
Anexa nr. 1 
 la Regulamentul de derulare şi de finalizare a stagiaturii 

Partea I – membri stagiari 
 

CONTRACT* 
 DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ ÎN DOMENIUL EVALUĂRII 

 
 

 Art.1. Părțile: 
1. ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A EVALUATORILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA 

(ANEVAR), organizaţie profesională de utilitate publică fără scop patrimonial, cu 
sediul în Bucureşti, str. Scărlătescu nr. 7, sector 1, reprezentată prin dl. Sorin 
Adrian Petre, în calitate de Preşedinte, 

şi 
2. ………………………………….. având act de identitate seria ......... nr. ......................... 

eliberat(ă) de...................... la data de................, cod numeric personal 
............................................., domicilat(ă) în localitatea .................................................. , str. 
..................................., nr. ........, bl. ......., sc. ......, etj. ....., ap. ........, judeţul/sectorul 
......................................................, telefon domiciliu ........................................tel. 
..................................................... adresa de e-mail......................, în calitate de membru 
stagiar ANEVAR, nr. legitimație ……………………………. 
 

 Art.2. (1) Prezentul contract are ca obiect asigurarea de către ANEVAR a 
pregătirii profesionale în domeniul evaluării, persoanelor care au promovat examenul 
de atribuire a calității de membru stagiar, cu respectarea Ordonanței Guvernului nr. 
24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări 
și completări prin Legea nr. 99/2013, a Regulamentului de organizare și funcționare a 
Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România aprobat prin  Hotărârea 
Guvernului nr. 353/2012, a Regulamentului de derulare şi de finalizare a stagiaturii 
aprobat prin Hotărârea Consiliului director nr. 87/2016 cu modificările ulterioare și a 
celorlalte norme adoptate de ANEVAR. 
 (2) Pregătirea profesională se asigură în contrapartidă cu plata părții variabile a 
cotizației de membru, în cuantum de 4200 de lei, corespunzătore etapei de formare 
profesională în specializarea aleasă. 
 
 Art.3. Durata contractului este egală cu perioada legală de stagiu de 2 ani, în 
conformitate cu prevederile art. 15 alin. (3) OG nr. 24/2011 și începe de la data 
dobândirii calității de membru stagiar. 
 
 Art.4. Drepturile și obligațiile părților sunt: 

1. Drepturile membrului stagiar: 
a) Să i se asigure pregătirea profesională în domeniul evaluării la specializarea 

pentru care a optat; 
b) Să fie informat cu privire la structura cursului de pregătire profesională, la 

programul testelor, examinărilor, examenelor, programul consultațiilor, 
programul examenelor de finalizare a perioadei de stagiu;  

c) Să participe la retestările de verificare a cunoștințelor asimilate, conform 
procedurii de curs (Anexa la prezentul Contract);  



d) Să refacă temele de casa de verificare a cunoștințelor asimilate, conform 
procedurii de curs; 

e) Să participe la un nou examen de finalizare curs, în caz de nepromovare, 
conform procedurii de curs; 

f) Să i se elibereze certificatul de absolvire a cursurilor de pregătire 
profesională, în cazul împlinirii acestui fapt; 

g) Să i se elibereze documentul care atestă finalizarea cu succes a perioadei de 
stagiu, în cazul împlinirii acestui fapt. 

2. Obligațiile membrului stagiar: 
 
a) Să achite anual partea fixă a cotizației de membru stagiar în cuantum de 500 

de lei; 
b) Să achite partea variabilă a cotizației de membru, în cuantum de 4200 de lei, 

corespunzătore etapei de formare profesională în specializarea aleasă;  
c) Să participe la minimum 60% din durata cursului de formare profesională, 

conform programului de curs; 
d) Să întocmească și să predea temele de casa de verificare a cunoștințelor 

asimilate, conform procedurii de curs; 
e) Să se prezinte la testările de verificare a asimilării cunoștințelor furnizate pe 

parcursul etapei de formare profesională, conform procedurii de curs;  
f) Să întocmească un raport de evaluare preliminar aferent examenului de  

finalizare a cursului de formare profesională în specializarea 
corespunzătoare, urmând recomandările procedurii de curs, ale manualului 
de curs și ale standardelor de evaluare în vigoare la data evaluării; 

g) Să susțină raportul de evaluare în forma finală, în fața comisiei de examinare 
în cadrul etapei de formare profesională, conform procedurii de curs; 

h) Să comunice ANEVAR modul de desfășurare a stagiului practic pentru care 
optează, cu ocazia susținerii examenului de finalizare a cursului de formare 
profesională; 

i) Să își manifeste opțiunea de a participa sau nu la sesiunea de consultații 
stagiu organizată de Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din 
România, după caz; 

j) Să întocmească personal rapoartele de evaluare aferente stagiului practic, în 
conformitate cu standardele de evaluare adoptate de ANEVAR, valabile la 
data evaluării, și urmând recomandările din manual de curs și procedura de 
curs;  

k) Să se înscrie la examenul de finalizare a stagiaturii prezentând fișa de 
finalizare stagiu semnată de responsabilul de stagiatură, respectiv de lectorul 
îndrumător, după caz; 

l) Să se prezinte la examenul de finalizare a stagiaturii;  
m) Să aducă la cunoștința filialei Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați 

din România de care aparține cu domiciliul, în termen de 30 de zile orice 
modificare a datelor de contact, a datelor de identificare sau a oricăror date 
necesare derulării optime a prezentului contract. 

n) Să prezinte un comportament adecvat care să nu împiedice buna desfășurare 
a programului de stagiu. 
 

3. Drepturile ANEVAR 



a) Să stabilească și să încaseze partea variabilă a cotizației de membru stagiar 
aferentă pregătirii profesionale în domeniul evaluării, inclusiv cotele 
aferente retestărilor, reexaminărilor, etc. 

b) Să stabilească programul orelor de formare profesională, termenele de 
predare, corectare și refacere a temelor de casa, programul testelor, 
programul consultațiilor, programul examenelor, precum și al celorlalte 
activități de acest fel, conform procedurii de curs; 

c) Să stabilească lista cursanților care pot participa la examenul de finalizare 
curs, conform art. 8 din Regulamentul de derulare și de finalizare a 
stagiaturii și conform procedurii de curs; 

d) Să stabilească programul examenului de finalizare a perioadei de stagiu și 
programarea cursanților pe grupe de examen; 

e) Să solicite membrilor stagiari datele de contact, datele de identificare sau 
orice date necesare derulării optime a prezentului contract. 

f) Să solicite cazierul judiciar în vederea îndeplinirii condiției prevăzute la art. 
15 alin. (2) lit. b) din OG nr. 24/2011; 

g) Să constate pierderea calității de membru stagiar în cazul condamnării 
membrului stagiar pentru săvârșirea unei infracțiuni cu intenție; 

h) Să constate pierderea calității de membru stagiar în cazul neachitării 
cotizației anuale de membru până la data de 31 decembrie a fiecărui an; 

i) Să constate pierderea calității de membru stagiar în cazul nepromovării 
examenului de finalizare a perioadei de stagiu de către membrul stagiar în 
termenul legal de 2 ani; 

j) Să solicite membrului stagiar să respecte regulamentele adoptate de către 
ANEVAR 

k) Să înregistreze, prin mijloace audio sau video desfășurarea orelor de curs, a 
consultațiilor și a examenelor la care participa membrul stagiar pe parcursul 
perioadei de stagiu.   

 
4. Obligațiile ANEVAR 

a) să țină evidența membrilor stagiari; 
b) să organizeze ore de formare profesională în domeniul evaluării în 

specializările prevăzute la art. 3 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 
24/2011; 

c) să țină evidența participării membrilor stagiari la orele de formare 
profesională organizate de ANEVAR; 

d) să stabilească temele de casă, să organizeze testări, consultații pentru 
examen, examene de finalizare curs, consultații stagiu, examene de finalizare 
a stagiaturii, astfel încât să ofere membrilor stagiari posibilitatea de a 
parcurge toate etapele necesare obținerii calității de membru titular într-o 
perioadă de maximum 2 ani; 

e) să țină evidența participării membrilor stagiari la testările și la examenele 
organizate de ANEVAR; 

f) să acorde certificatele/diplomele corespunzătoare la promovarea 
examenelor. 
 

 Art.5 (1) Partea variabilă a cotizației de membru, corespunzătoare etapei de 
formare profesională în specializarea aleasă, este în cuantum de 4200 de lei 



(2) Achitarea acesteia se face la înscrierea la curs în procent de minimum 50, iar restul 
până la data ultimei zile de curs.  
 (3) Membrii stagiari care au achitat integral suma prevăzuta la alin (1) după data 
ultimei zile de curs vor fi programaţi la examenul de finalizare curs, numai cu condiția 
achitării diferenței de plată și a unei penalități în procent de 25 din suma neachitată.  
 (3) Plata părții variabile din cotizația de membru, corespunzătoare etapei de 
formare profesională în specializarea aleasă, se poate face în contul ANEVAR nr. 
…………………………………………………. deschis la …………………………………….  
 Art. 6 Rambursarea sumei achitate se poate face în maximum 30 de zile de la 
înregistrarea cererii de înscriere, în următoarele condiţii: 

1. când membrul stagiar solicită anularea înscrierii anterior începerii 
cursului – rambursare în procent de 100. 

2. când membrul stagiar solicită anularea înscrierii în timpul etapei de 
formare profesională și nu a participat la nicio oră de curs – rambursare în procent de 
75. 

3. când membrul stagiar solicită anularea înscrierii la sfârșitul etapei de 
formare profesională și nu a participat la nicio oră de curs – rambursare în procent de 
50. 

Art. 7 Prezentul contract încetează: 
a) la expirarea duratei sale; 
b) la solicitarea membrului stagiar, prin acordul părților; 
c) la constatarea pierderii calității de membru stagiar, de către ANEVAR în 

condițiile legii 
d) în cazul încălcării art. 4 pct. 2. lit. n) din prezentul contract, prin Hotărârea 

Consiliului director. 
 Art. 8 Prevederile prezentului contract se completează cu dispoziţiile actelor 
normative ce reglementează acest domeniu.  
 Art. 9 Clauzele prezentului contract vor putea fi completate sau modificate prin 
acordul părților și încheierea de acte adiționale care vor face parte integranta din 
contract.  
 Art. 10 Prezentul contract se încheie astăzi, ………………………, în două exemplare, 
câte unul pentru fiecare parte şi intra în vigoare la data de 01.01.2021. 

Sunt de acord cu prelucrarea datelor sale cu caracter personal în sensul şi în 
scopurile prevăzute de legislaţia în vigoare. 
 

Asociația Națională a Evaluatorilor 
Autorizați din România 

(ANEVAR) 
 

PREŞEDINTE 
Sorin Adrian Petre 

Membru stagiar 
 
 

  
 

   
*În cazul în care cursul de formare profesională se realizează în sistem postuniversitar, 
împreună cu o instituție de învățământ superior, se vor aplica regulile instituției de 
învățământ superior. 



Anexă la Contractul de pregătire profesională în domeniul evaluării 

 

 

 

Procedură privind formarea profesională a membrilor 

în vederea obținerii specializării 

Evaluarea Întreprinderii 
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Capitolul I - Înscrierea la cursuri 

 

Art. 1 – Formarea profesională inițială a evaluatorilor autorizați este asigurată prin cursuri organizate de 

Asociație. 

Art. 2 – Cursurile de formare profesională inițială, organizate de Asociația Națională a Evaluatorilor 

Autorizați din România, se adresează atât membrilor stagiari, aflați în etapa de formare profesională 

inițială cât și membrilor titulari care doresc să dobândească o nouă specializare. 

Art. 3 – Înscrierea la cursul de formare profesională inițială (”Cursul”): 

Etapa I 

o Achitarea părții variabile din cotizația de membru, corespunzătore etapei de formare 

profesională. 

o Completarea formularului de înscriere online, care oferă posibilitatea ataşării documentului de 

plată. 

Efectuarea plăţii fără completarea formularului nu asigură înscrierea la curs. 

Informaţiile solicitate în formularul online sunt necesare pentru identificarea corectă şi operativă a 

plăţilor și a membrilor înscriși. 

Etapa a II-a 

o Completarea și semnarea Contractului de pregătire profesională în domeniul evaluării; 

o Depunerea contractului completat și semnat la sediul filialei ANEVAR care organizează 

cursul, înainte de prima zi a acestuia. 

Capitolul II – Durata cursului, frecvența și promovarea 

 

Art. 4 – Cursul este structurat în 5 (cinci) module a câte 5 zile de predare la sală, totalizând 150 ore. 

Cursul se desfășoară, de regulă, în a doua parte a zilei. 

Art. 5 – Prezența la sala de curs este monitorizată prin semnarea de către cursant a listei de prezență, la 

începutul și la încheierea zilei de curs. Lista de prezență va fi accesibilă cursanților în prima oră și ultima 

oră a zilei de curs. Lista de prezență poate fi înlocuită de un dispozitiv electronic de acces. 

Art. 6 – Numai cursantul care semnează lista de prezență la începutul și la sfârșitul zilei de curs este 

considerat prezent la ziua respectivă. 

Art. 7 – Nu participă la consultații, la testul grilă T5 sau la testul cumulativ de 100 întrebări (T6) 

(specificate la art. 14) și la examenul de finalizare a cursului și, astfel, nu promovează cursul cursanții care 
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nu au fost prezenți la minimum 60% din durata cursului, definită la Art. 4, respectiv la 15 zile din totalul 

de 25 zile ale cursului. 

Art. 8 – Cursanții care nu îndeplinesc condiția specificată la Art. 7 au dreptul, pe parcursul perioadei de 

stagiu, să se înscrie și să parcurgă zilele de curs absentate, în cadrul unei sesiuni ulterioare de curs 

cuprinse în programul de formare profesională al Asociației, în limita locurilor disponibile, până la 

depășirea pragului minim de 60% de prezență, calculat prin cumularea zilelor parcurse în cadrul ambelor 

cursuri. 

Art. 9 – Pentru înscrierea la o sesiune ulterioară de curs, în vederea recuperării zilelor de curs absentate, 

cursanții vor transmite o solicitare în acest sens către filiala ANEVAR care organizează acest curs. 

Art. 10 – Nu pot participa la examenul de finalizare cursanții care nu obțin un punctaj cumulat de 70 

puncte la cele cinci teste grilă specificate la Art. 14. 

Art. 11 – Dacă punctajul cumulat obținut la cele cinci teste este sub 70 puncte, pe parcursul perioadei de 

stagiu, cursantul are dreptul să susțină un test de 100 de întrebări T6, de maximum 3 ori, în cadrul unor 

sesiuni de consultații pentru examen aferente unor cursuri ulterioare sau unor sesiuni extraordinare de 

examen. Fiecare întrebare din testul grilă valorează un punct, iar punctajul minim necesar promovării 

acestei forme de verificare este de 70 puncte din totalul de 100. Prima testare este gratuită, iar celelalte 

retestări sunt cu plată, conform cotei stabilită de Consiliul director. 

Art. 12 – Procesul de formare profesională inițială se încheie odată cu promovarea examenului de 

finalizare curs, conform Art. 24. 

Capitolul III – Etapele procesului de formare profesională inițială 

 

Art. 13 – (1) Procesul de formare profesională inițială se desfăşoară după următoarele etape: 

1. Participare la un curs cu predare la sală, structurat pe 5 module, conform programei; 

2. Verificarea asimilării cunoștințelor pe parcursul modulelor de curs: 

a. teme de casă 

b. teste grilă susținute după finalizarea fiecărui modul 

3. Verificarea asimilării cunoștințelor după finalizarea modulelor de curs:  

a. test grilă susținut în cadrul sesiunii de consultații pentru examen 

b. proiect final – elaborarea unui raport de evaluare 

i. analiza formei preliminare a raportului de evaluare în cadrul sesiunii de consultații 

pentru examen; 

ii. susținerea raportului de evaluare în forma finală în cadrul examenului de finalizare 

a cursului. 
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(2) Sesiunea de consultații pentru examen va fi stabilită după minimum 7 zile de la data limită fixată 

pentru transmiterea raportului de evaluare în formă preliminară și va fi anunțată pe site-ul Asociației, 

www.anevar.ro. 

(3) Examenul de finalizare a cursului va fi stabilit la minimum 7 zile de la data sesiunii de consultații 

pentru examen și va fi anunțat pe site-ul Asociației, www.anevar.ro. 

Capitolul IV – Verificarea asimilării cunoștințelor și finalizarea cursului 

 

Art. 14 – Verificarea asimilării cunoștințelor se realizează prin 3 (trei) teme de casă, 5 (cinci) sau 6 (șase) 

teste grilă, după caz și printr-un proiect final care constă în întocmirea și susținerea unui raport de evaluare 

din specializarea cursului. 

Temele de casă 

 

Art. 15 – Temele de casă pentru cursul Evaluarea Întreprinderii sunt: 

Tema 1 – Termenii de referință ai evaluării unei întreprinderi: 

(1) Obiectul analizei este o întreprindere de tipul unei entități juridice (societate cu răspundere limitată – 

SRL sau societate pe acțiuni – SA). 

(2) Termenii de referință se redactează în scopul evaluării capitalurilor proprii ale întreprinderii. 

(3) Se va respecta structura termenilor de referință discutată în cadrul zilelor de curs dedicate 

temei, în concordanță cu prevederile manualului de curs și ale standardelor de evaluare în vigoare. 

(4) Documente minim necesare: certificat de înmatriculare firmă / act constitutiv firmă. 

(5) Responsabilitatea alegerii întreprinderii subiect al analizei precum și colectarea documentelor 

necesare, revin exclusiv în sarcina cursantului. 

(6) Bunul evaluat va fi ales de către cursant astfel încât să poată fi aplicată abordarea prin piață. 

(7) Stabilirea Temei 1 și a capitolelor tratate în cadrul acesteia se va realiza în ziua 5 a modulului I. 

(8) Tema 1 se va preda cu 3 zile lucrătoare înainte de ziua 1 a modulului II, prin transmiterea în 

format word, excel sau pdf, la adresa de email dedicată cursului și gestionată de responsabilul de 

curs. 

(9) Responsabilul de curs va transmite în mod centralizat temele către lectorul îndrumător alocat 

pentru verificarea temelor. 

http://www.anevar.ro/
http://www.anevar.ro/
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(10) Temele vor fi verificate de către lectorul îndrumător în perioada dintre ziua 1 a modulului II și 

ziua 5 a modulului II, când Tema 1 se va discuta la sală. 

(11) Rezultatul obținut în urma verificării temei poate fi ”ADMIS” sau ”RESPINS” și va fi comunicat 

cursantului de către responsabilul de curs în perioada dintre modulul II și modulul III. 

(12) Temele care primesc calificativul ”RESPINS” sau cele care nu au fost predate la termen, prin 

excepție, mai pot fi transmise până la ziua 5 a modulului III. 

(13) Rezultatul obținut în urma reverificării temei poate fi ”ADMIS” sau ”RESPINS” și va fi comunicat 

cursantului de către responsabilul de curs până la data sesiunii de consultații pentru examen. 

(14) Temele nepredate în termenele specificate mai sus și/sau cele care au primit calificativul final 

”RESPINS” nu se mai pot reface și nu se punctează. 

Tema 2 – Analiza financiară în scopul evaluării: 

(15) Obiectul analizei este o întreprindere de tipul unei entități juridice (societate cu răspundere limitată – 

SRL sau societate pe acțiuni – SA), de preferat cea aleasă de cursant pentru Tema nr. 1. 

(16) Analiza financiară se realizează în scop pregătitor pentru evaluarea dreptului real de proprietate 

asupra capitalurilor proprii ale întreprinderii. 

(17) Vor fi realizate: analiza pe baza ratelor de structură, analiza lichidității și echilibrului financiar pe 

termen scurt, analiza pe baza ratelor de activitate, analiza rentabilității și performanțelor, analiza riscului, 

analiza potențialului de creștere, va fi prezentat tabelul de indicatori și aprecierile generale în analiza 

situației financiare a întreprinderii. 

(18) Documente minim necesare: situații financiare complete pe ultimii 3 ani. 

(19) Responsabilitatea alegerii întreprinderii subiect al analizei precum și colectarea documentelor 

necesare, revin exclusiv în sarcina cursantului. 

(20) Stabilirea Temei 2 și a capitolelor tratate în cadrul acesteia se va realiza în ziua 5 a modulului II. 

(21) Tema 2 se va preda cu 3 zile lucrătoare înainte de ziua 1 a modulului III, prin transmiterea în format 

word, excel sau pdf, la adresa de email dedicată cursului și gestionată de responsabilul de curs. 

(22) Responsabilul de curs va transmite în mod centralizat temele către lectorul îndrumător alocat pentru 

verificarea temelor. 

(23) Temele vor fi verificate de către lectorul îndrumător în perioada dintre ziua 1 a modulului III și ziua 4 

a modulului III, când Tema 2 se va discuta la sală. 

(24) Rezultatul obținut în urma verificării temei poate fi ”ADMIS” sau ”RESPINS” și va fi comunicat 

cursantului de către responsabilul de curs în ziua 5 modulul IV. 
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(25) Temele care primesc calificativul ”RESPINS” sau cele care nu au fost predate la termen, prin 

excepție, mai pot fi transmise până la ziua 5 a modulului V. 

(26) Rezultatul obținut în urma reverificării temei poate fi ”ADMIS” sau ”RESPINS” și va fi comunicat 

cursantului de către responsabilul de curs până la data sesiunii de consultații pentru examen. 

(27) Temele nepredate în termenele specificate mai sus și/sau cele care au primit calificativul final 

”RESPINS” nu se mai pot reface și nu se punctează. 

Tema 3 – Evaluarea capitalurilor proprii ale unei întreprinderi: 

 (28) Obiectul evaluării va fi capitalul propriu al unei întreprinderi de tipul unei entități juridice (societate 

cu răspundere limitată – SRL sau societate pe acțiuni – SA), de preferat cea aleasă de cursant pentru 

Temele nr. 1 și 2. 

(29) Se va evalua dreptul real de proprietate asupra capitalului propriu al întreprinderii și vor fi aplicate:  

 abordarea prin piață, utilizând minim doi multiplicatori adecvați; vor fi identificate și descrise 

minim 3 întreprinderi comparabile și vor fi prezentate criteriile de selectare a acestora;   

 abordarea prin venit: fie capitalizarea unui flux adecvat de beneficiu economic fie actualizarea 

fluxurilor unor beneficii economice adecvate, argumentându-se alegerea metodei; vor fi prezentate 

modul de determinare al ratei de capitalizare / actualizare și al ratei medii anuale de creștere 

perpetuă; va fi prezentat modul de determinare al Valorii terminale (reziduale);   

În final, vor fi evidențiate elementele din analiza financiară realizate la Tema nr. 2 care au fost utilizate 

în evaluare; 

(30) Se va respecta structura raportului de evaluare discutată în cadrul zilelor de curs dedicate temei, în 

concordanță cu prevederile manualului de curs și ale standardelor de evaluare în vigoare. 

(31) Documente minim necesare: situațiile financiare istorice (ultimii 3 ani), situații privind imobilizările, 

creanțele, stocurile, datoriile, litigiile etc. conform prezentărilor și discuțiilor de la curs. 

(32) Responsabilitatea alegerii bunului obiect al evaluării, precum și colectarea documentelor necesare, 

revin exclusiv în sarcina cursantului. 

(33) Stabilirea Temei 3 și a capitolelor tratate în cadrul acesteia se va realiza în ziua 5 a modulului III. 

(34) Tema 3 se va preda cu până în ziua 5 a modulului IV, prin transmiterea în format word, excel sau pdf, 

la adresa de email dedicată cursului și gestionată de responsabilul de curs. 

(35) Responsabilul de curs va transmite în mod centralizat temele către lectorul îndrumător alocat pentru 

verificarea temelor. 

(36) Temele vor fi verificate de către lectorul îndrumător în perioada dintre ziua 5 a modulului IV și ziua 1 

a modulului V, când Tema 3 se va discuta la sală. 
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(37) Rezultatul obținut în urma verificării temei poate fi ”ADMIS” sau ”RESPINS” și va fi comunicat 

cursantului de către responsabilul de curs în perioada modulului V. 

(38) Temele care primesc calificativul ”RESPINS” sau cele care nu au fost predate la termen mai pot fi 

transmise, prin excepție, în termen de 7 zile de la finalizarea modulului V și vor fi discutate cu lectorul 

îndrumător în cadrul unei întâlniri care va avea loc cu minimum 7 zile înainte de data sesiunii de 

consultații pentru examen. 

(39) Rezultatul obținut în urma reverificării temei poate fi ”ADMIS” sau ”RESPINS” și va fi comunicat 

cursantului de către responsabilul de curs până la data sesiunii de consultații pentru examen. 

(40) Temele nepredate în termenele specificate mai sus și/sau cele care au primit calificativul final 

”RESPINS” nu se mai pot reface și nu se punctează. 

Art. 16 - Nota pentru temele individuale reprezintă, cumulat, 10% din nota finală. Fiecare temă care 

primește calificativul ”Admis” se ia în considerare cu punctajul 3,33 % din totalul de 10% posibil. 

Testele grilă 

 

Art. 17 – Testele grilă însumează 100 de întrebări, fiecare întrebare valorează un punct, iar punctajul 

minim necesar promovării acestei forme de verificare este de 70 de puncte din totalul de 100. 

Art. 18 – Testele T1, T2, T3 și T4 se susțin, de regulă, în prima zi a Modulelor II, III, IV și V, fiecare test 

cuprinzând 10 întrebări din materia modulului anterior, iar timpul alocat este de 15 minute. 

Art. 19 – Testul T5 se susține în cadrul sesiunii de consultații pentru examen, cuprinde 60 de întrebări din 

materia celor cinci module, iar timpul alocat este de 100 minute. 

Art. 20 – Punctajul obținut în urma verificării testelor T1-T4 va fi comunicat cursantului de către 

responsabilul de curs până la ultima zi a modulului în care se susține testul. 

Art. 21 – Punctajul obținut în urma verificării testului T5, precum și punctajul cumulat obținut la cele 

cinci teste, vor fi comunicate cursantului de către responsabilul de curs cu minimum 3 zile înaintea 

examenului de finalizare curs. 

Art. 22 – Testul T6 se susține și se promovează conform art. 11. 

Art. 23 – Testele grilă la care cursantul absentează acumulează 0 puncte. 

 

 

 



ANEVAR  Procedură privind formarea profesională a membrilor 

9 

 

Proiectul final 

 

Art. 24 – (1) Proiectul final constă în întocmirea unui raport de evaluare a unei întreprinderi (EI).  

(2) Raportul de evaluare în formă preliminară (draft) va fi transmis în maximum 30 zile de la finalizarea 

modulelor de curs, în format word, excel sau pdf, la adresa de email dedicată cursului și în format tipărit la 

sediul filialei ANEVAR care organizează cursul. Transmiterea raportului pe ambele căi este obligatorie. 

(3) Raportul de evaluare va fi finalizat de către cursant ținând cont de recomandările lectorului îndrumător 

comunicate la consultații și va fi prezentat apoi în forma finală la examenul de finalizare a cursului, tipărit 

și pe suport electronic (CD/usb stick). Acesta va fi susținut în fața comisiei de examinare în cadrul sesiunii 

de examen, stabilită la minimum 7 zile de la data sesiunii de consultații pentru examen. 

Art. 25 – (1) Raportul de evaluare are ca obiect al evaluării o întreprindere (EI). 

(2) Se va evalua dreptul real de proprietate asupra întreprinderii îndatorate. 

(3) Se va respecta structura raportului de evaluare recomandată de către lectori în cadrul zilelor de curs 

dedicate proiectului final. 

(4) Responsabilitatea alegerii întreprinderii obiect al evaluării, precum și colectarea documentelor 

necesare, revin exclusiv în sarcina cursantului. Alegerea întreprinderii va ține seama și de recomandările 

transmise de către lectori la orele de curs. 

(5) Cursantul va aplica toate cele trei abordări în evaluare: atât cele uzuale în evaluarea întreprinderii, 

respectiv prin piață și prin venit, cât și abordarea prin active, în scop didactic.  

(6) Raportul de evaluare va fi întocmit conform prevederilor standardelor de evaluare a bunurilor valabile 

la data evaluării, ale manualului de curs și ținând cont de recomandările lectorului îndrumător. 

Examenul de finalizare a cursului 

 

Art. 26 - (1) Examenul de finalizare a cursului constă în susținerea raportului de evaluare întocmit 

conform Art. 24 și Art. 25. 

(2) Comisia de examinare va utiliza o grilă de notare standardizată în care se notează atât conţinutul 

raportului de evaluare, cât şi modul de susținere a acestuia. Nota raportului se calculează ca media 

aritmetică a acestor două note. 

Art. 27 – (1) Cursanții care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții, promovează examenul de 

finalizare a cursului: 
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a. au obținut cel puțin nota 7 atât la conţinutul raportului de evaluare, cât şi la modul de susținere a 

acestuia. 

b. au obținut nota finală cel puțin 7. 

(2) Nota finală este calculată ca medie ponderată din rezultatele obținute la notarea temelor individuale și 

nota raportului, după cum urmează: 

a. nota pentru temele individuale, care reprezintă în total 10% din nota finală; fiecare temă care 

primește calificativul ”Admis” se ia în considerare cu un procent de 3,33% din totalul de 10% 

posibil; 

b. nota raportului pentru conținutul raportului de evaluare final, care reprezintă 90% din nota finală și 

care poate fi de la 1 la 10. 

(3) În baza notei finale se stabilește rezultatul examenului care poate fi ”Admis” sau ”Respins”, după caz 

și care se comunică candidaților. 

(4) În cadrul perioadei de stagiu, cursantul care este programat la examen și este declarat ”Respins” sau nu 

se prezintă la examen are dreptul la repetarea examenului, prin participarea în cadrul unor examinări finale 

aferente uneia dintre sesiunile de curs ulterioare sau a unor sesiuni extraordinare de examen. Prima 

reexaminare este gratuită, iar celelalte reexaminări sunt cu plată, cota de reexaminare fiind stabilită de 

Consiliul director. 

Capitolul V – Dispoziții finale 

 

Art. 28 – În timpul testărilor și a examenului de finalizare a cursului este interzisă utilizarea telefoanelor 

mobile sau a altor mijloace electronice, cu excepția calculatoarelor de buzunar. De asemenea, nu este 

permisă utilizarea manualelor de curs sau a altor materiale ajutătoare. Încălcarea acestor reguli va conduce 

la eliminarea candidatului din sala de examen și declararea acestuia ”Respins”. 
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