
 

ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A EVALUATORILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA 

HOTĂRÂRE                                  

pentru stabilirea cuantumului și termenului de plată a cotizației membrilor stagiari ai Asociaţiei 

Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România pentru anul 2021        

 

 În temeiul art. 5 alin. (2) și al art. 8 alin. (8) lit. g) 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) Se stabilește cotizația membrilor stagiari ai Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor 

Autorizaţi din România pentru anul 2021. 

(2) Cotizația este indivizibilă, nereturnabilă și este formată dintr-o parte fixă în cuantum de 500 

lei și o parte variabilă. 

(3) Partea fixă a cotizației se achită până la 31 decembrie 2021. 

  Art.2.  Partea fixă a cotizației pentru al doilea an de stagiu (pentru membrii stagiari care au 

dobândit această calitate începând cu data de 1 ianuarie 2020) este tot în cuantum de 500 de lei și se 

achită până la 31 decembrie 2021. 

Art.3. – (1) Partea variabilă a cotizației se constituie din contravaloarea cursului de formare 

profesională pentru care membrul stagiar optează în perioada celor 2 ani de stagiatură. 

(2) Partea variabilă a cotizației se stabilește și se calculează conform cotelor stabilite în programul 

anual de pregătire profesională inițială/continuă, cu termen de plată conform prevederilor din contractul 

de pregătire profesională în domeniul evaluării. 

 Art. 4. – În conformitate cu prevederile art. 24 lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011, 

neplata părții fixe a cotizației anuale în cuantumul și la termenul stabilit la art. 1 și 2 atrage excluderea 

de drept a membrului stagiar în cauză, din Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România. 

 Art. 5. – Începând cu data de 1 ianuarie 2021,  Hotărârea Consiliului director nr. 56/2019 pentru 

stabilirea cuantumului și termenului de plată a cotizației anuale a membrilor stagiari ai Asociaţiei 

Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România își încetează aplicabilitatea. 

 Art. 6. - Prezenta hotărâre se publică în Buletinul informativ şi pe pagina web a Asociaţiei și 

intră în vigoare la data publicării pe pagina web. 
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