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Raportarea activității 
de evaluare

Raportarea activității de evaluare desfășurată de 

membrii titulari și corporativi în 2020

Membrii titulari și corporativi au raportat în cursul anului 2020, prin

intermediul chestionarelor on-line (anexele 1, 2, 3 și 4) activitatea de

evaluare pe care au desfășurat-o în cursul anului precedent. Astfel,

din cei 3.975 membri titulari și 542 membri corporativi înscriși în

Tabloul Asociației la data de 01.01.2020, au raportat:

 pe modelul Anexei 1 (fără activitate): 775 membri titulari 

 pe modelul Anexei 2 (activitate desfășurată exclusiv în cadrul 

unor societăți comerciale): 1111 membri titulari 

 pe modelul Anexei 3 (activitate desfășurată independent): 1785

membri titulari

 pe modelul Anexei 4: 507 membri corporativi 

2



Inspecții desfășurate

Inspecțiile desfășurate în 2020

În programul de monitorizare au fost incluse în total 190 de persoane

fizice și juridice, din care 47 au fost selectate în funcție de volumul de

activitate din anii anteriori, 81 au fost societăți sau persoane fizice la

care s-a repetat inspecția, ca urmare a calificativelor obținute anterior,

26 persoane fizice sau juridice selectate în urma unor reclamații și 36

de societăți care au dobândit calitatea de membru corporativ în 2017 .

Activitatea de monitorizare în cifre:

 inspecții desfășurate în cursul anului 2020: 163 din care

 inspecții la distanță: 142 (datorită epidemiei COVID-19,
pentru majoritatea inspecțiilor, aceasta a fost unica soluție de
desfășurare)

 inspecții anulate: 27* 

* în cazul unor membri titulari și corporativi a căror calitate de membru a

fost suspendată sau retrasă în cursul acestui an, care au solicitat amânare

din motive medicale sau care au fost monitorizați indirect, în cadrul unor

alte societăți.
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Calendarul 
inspecțiilor pe 

trimestre

Activitatea de monitorizare din anul 2020

Calendarul trimestrial al inspecțiilor

Cele 163 inspecții efectuate în cursul anului 2020 au

fost programate pe trimestre și s-au desfășurat astfel:

 în trimestrul I: 46

 în trimestrul II: 60

 în trimestrul III: 42

 în trimestrul IV: 15
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Distribuția pe filiale

Activitatea de monitorizare din anul 2020

Acoperirea teritorială

Programul inspecțiilor de verificare a calității activității de
evaluare a acoperit întregul teritoriu al țării, cu următoarea
distribuție pe filiale:

 București și Ilfov: 36

 Filiala Sud: 23

 Filiala Sud-est: 26

 Filiala Sud-vest: 15

 Filiala Centru: 19

 Filiala Nord-est: 18

 Filiala Nord-vest: 12

 Filiala Vest: 14
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Distribuția pe filiale

Membri monitorizați în 2020 – distribuția pe filiale

LEGENDA:

membri titulari monitorizați în 2020

membri corporativi monitorizați în 2020
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Rezultatele 
monitorizării –

calificative acordate

Calificativele acordate în urma inspecțiilor 

desfășurate  în cursul anului 2020

În urma inspecțiilor au fost acordate calificative de A, B, C și D

după cum urmează:

 Calificativul A: 9 ( 5,52 %)

 Calificativul B: 88 (53,99 %)

 Calificativul C: 56 (34,36 %) din care 16 cu al doilea C

consecutiv și 1 cu al treilea C consecutiv

 Calificativul D: 10 (6,13 %) din care 1 cu al doilea D

consecutiv
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Rezultatele 
monitorizării –

calificative acordate

Calificativele acordate în urma inspecțiilor din 2020
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Situație comparativă 
calificative acordate

Calificativele acordate în perioada 2015-2020
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Inspecții desfășurate în 2015 115 100%

Calificative acordate Numeric Procentual

A 5 4,35%

B 22 19,13%

C 68 59,13%

D 20 17,39%

Inspecții desfășurate în 2016 114 100%

Calificative acordate Numeric Procentual

A 0 0,00%

B 55 48,25%

C 50 43,86%

D 9 7,89%

Inspecții în 2017 154 100%

Calificative acordate Numeric Procentual

A 17 11,04%

B 85 55,19%

C 51 33,12%

D 1 0,65%

Inspecții desfășurate în 2018 149 100%

Calificative acordate Numeric Procentual

A 20 13,42%

B 84 56,38%

C 38 25,50%

D 7 4,70%

Inspecții desfășurate în 2019 129 100%

Calificative acordate Numeric Procentual

A 10 7,75%

B 57 44,19%

C 53 41,08%

D 9 6,98%

Inspecții desfășurate în 2020 163 100%

Calificative acordate Numeric Procentual

A 9 5,52%

B 88 53,99%

C 56 34,36%

D 10 6,13%



Monitorizare în 2021

Criterii de selectare a membrilor titulari & corporativi care 
vor fi incluși în programul de monitorizare din 2021

 Reclamații formulate de diferite instituții publice la adresa 
unor evaluatori autorizați ale căror rapoarte de evaluare 
conțin neconformități majore;

 Persoane juridice care au dobândit calitatea de membru 
corporativ în anul 2018 (3 ani de activitate de evaluare)

 Volumul activității de evaluare (cifră de afaceri) 
desfășurate în anul de referință 2019, an pentru care au 
fost transmise rapoartele de activitate

 Notă: În 2021 nu se vor repeta inspecțiile datorate
obținerii unor calificative C și D, acestea fiind substituite
cu parcurgerea seminarului ”Asigurarea calității în
activitatea de evaluare a bunurilor”, în plus față de
măsurile corective aferente respectivelor calificative.
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Monitorizare în 2021

Noutăți legate de activitatea de monitorizare

 În contextul epidemiei COVID-19 a apărut
necesitatea extinderii programului de monitorizare
la distanță modificarea procedurii de
desfășurare a inspecțiilor prin diversificarea
metodelor de monitorizare (cu ajutorul
tehnologiile moderne – whatsapp, Skype);

 Ca urmare a constatărilor inspectorilor în urma
verificării calității rapoartelor de evaluare, a apărut
ideea realizării unui seminar specializat, cu
recomandări de bună practică, intitulat
”Asigurarea calității în activitatea de evaluare a
bunurilor”, seminar care va fi disponibil la
începutul anului viitor pentru toți cei interesați.
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