
ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A EVALUATORILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA 

 

HOTĂRÂRE 

pentru organizarea și desfășurarea examenului de atribuire a calității de membru 

stagiar al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, sesiunea 

noiembrie 2021 

 În conformitate cu prevederile art.1 alin.(3) din Regulamentul de organizare a 

examenului de atribuire a calității de membru stagiar, aprobat prin HCD nr. 40/2015, cu 

modificările ulterioare și ale Procedurii de desfășurare a examenului de atribuire a calității de 

membru stagiar în sistem online, aprobată prin HCD nr. 78/2020 

 În temeiul art. 5 alin.(2) și art. 8 alin. (8) lit. n) 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. 1. – Se stabilește calendarul de desfășurare a examenului de atribuire a calității de 

membru stagiar, sesiunea noiembrie 2021, prevăzut în anexa nr.1.  

 Art. 2. – Se stabilește componența Comisiei de examinare, prevăzută în anexa nr.2. În 

cazul în care unii membri nu se pot prezenta din motive obiective, președintele Asociației va 

numi alți membri.  

 Art. 3. – Se stabilește tematica examenului de atribuire a calității de membru stagiar, 

sesiunea noiembrie 2021, prevăzută în anexa nr.3  

Art. 4. – Examenul de atribuire a calității de membru stagiar, sesiunea noiembrie 2021, 

se va desfășura în sistem online conform Procedurii de desfășurare a examenului de atribuire a 

calității de membru stagiar în sistem online, aprobată prin HCD nr. 78/2020 

Art. 5. – Se aprobă baza de întrebări din care vor fi sortate întrebările pentru variantele 

de grilă ce constituie proba examenului de atribuire a calității de membru stagiar, sesiunea 

noiembrie 2021, prevăzută în anexa nr.4*.  

Art. 6. – Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 7. – Prezenta hotărâre se publică în Buletinul informativ şi pe pagina web a 

Asociaţiei și intră în vigoare la data publicării pe pagina web. 

 

Preşedintele Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România 

Sorin Adrian Petre 

 

 

Data: 12 august 2021 

Nr. 45 

*Nu se publică  



      Anexa nr. 1 la HCD nr. 45/2021 

 

 

 

 
Calendarul de desfășurare a examenului de atribuire a calității de membru 

stagiar, sesiunea noiembrie 2021 

 
 

Etapa 

 

Perioada 

 

 Depunerea dosarelor de înscriere 
 

21.09 – 18.10.2021  

 Analiza dosarelor de înscriere 
 

18– 29.10.2021 

 Afişarea listei dosarelor admise/respinse 01.11.2021 

 Perioada de contestaţie a rezultatelor 
înscrierii 

02-06.11.2021 

 Soluţionarea contestaţiilor depuse  07 – 11.11.2021 

 Afişarea listelor finale 11.11.2021 

 Susţinerea examenului de atribuire a 
calităţii de membru stagiar 

04.12.2021 

 Corectarea testelor 04-05.12.2021 

 Afişarea rezultatelor  04-06.12.2021 

 Perioada de contestare a rezultatelor 
examenului 

07.12 – 11.12.2021 

 Rezolvarea contestaţiilor depuse  12-15.12.2021 

 Afişarea rezultatelor finale, după 
rezolvarea contestaţiilor 

16.12.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 2 la HCD nr. 45/2021 

 

Comisia de examinare 

pentru examenul de atribuire a calității de membru stagiar, sesiunea 

noiembrie 2021 

 

 

1. Dl. Sorin Petre, preşedinte 

2. Dl. Adrian Popa Bochiș, membru 

3. Dl. Laurențiu Stan, membru 

4. Dna. Delia Bratu, membru 

5. Dna. Cecilia Dan, membru 

6. Dna. Anuţa Stan, membru 

7. Dl. Filip Stoica, membru 

8. Dl. Gheorghe Vîţă, membru 

9. Dna. Rodica Hășmășan, membru 

10. Dna. Dana Ababei, membru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Anexa nr. 3 la HCD nr. 45/2021 

 

 

 

Tematica examenului de atribuire a calității de membru stagiar 

sesiunea 2021 

 

1. Cadrul general pentru evaluarea bunurilor 

2. Standardele de evaluare a bunurilor, ediția 2020 

3. Valoarea banilor în timp 

4. Noţiuni esenţiale de contabilitate 

5. Noţiuni introductive privind regimul juridic al dreptului de 

proprietate 

6. Acte normative referitoare la profesia de evaluator autorizat în 

România 
 

 

 

 

 

 


