
Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizaţi din România 

    

 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea Procedurii de actualizare a cursurilor ANEVAR 

 

 

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 Procedura de actualizare a cursurilor ANEVAR, prevăzută în anexa care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. – Prezenta hotărâre se publică în Buletinul informativ 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 

                                                                     

_______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bucureşti, 23 iunie 2021 

Nr. 38 

 



 

Anexa la HCD nr. 38/2021 

 

PROCEDURA DE ACTUALIZARE A CURSURILOR ANEVAR 
 
 

1. DEFINIȚII 

• Autor curs: autorul unui capitol/subcapitol de curs  

• Recenzor (review-er): lector ANEVAR care predă la curs o temă/capitol de curs  

• Coordonator desemnat curs (CDC): lector ANEVAR/autor curs, cu vastă experiență în specializarea 

cursului pe care îl coordonează 

• Responsabil curs IROVAL (RCI): angajat IROVAL care are responsabilități conform pct. h 

• Manual de curs pentru lectori: suportul de curs utilizat de lectori, care conține explicații detaliate, 

rezolvări ale problemelor și răspunsurile pentru întrebările Adevărat/Fals și de tip grilă, toate marcate 

cu fond gri  

• Manual de curs pentru cursanți: suportul de curs utilizat de cursanți, care nu conține explicațiile 

detaliate, rezolvările problemelor și răspunsurile pentru întrebările Adevărat/Fals și de tip grilă. 

 

2. FLUX DE LUCRU  

 

FILTRUL 1 
Responsabil curs IROVAL (RCI)  

EPI / EI / EBM 
 

Propuneri de la 

lectori care predau 

la curs 

Observații de la 

cursanți  
Observații de la 

alte persoane 

avizate 

FILTRUL 2 
Coordonator desemnat curs (CDC) + Grupuri 

de lucru desemnate pt. EPI / EI / EBM  

CD - pentru dezbatere/aprobare buget 

 

 Etapa 1 

Propuneri de la 

autori 
Propuneri de la 

recenzori 

CSS, CCAP, autori, 
recenzori, 

alte persoane 
avizate   Etapa 2 

 Etapa 3 

 Etapa 4 
FILTRUL 3 

CSS / CCAP - Aprobare 

  

 Etapa 5 

Finalizare curs (RCI) 

  

Departament pregătire profesională 

  



3. DETALII FLUX DE LUCRU 

Etapa 1 – Recepție observații și aplicare FILTRU 1 – RCI    

a. La debutul semestrului 2 (început luna iulie), lectorii care au predat la curs în primăvara anului 

curent sunt invitați prin email de RCI, în numele CSS și CCAP, să participe la actualizarea capitolelor 

și temelor; dacă autorii își declină disponibilitatea, se apelează la lista de recenzori. Autorii și/sau 

recenzorii care confirmă disponibilitatea au la dispoziție 30 zile să trimită către RCI propunerile de 

modificare a materialului astfel: 

1. pentru observații și/sau propuneri punctuale de modificare a conținutului cursurilor se 

utilizează Formularul de observații (Anexa)  

2. pentru propuneri de modificări consistente se transmit capitolele de curs în Word, cu 

opțiunea „Track changes” activată pentru a fi vizibile. 

 Notă:  RCI primește totodată, pe tot parcursul anului, formulare cu observații și propuneri 

de modificări punctuale de la lectori, autori, cursanți și alte persoane avizate, 

observații care sunt incluse în analiza din semestrul 2. 

b. RCI primește și arhivează formularele și fișierele Word, conform pct. a, și aplică FILTRUL 1 - toate 

propunerile de modificări și observațiile sunt analizate și: 

1. cele care pot fi adoptate direct sunt incluse în curs; în Formulare vor fi marcate cu cuvântul 

„Rezolvat”; în fișierele Word va fi utilizat „Accept Change” iar în comentarii se va nota 

cuvântul „Rezolvat”  

2. restul propunerilor ce nu pot fi adoptate direct și incluse în curs de către RCI – cele care 

necesită analiză și decizie la nivel superior – sunt transmise de RCI, prin email (cu comentarii, 

argumentări și clarificări din partea RCI unde este cazul): 

 Coordonatorului desemnat al cursului (CDC) și 

 grupului de lucru desemnat pentru EPI/ EI/ EBM (maxim 3 persoane - președinte CSS, 

președinte CCAP + 1 persoană) și 

 secretariatului Consiliului Director - pentru informare 

Etapa 2 – Aplicare FILTRU 2 – CDC + grupuri de lucru (+ CD)   

c. CDC + grupurile de lucru desemnate pentru EPI/ EI/ EBM analizează propunerile și observațiile 

centralizate și primite de la RCI. După analiză, CDC transmite către RCI deciziile sale: 

1. completând Formularul/fișierul Word cu formulările exacte care pot fi incluse direct în curs 

de către RCI  

2. indicând autorilor/recenzorilor, în Formular/fișierul Word, cu argumente, dacă și în ce sens 

trebuie să continue cu formularea exactă 

3. CD este solicitat pentru dezbatere/aprobare buget necesar  

 



Etapa 3 – Finalizare decizii și inserare modificări  

d. RCI analizează indicațiile CDC și: 

1. modifică în curs elementele care pot fi inserate direct, conform Etapa 2 pct. c.1 

2. transmite răspunsul CDC către autori/recenzori, conform Etapa 2 pct. c.2 

3. după primirea formulărilor exacte de la autori/recenzori, dacă este necesar, acestea se pot 

trimite din nou către CDC pentru confirmare 

4. RCI inserează în curs modificările în formatul lor final. 

Etapa 4 – Aplicare FILTRU 3 – CSS/CCAP  

e. RCI trimite formatul final rezultat al capitolelor către CSS/CCAP pentru aprobare, păstrând CDC în 

cc.  

Etapa 5 – Finalizare curs - RCI  

f. RCI transformă manualul de curs pentru lectori (rezultat la pct. d. 4 și e) în varianta pentru cursanți 

(pentru tipografie) și îl trimite Departamentului de pregătire profesională 

g. RCI actualizează prezentările în Power Point și le trimite Departamentului de pregătire 

profesională. 

 

4. RESPONSABILITĂȚI 

h. RCI: asigură coordonarea din punct de vedere tehnic a proiectului, conform pct. a. – g. din 

prezenta procedură (inclusiv comunicare dead-line-uri și reminder-e pt. CDC, grupuri de lucru, 

autori/recenzori  

i. CDC: conform contract 

j. Autori: conform contract 

k. Recenzori: conform contract 

l. CSS: conform Regulament comisie 

m. CCAP: conform Regulament comisie 

 

 

 



Anexa 

la Procedura de actualizare a cursurilor ANEVAR  

 

FORMULAR OBSERVAȚII ȘI PROPUNERI 

EPI            EI            EBM 

(bifați) 

    Nume, prenume ……………………………………………………………… 

Nr.
crt. 

Denumire 

subcap. 
curs 

Nr. 
pg. 

Paragraf / Formulă 1 / etc. 

ORIGINAL(Ă) 

Paragraf / Formulă 2 / etc.  

MODIFICAT(Ă) 
Motivație pentru modificarea propusă 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

 

                                                           
1 Paragraful / formula original(ă) este copiat(ă) ca atare din curs. 
2 Paragraful / formula original(ă) modificat(ă) este cel/cea din curs, în care se va indica cu culoare diferită modificarea propusă.  
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