
Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizaţi din România 

   

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 

 

  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: 

„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. 
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 (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 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: 
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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 
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