOLE VICENTIU BOGDAN 
150 MARCOCI ELENA CLAUDIA 
151 MARGINEAN CLAUDIU MARIAN 
152 MARIN DIU ALIN 
153 MARTIAN IOANA CODRUTA 



 
 
 
 
 
 

 

Buletin informativ nr. 1 și 2/2021 134 
 
 
 
 
 

154 MARTIN DAN ALEC 
155 MATEI BOGDAN SORIN 
156 MEGLES ANDREEA ALEXA 
157 MICA CARLA GIANINA 
158 MIHUT MARIANA 
159 MIRAUTA DANIELA 
160 MIRCEA MARIA ALEXANDRA 
161 MIRON ROBERT FLORINEL 
162 MITRESCU DRAGOS STEFANITA 
163 MITROI CAMELIA 
164 MITRU ANDREEA CRISTINA 
165 MIULESCU PETRA CRISTINA 
166 MOCERNEAC BOGDAN EMANUEL 
167 MOLDOVAN ADINA MARIA 
168 MORAR MARIANA 
169 MORARU CRISTIAN SABIN 
170 MUCEA MARCEL DANIEL 
171 MUGESCU FLORIN VALENTIN 
172 MUNTEANU MIHAELA 
173 MURESANU MARGARETA IRINA 
174 NALBARU ELENA 
175 NARGEA CRISTHIANA ADRIANA 
176 NASTA FLORIN CRISTIAN 
177 NASTASE CORNELIA 
178 NEAMT ALEXANDRA HORTENSIA 
179 NECHITA ROXANA 
180 NEGOITA COSTIN TEODORA 
181 NEICA EVELINA 
182 NEMES FLORIN GABRIEL 
183 NEZAMALI GHIULER 
184 NICOLA LOREDANA MARIA 
185 NITU ALIN SERGIU 
186 NITU CORNELIA MARIA 
187 NITU EMIL DRAGOS  
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188 NOPCEA GEORGIANA 
189 ONET MONICA 
190 ONICA CIPRIAN IONUT 
191 OPRITA VLADUT ALEXANDRU 
192 OSVATH  GABRIELA RITA 
193 PANTURU CATALIN 
194 PARASCHIVU DAN GABRIEL 
195 PASCA IULIAN 
196 PASCU ALEXANDRU IONUT 
197 PATRASCU ALEXANDRA SIMONA 
198 PATRASCU  ROBERT IULIAN 
199 PAUN RAMONA 
200 PAUNESCU DANIELA 
201 PAUNESCU MIHAI 
202 PAVEL CATALIN ANDREI 
203 PERNES IOAN 
204 PETEU ALINA 
205 PINZARU ANA MARIA  
206 PIRVU DANIELA MARIA 
207 PLESOIANU OTILIA 
208 POBIRCI MIHAIELA CODRUTA 
209 POP ANCA ROXANA 
210 POP SEBASTIAN IOAN 
211 POPA BOGDAN 
212 POPA LIVIU MIHAI 
213 POPESCU MARIAN 
214 POPPA IONELA 
215 PRICOP IULIAN 
216 RADESCU DRAGUTA 
217 RADU COSMIN DORIN 
218 RADU MARIA CRISTINA 
219 RADU  ROXANA GEANINA 



 
 
 
 
 
 

 

Buletin informativ nr. 1 și 2/2021 136 
 
 
 
 
 

220 RADULESCU ANDREEA 
221 RAILEANU GHEORGHE 
222 RAPEANU ANDREEA DANIELA 
223 RINESCU MARIAN 
224 ROMAN IONUT ALEXANDRU  
225 RUSEN MARIA MAGDALENA 
226 SABADIS EMIL VIOREL 
227 SAFCIU GABRIELA DANIELA 
228 SARACUTU VLAD 
229 SECIU SEBASTIAN SORIN 
230 SEVASTRU ANDREEA IRINA 
231 SIDORENCU MARIUS 
232 SIMIOCENCU CATALIN 
233 SION IOAN MARIUS 
234 STANESCU MARILENA 
235 STEFANESCU POMPILIU 
236 STERIAN  ALIN 
237 STOICA VIORICA 
238 SULT ILIE SEBASTIAN 
239 SURDUCAN ALEXANDRA ELVIRA 
240 SUTEU ANDA MARIA 
241 SZABO STEFAN SORIN 
242 SZOKE SOREAN EVA 
243 TALPA VLAD GEORGE 
244 TANASIE ADRIAN CONSTANTIN 
245 TAUTU LIVIU 
246 TEODORESCU MIRCEA 
247 TERETEAN RAMONA MARIA 
248 TIMPU ALEXANDRU GRIGORE 
249 TITIRISCA  DANIEL VALENTIN 
250 TOADER SIMONA MADALINA 
251 TODERASCU DANIEL 
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252 TODERASCU DANIELA GABRIELA 
253 TOLEA BOGDAN ADRIAN 
254 TOMESCU MARIAN 
255 TOMOROGA CRISTIAN CALIN 
256 TOPIRCEANU ALEXANDRU 
257 TUDOR OANA 
258 TUDOR RAZVAN ALEXANDRU 
259 TURCU SORANA IOANA 
260 TUTUIANU LUMINITA 
261 TUVEC TUDOR 
262 TUVEC VALENTIN RADU 
263 UDREA GABRIELA DENIS 
264 UNGAR LAURA CRISTINA 
265 UNGUREANU MIHAELA 
266 UNTARU VIRGILIU DANIEL 
267 URSU ROMEO PETRU 
268 VANGHELICI GEORGE 
269 VASAZICA NAGHI IULIANA 
270 VATAJITA DIANA IOANA 
271 VILCU DRAGOS CRISTIAN 
272 VLADAREAN GEORGIANA BIANCA 
273 VLAICU CORNEL 
274 VOICAN CIPRIAN ALEXANDRU 
275 VOICU MITEL 
276 VOSLOBAN MARIA MIHAELA 
277 ZAMFIRESCU ANDRA 
278 ZAVOIANU  GEORGIANA ALINA 
279 ZUBCU MIHAI 
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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 78/22.12.2021 
pentru aprobarea organizării seminarului „Evaluarea pentru impozitare și alte noutăți” 

 
În temeiul art. 5 alin. (2) și art. 13 alin. (2) din Ordonanţa 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 Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România adoptă prezenta 
hotărâre. 

 

 Art. 1. – Se aprobă organizarea seminarului de autor, Evaluarea pentru impozitare și alte 
noutăți, care reprezintă 8 ore de pregătire profesională. 
  

Art. 2. – Seminarul se va organiza la sală, în București, Cluj și Timișoara, iar tariful este de 550 
lei/participant. 

Art. 3. – Se vor respecta măsurile sanitare în vigoare la datele la care se va organiza seminarul. 

 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. 

 

Preşedintele Asociației Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România 

 

Radu Călin Timbuș 
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