
Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România 

   

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea unor măsuri cu privire la utilizarea denumirii de  

„evaluator autorizat” în materia Clasificării Ocupațiilor din România 

 

 

În contextul propunerii de actualizare a Clasificării Ocupațiilor din România – COR în baza  

Ordinului nr. 270/273/2002 al ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al preşedintelui 

Institutului Naţional de Statistică pentru aprobarea Procedurii de actualizare a nomenclatorului 

Clasificarea ocupaţiilor din România (COR) pentru ocupațiile : 

241251  Expert evaluator de întreprinderi 

241252  Expert evaluator de proprietăți imobiliare 

241253   Expert evaluator de bunuri mobile 

241254  Expert evaluator de active financiare 

 

În conformitate cu art. 1 - 3 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 Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România adoptă 

prezenta hotărâre. 

Art. 1. (1) Începând cu data intrării în vigoare a Ordonanţei Guvernului nr. 24/2011 privind 

unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu 

modificările şi completările ulterioare, a fost reglementată profesia de evaluator autorizat. 

(2) Pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 24/2011, 

denumirea evaluator autorizat este asimilată, cu respectarea cadrului legal, cu denumirea 

anterioară de „expert evaluator”, până la actualizarea Clasificării Ocupațiilor din România – COR. 

(3) Evaluatorul autorizat este persoana care a dobândit această calitate numai după 

parcurgerea tuturor etapelor prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011. 

 

Art. 2. (1) Activitatea de evaluare poate fi desfășurată de orice persoană care are calitatea 

de evaluator autorizat dobândită conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 24/2011 privind 

unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

(2) Evaluatorii autorizaţi pot desfășura următoarele activităţi:  

   a) evaluări de bunuri imobile - EPI;  

   b) evaluări de întreprinderi, fond de comerţ şi alte active necorporale - EI;  

   c) evaluări de bunuri mobile - EBM;  

   d) evaluări de acţiuni şi alte instrumente financiare, - EIF;  

   e) verificări de rapoarte de evaluare/rapoarte de verificare în cele 4 domenii prevăzute mai sus – 

VE-EPI, VE-EI, VE-EBM, VE-EIF. 

 



Art. 3. (1) În vederea înaintării spre aprobare Autorității Naționale pentru Calificări, au 

fost elaborate standardele ocupaționale pentru ocupațiile : 

 

   a) evaluări de bunuri imobile - EPI;  

   b) evaluări de întreprinderi, fond de comerţ şi alte active necorporale - EI;  

   c) evaluări de bunuri mobile - EBM;  

   d) evaluări de acţiuni şi alte instrumente financiare, - EIF;  

   e) verificări de rapoarte de evaluare/rapoarte de verificare în cele 4 domenii prevăzute mai sus – 

VE-EPI, VE-EI, VE-EBM, VE-EIF. 

  

prevăzute în anexele nr. 1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

(2) Aceste standarde ocupaționale vor sta la baza programelor de formare profesională 

autorizate în baza Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 republicată privind formarea profesională 

a adulților și a Ordinului nr. 353/5202/2003 a ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei / 

ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a 

furnizorilor de formare profesională a adulţilor.  

 

Art. 4. – 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                                                                                                 
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