
Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizaţi din România 

    

HOTĂRÂRE 

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. 

 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 

         

_______________________________________ 

 

 

 

Data 28.01.2021 

Nr.16   

http://resurse.anevar.ro/


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 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.  

mailto:secretariat@anevar.ro


 (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. 
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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:  

mbru acreditat  

Funcția pentru care se depune candidatura: 

supleant 

 

Declar pe propria răspundere că la data depunerii prezentei candidaturi (se 

bifează căsuţa corespunzătoare):  

 

onat disciplinar, după cum urmează: 

 

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

Data aplicării sancțiunii 

scris 

 

 

profesională  

 

 

o perioadă de până la 12 luni  

 

 

Asociaţiei  

 

 

 

Data ……………………………… 

Semnătura………………………………………..………………. 

 

 

 

 
 


