
Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România 

 

HOTĂRÂRE 

pentru acordarea calificativelor de verificare a evaluatorilor autorizați care au fost 

inspectați în cursul trimestrului al IV-lea 2020 și aplicarea măsurilor corective 

corespunzătoare 

 

 Având în vedere Referatul Comisiei de verificare și monitorizare aprobat pe cale 

electronică în decembrie 2020 

 În temeiul art. 5 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 și al art. 21 din Procedura de verificare și monitorizare 

a calităţii activităţii de evaluare, aprobată prin Hotărârea Consiliului director nr. 89/2020,  

Consiliul director al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România 

adoptă prezenta hotărâre. 

Art. 1. – Se acordă calificativele de verificare a evaluatorilor autorizați care au fost 

inspectați în cursul trimestrului al IV-lea 2020, precum și măsurile corective profesionale 

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. – (1) Măsura corectivă profesională aplicată în cazul obținerii calificativului C 

constă în efectuarea a 8 ore de pregătire profesională suplimentară de către membrii titulari 

inspectați, respectiv de către membrii titulari care își desfășoară activitatea de evaluare ca 

angajat sau colaborator exclusiv al membrilor corporativi care au făcut obiectul inspecției.  

(2) Măsura corectivă profesională aplicată în cazul obținerii calificativului D constă în 

efectuarea a 16 ore de pregătire profesională suplimentară de către membrii titulari inspectați, 

respectiv de către membrii titulari care își desfășoară activitatea de evaluare ca angajat sau 

colaborator exclusiv al membrilor corporativi care au făcut obiectul inspecției. 

Art. 3. – Calificativele de verificare și măsurile corective profesionale vor fi 

comunicate individual membrilor corporativi/titulari care au făcut obiectul inspecției. 

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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Anexa la HCD nr. 6/2021 

 

Lista calificativelor de verificare a evaluatorilor autorizați, care au fost inspectați în 

cursul trimestrului al IV-lea 2020 

 

NR. 

CRT. 

MEMBRU CORPORATIV 

/ TITULAR INSPECTAT 
ORAȘUL 

CALIFICAT

IV* 

MĂSURA 

CORECTIVĂ* 

OBSERVAȚII 

1.  AA+VALUATION SRL SIBIU    

2.  
ALEXANDROIU IOAN 
CRISTIAN 

CRAIOVA    

3.  EVALCAS SRL CĂLĂRAȘI    

4.  EVALUĂRI OLTENIȚA SRL OLTENIȚA    

5.  BESCIU VALENTIN 
TURNU 

MĂGURELE 
   

6.  ALDEA GHEORGHE 
CÂMPULUNG 

MUSCEL 
   

7.  BALINT LEONTINA 
TĂUȚII 

MAGHERĂUȘ 
   

8.  RĂDULESCU GHEORGHE CONSTANȚA    

9.  MOLNAR ANTON 
MIERCUREA 

CIUC 
   

10.  GANGOE SIMION GABRIELA BUCUREȘTI    

11.  EVALUĂRI CONSTANȚA SRL CONSTANȚA    

12.  
DGV FINANCE CONSULTING 
SRL 

BUCUREȘTI    

13.  A.N.G. CONSULTING SRL BALOTEȘTI    

14.  NEW EVALCONS SRL TULCEA    

15.  UNIKASA 8 SRL GALAȚI    

* Calificativele de verificare și măsurile corective profesionale se comunică individual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


