
Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizaţi din România 

 

    

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea Părții variabile a cotizației membrilor titulari  

 

 

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 Asociației Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România adoptă 

prezenta hotărâre. 

 Art. 1. – Se menține cuantumul Părții variabile a cotizației membrilor titulari aprobată 

pentru anul 2021 și 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 31 

martie 2022 

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 

 



Art. 2. – ANEVAR organizează conferințe profesionale care se constituie în ore de 

pregătire profesională după cum urmează:  

                                                                                                             

Nr. 

crt. 

Denumire lei Reducere 

până la 31 

martie 2022 

lei 

1. Conferințe profesionale 8 h 500 375 

2. Conferințe profesionale 4 h 400 300 

 

 

Art. 3. – 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. 

 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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