
Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizaţi din România 

   

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Regulamentului de acreditare aprobat prin Hotărârea Consiliului 

director nr. 38/2015, cu modificările 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. I. - Regulamentul de acreditare aprobat prin Hotărârea Consiliului director nr. 

38/2015, cu modificările ulterioare se modifică după cum urmează: 

1. La articolul 6 alin. (2) litera b) va avea următorul cuprins: 

„b) să fi respectat condițiile de menținere a calității de membru titular în ultimii 3 ani, 

iar la momentul înscrierii la examenul de acreditare să fi urmat în anul în curs un program de 

pregătire continuă în domeniul evaluării de cel puțin 20 de ore, cu excepția membrilor inactivi 

angajați în cadrul Departamentului de monitorizare ANEVAR; această din urmă condiție 

trebuie îndeplinită dacă sesiunea de acreditare se organizează în a doua parte a anului.” 

2. La Articolul 27, se adaugă un alineat nou, alineatul (4) cu următorul cuprins: 

„(4) Pentru membrii acreditați care dețin această calitate neîntrerupt de la înființarea 

Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România sau de cel puțin 10 ani și au 

împlinit vârsta de 70 de ani, examenul de reacreditare constă numai din proba orală.” 

3. La Articolul 28, alineatul (3) va avea următorul cuprins: 

„(3) În cazul membrilor inactivi angajați în cadrul Departamentului de monitorizare 

ANEVAR, documentele prevăzute la alin. (1) lit. c) și d) se înlocuiesc cu o listă cuprinzând 10 

lucrări de evaluare verificate în ultimii 2 ani, realizate de candidat în desfășurarea atribuțiilor 

de serviciu, iar lit. f) a alin. (1) a prezentului articol nu se aplică.” 

  Art. II. - Prezenta hotărâre se publică în Buletinul informativ şi pe pagina web a 

Asociației și intră în vigoare la data publicării pe pagina web a Asociației. 

Art. III. Regulamentul de acreditare astfel cum a fost modificat prin prezenta hotărâre 

se publică pe pagina web a Asociației. 
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