
Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România 

   

 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea Procedurii privind organizarea sesiunilor extraordinare de examene 

finalizare curs formare profesională  

  

 

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. 1. – Se aprobă Procedura privind organizarea sesiunilor extraordinare de examene 

finalizare curs formare profesională, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

 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 

Radu Călin Timbuș 

                                                                 

 
 

 

 

 

        

Data: 20 decembrie 2022 
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Anexă la HCD nr. 94/2022 

 

Procedură privind organizarea sesiunilor extraordinare de examene finalizare 

curs formare profesională  

 

Capitolul I - Dispoziții generale 

 

Art. 1. – (1) Prezenta Procedură privind organizarea sesiunilor extraordinare de examene 

finalizare curs formare profesională se aplică specializărilor: Evaluarea Bunurilor Imobile, Evaluarea 

Bunurilor Mobile și Evaluarea de Întreprinderi, de Fond de Comerț și alte Active Necorporale. 

(2) Sesiunea extraordinară de examene finalizare curs formare profesională (Sesiunea) se 

desfășoară cu respectarea prevederilor Regulamentului de derulare și de finalizare a stagiaturii și ale 

Procedurii privind formarea profesională a membrilor, care stabilesc modul de organizare a 

consultațiilor și a examenului oral și criteriile de promovare a acestuia. 

Art. 2. - La Sesiune pot fi programați stagiarii care au fost prezenți la cel puțin 90 % din zilele 

de curs, au promovat testele grilă T1, T2, T3 și T4 și au predat toate cele trei teme individuale, în 

condițiile specificate în Procedura privind formarea profesională a membrilor, precum și cei care 

optează să participe la Sesiune în conformitate cu Art. 6, Art. 7 și Art. 8 din Capitolul II. 

Art. 3. - (1) Înscrierea la Sesiune se face prin completarea și transmiterea către ANEVAR a 

formularului de înscriere. 

(2) Stagiarii vor respecta condițiile de completare și termenul de depunere a formularului de 

înscriere, comunicate de ANEVAR.   

(3) Nerespectarea acestor condiții atrage după sine imposibilitatea participării la Sesiune. 

Art. 4. - (1) Testele grilă, ședințele de consultații și examenul de finalizare curs se vor 

desfășura online, prin intermediul platformei ZOOM (https://zoom.us). 

(2) Identificarea candidaților se face în baza unui act de identitate cu fotografie (buletin, carte 

de identitate, pașaport etc). 

(3) Prezența la examenul de finalizare se înregistrează prin poze făcute fiecărui candidat la 

începutul examinării on line. 

Art. 5. – (1) Pentru participarea la consultații și la examenul de finalizare curs, stagiarii vor 

respecta condițiile de realizare și termenele de depunere a celor două proiecte complexe, comunicate 

de ANEVAR. 

(2) Nerespectarea acestor condiții atrage după sine imposibilitatea participării la ședința/le de 

consultații și/sau la examen. 

Capitolul II – Dispoziții speciale 

Art. 6. - Stagiarii care nu au fost prezenți la 90 % din zilele de curs, pot participa la Sesiune, 

pe răspundere proprie, alegând această opțiune în formularul de înscriere, asumându-și astfel 

parcurgerea și înțelegerea temelor din zilele de curs ce au fost absentate. 

https://zoom.us/


Art. 7. - Stagiarii care nu au predat toate cele trei teme individuale pe parcursul cursului, pot 

participa la Sesiune pe răspundere proprie, alegând această opțiune în formularul de înscriere, 

asumându-și astfel rezolvarea cerințelor temelor nepredate și, mai ales, integrarea părților necesare 

la cele două proiecte complexe. 

Art. 8. - (1) Stagiarii care nu au promovat fiecare dintre testele grilă T1, T2, T3 și T4, vor 

putea resusține testul/ele la care au fost respinși sau la care nu s-au prezentat. 

(2) Fiecare test care nu a fost promovat pe parcursul cursului de formare poate fi resusținut o 

singură dată. 

(3) Retestarea este gratuită pentru stagiarii care nu au epuizat numărul de încercări incluse în 

taxa de curs, respectiv 3 încercări. 

(4) Stagiarii care au epuizat, în timpul cursului, numărul maxim de încercări  gratuite, pentru 

unul sau mai multe teste, le pot resusține cu condiția achitării unei cote de retestare/test, stabilită de 

Consiliul director. 

(5) Promovarea testelor grilă T1, T2, T3 și T4 reprezintă condiție pentru participarea la 

ședințele de consultații și la examenul de finalizare a cursului. 

Art. 9. - (1) Participarea la examenul de finalizare curs este gratuită pentru stagiarii aflați la 

prima examinare sau la prima reexaminare. 

(2) Începând cu a doua reexaminare, stagiarii vor achita o cotă de reexaminare, stabilită de 

Consiliul director. 

Art. 10. - În vederea preîntâmpinării apariției unor neconformități majore în realizarea celor 

două proiecte complexe necesare pentru proba orală a examenului, se va organiza câte o întâlnire 

recapitulativă pentru fiecare specializare în parte. 

Art. 11. - (1) Întâlnirea recapitulativă se organizează o singură dată, în format online, prin 

intermediul platformei ZOOM (https://zoom.us). și durează maximum trei ore. 

(2) Participarea candidaților la examen la aceste întâlniri nu este obligatorie. 

(3) Întâlnirea va fi susținută de către un lector ANEVAR, care va prezenta neconformitățile 

majore frecvent întâlnite în realizarea proiectelor complexe, aferente specializării respective. 

(4) În limita timpului disponibil, lectorul poate răspunde și la întrebări formulate de către 

participanți. 

 

Capitolul III – Dispoziții finale 

 

Art. 12. – (1) În timpul testărilor și a examenului de finalizare a cursului este interzisă 

utilizarea telefoanelor mobile sau a altor mijloace electronice în scopul accesării materialelor de 

studiu, cu excepția calculatoarelor de buzunar. De asemenea, nu este permisă utilizarea manualelor 

de curs sau a altor materiale ajutătoare.  

(2) Încălcarea prevederilor alin. (1) conduce la eliminarea candidatului din sala de examen și 

declararea acestuia ”Respins” 

 

https://zoom.us/

