
Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizaţi din România    

 

HOTĂRÂRE 

privind unele măsuri pentru organizarea Zilei Evaluatorului în anul 2022 

 

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. (1) Evenimentele dedicate Zilei Evaluatorului se organizează în datele de 8 și 9 

septembrie 2022, la sală, după cum urmează: 

- 8 septembrie - Spectacolul „Mă întoarce timpul” la Teatrul Național București 

- 9 septembrie - Conferința – Profesia la 30 de ani (8h de pregătire) și Gala 

premiilor ANEVAR 2022. 

(2) Pentru cele două evenimente din 8 și 9 septembrie tariful de participare este de 

300 de lei. 

 
 Art. 2. – (1) Cu ocazia Zilei Evaluatorului, în anul 2022, se acordă următoarele premii 

stabilite prin Hotărârea Consiliului director nr. 59/2016, cu modificările și completările 

ulterioare: 

1.    Premiul ”Alexandru Gheorghiu”  

2. Premiul pentru o carieră de valoare  

3. Premiul pentru colaborarea remarcabilă cu ANEVAR   

4. Premiul pentru sprijinirea profesiei de evaluator  

 

(2) Câștigătorii premiilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc de către Consiliul director, 

conform Hotărârii Consiliului director nr. 59/2016. 

 

Art. 3.  (1) În memoria domnului Sorin Stan, se instituie Premiul „Sorin Stan” acordat 

evaluatorului care s-a remarcat fie printr-un articol preluat într-una dintre publicațiile 

ANEVAR, fie prin tratarea unei teme în cadrul unei conferințe ANEVAR, în anul precedent. 

(2) Câștigătorul premiului „Sorin Stan” se stabilește de către Consiliul director. 

Art. 4. – 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 

Radu Călin Timbuș 

  

 

 

Data: 17 august 2022 

Nr.  64 

 


