
Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizaţi din România 

    

HOTĂRÂRE 

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 

 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. 
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