
Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizaţi din România 

    

 

HOTĂRÂRE 

privind unele măsuri pentru accelerarea ritmului procesului de verificare și monitorizare a 

calității activității de evaluare a bunurilor  

 

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. 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 seminarul "Asigurarea calității în activitatea de evaluare a bunurilor" 

prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. – În scopul accelerării ritmului procesului de verificare și monitorizare a calității 

activității de evaluare a bunurilor, repetarea inspecțiilor rezultate din obținerea calificativelor D și 

C care s-ar fi desfășurat în perioada 2020-2023, va fi substituită cu participarea evaluatorilor 

monitorizați la seminarul prevăzut la art. 1. 

Art. 3. – Promovarea seminarului este obligatorie până la sfârșitul anului 2023 atât pentru 

membrii titulari cu activitate independentă, cât și pentru membrii titulari care au calitatea de 

asociați (acționari) / angajați /colaboratori exclusivi ai membrilor corporativi care au obținut 

calificativele D și C și care ar trebui să fie inspectați din nou în perioada menționată la art.2. 

Art. 4. – (1) Evaluatorii autorizați pentru care este obligatorie promovarea seminarului, 

dar care nu îl promovează, vor fi inspectați din nou în primele 6 luni ale anului 2024.  

(2) Urmarea și promovarea seminarului nu se substituie unor noi inspecții impuse de alte 

evenimente ulterioare inspecțiilor anterioare, care au generat necesitatea absolvirii seminarului 

prevăzut la art.1. 

Art. 5. - Seminarul va fi lansat începând din luna martie a anului 2022, printr-un seminar 

pilot, prezentat de către autori.  

Art. 6. – (1) Promovarea seminarului echivalează cu 8 ore de pregătire profesională, 

partea variabilă a cotizației membrilor titulari aferentă acestui seminar este de 425 lei online și 500 

lei la sală. 

(2) Orele de pregătire profesională astfel obținute de către evaluatorii autorizați pentru 

care se impune promovarea seminarului nu pot face parte din programul de pregătire profesională 



anuală de 20 de ore, nici nu constituie efectuarea măsurilor corective profesionale aplicate, ci se 

efectuează suplimentar. 

 

Art. 7. – (1) Seminarul este disponibil și pentru membrii titulari, alții decât cei la care se 

face referire la articolele anterioare, care doresc să fie la curent cu aspectele necesare asigurării 

calității activității de evaluare a bunurilor. 

(2) Pentru membrii titulari care doresc benevol parcurgerea seminarului, orele de 

pregătire profesională astfel obținute se constituie în program obligatoriu anual de pregătire de 20 

de ore. 

Art. 8. – Prezenta hotărâre se publică în Buletinul informativ şi pe pagina web a Asociaţiei 

şi intră în vigoare la data publicării pe pagina web. 

 

Preşedintele Asociației Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România 

Radu Călin Timbuș 
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