
ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A EVALUATORILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA 

 

 

HOTĂRÂRE                                  

pentru stabilirea cuantumului și termenului de plată a taxelor de înscriere în cadrul Asociaţiei 

Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România   

 

 

 În temeiul art. 5 alin. (2), al art. 8 alin. (8) lit. g) al art. 15 alin. (2) lit. d) și al art. 20 alin. (2) lit. 

e) 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. – Pentru anul 2021, se stabilesc următoarele taxe în cadrul Asociației Naționale a 

Evaluatorilor Autorizați din România: 

 

Nr. 

crt. 

Categorie Cuantum Termen 

1. Taxa de înscriere la 

examenul pentru 

atribuirea calităţii de 

membru stagiar  

500 de lei Taxa se achită la înscrierea la examenul pentru 

dobândirea calității de membru stagiar, dovada 

achitării acesteia constituind unul dintre 

documentele obligatorii din dosarul de înscriere 

2. Taxa de înscriere ca 

membri stagiari 

conform art. 15 alin. (6) 

din OG nr. 24/2011 

500 de lei Taxa se achită la înscrierea în Asociație, dovada 

achitării acesteia constituind unul dintre 

documentele obligatorii din dosarul de înscriere. 

3. Taxa de înscriere în 

ANEVAR pentru 

persoanele juridice 

române sau străine (în 

conformitate cu art. 28 

alin. (2) din OG nr. 

24/2011 

1000 lei Taxa se achită înainte de transmiterea dosarului 

spre analiză la ANEVAR, dovada achitării acestei 

taxe constituie unul dintre documentele obligatorii 

din dosarul de înscriere. 

4. Taxa de înscriere în 

ANEVAR a persoanelor 

fizice străine, în 

conformitate cu art. 28 

alin. (1) și (3) din OG nr. 

24/2011 

500 euro Taxa se achită înainte de transmiterea dosarului 

spre analiză la ANEVAR, dovada achitării acestei 

taxe constituie unul dintre documentele obligatorii 

din dosarul de înscriere. 

5. Taxa de înscriere în 

ANEVAR a persoanelor 

juridice străine, în 

1000 euro Taxa se achită înainte de transmiterea dosarului 

spre analiză la ANEVAR, dovada achitării acestei 



conformitate cu art. 28 

alin. (1) și (4)  din OG 

nr. 24/2011 

taxe constituie unul dintre documentele obligatorii 

din dosarul de înscriere. 

6. Taxa pentru exercitarea 

temporară/ocazională a 

activității de evaluare de 

către persoanele fizice 

având cetăţenia unui stat 

membru al Uniunii 

Europene sau a unui stat 

aparţinând Spaţiului 

Economic 

European/Confederației 

Elvețiene 

500 euro Taxa se achită înainte de transmiterea dosarului 

spre analiză la ANEVAR, dovada achitării acestei 

taxe constituie unul dintre documentele obligatorii 

din acest dosar. 

7. Taxa pentru exercitarea 

temporară/ocazională a 

activității de evaluare de 

către persoanele juridice 

având naționalitatea 

unui stat membru al 

Uniunii Europene sau a 

unui stat aparţinând 

Spaţiului Economic 

European/Confederației 

Elvețiene 

1000 euro Taxa se achită înainte de transmiterea dosarului 

spre analiză la ANEVAR, dovada achitării acestei 

taxe constituie unul dintre documentele obligatorii 

din acest dosar. 

 

 Art. 2. - 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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