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Despre ANEVAR

Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din 
România a luat ființă, în anul 2011, în baza Ordonanței 
Guvernului României nr. 24/2011 privind unele măsuri 
în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări 
prin Legea  nr. 99/2013, ca organizație profesională 
de  utilitate publică, fără scop patrimonial, din care 
fac parte evaluatorii autorizați care dobândesc această 
calitate, în condițiile prevăzute de actul normativ mai 
sus menționat. Asociaţia Naţională a Evaluatorilor 
Autorizaţi din România este continuatoarea Asociaţiei 
Naţionale a Evaluatorilor din România, asociaţie 
profesională neguvernamentală, independentă, 
înfiinţată în anul 1992 și recunoscută ca fiind de utilitate 
publică prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2004.

ANEVAR are drept scop organizarea, coordonarea și 
autorizarea exercitării profesiei de evaluator autorizat 
în România, reprezentarea și protejarea intereselor 
profesionale ale membrilor săi, asigurarea exercitării 
independente a profesiei de evaluator autorizat cu 
respectarea deontologiei profesionale și a unui înalt 
nivel de calificare profesională, precum și promovarea 
standardelor, metodelor și tehnicilor de evaluare în 
activitatea evaluatorilor autorizați.  



4
www.anevar.ro

ANEVAR și 
învățământul 
universitar

Prin Hotărârea Consiliului director al 
ANEVAR, nr. 20 din 2014, s-a aprobat 
Lista cursurilor de formare specifice 
în domeniul evaluării, care permit 
dobândirea calității de membru stagiar, 
fără susținerea examenului de atribuire 
a calității de membru stagiar. 

Astfel, absolvenții cursurilor din lista 
disponibilă în prezenta broșură se vor 
putea înscrie în Asociația Națională a 
Evaluatorilor Autorizați din România 
de la data absolvirii până la sfârșitul 
anului în curs, iar de la data de 1 
ianuarie a anului următor înscrierii 
vor dobândi calitatea de stagiar. 



5

Concret, despre acest 
parteneriat
ANEVAR sprijină procesul de educație din 
România. Prin parteneriatul încheiat cu cele 
15 facultăți din cadrul a 13 universități din 
întreaga țară, urmărește extinderea bazei de 
recrutare a noilor profesioniști în evaluare 
și, în același timp, scăderea vârstei medii a 
membrilor ce compun Asociația. 

La data elaborării acestei broșuri, ANEVAR 
are în evidență aproximativ 4.000 de membri 
titulari și peste 570 de membri corporativi.

Cei care doresc să devină membri stagiari, în 
urma absolvirii unuia din cursurile agreate 
cu instituțiile de învățământ superior, nu mai 
susțin examenul anual de acces în profesie și 
nu plătesc taxa aferentă cursului de pregătire 
a membrilor stagiari. 

În schimb, vor susține examenul de 
finalizare a stagiaturii, conform condițiilor 
specificate în Regulamentul de organizare 
a examenului de finalizare a stagiaturii, 
necesar pentru a deveni membri ANEVAR 
cu drepturi depline. 
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Lista cursurilor de formare specifice în domeniul evaluării, care permit 
dobândirea calității de membru stagiar, fără susțienerea examenului de 

atribuire a calității de membru stagiar

1. Academia de Studii Economice din București:
Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune
Master - Analiză financiară și evaluare - Specializarea EI/EPI
Persoana de contact: Prof. Univ. Dr. Ion Anghel - ion.anghel@cig.ase.ro

2. Academia de Studii Economice din București:
Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori
Master - Management financiar și investiții - DAFI - Specializarea EI 
Persoana de contact: Prof. Univ. Dr. Laura Brașoveanu - laura_obreja@yahoo.com

3. Universitatea Politehnica din București:
Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor
Curs postuniversitar - Evaluarea proprietății imobiliare - Specializarea EPI
Curs postuniversitar - Evaluarea bunurilor mobile - Specializarea EBM
Curs postuniversitar - Evaluarea întreprinderii - Specializarea EI
Persoana de contact: Decan Conf. Dr. ec. Corina Ionela - Dumitrescu - 021 402 9554

4. Universitatea Tehnică de Construcții București:
Facultatea de Geodezie
Master - Sisteme informaționale și publicitate imobiliară - Specializarea EPI 
Master - Planificare spațială și GIS pentru dezvoltare durabilă - Specializarea EPI
Persoana de contact: Asist. Univ. Dr. Ing. Daniela Răboj - 0727-794722
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5. Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj Napoca:
Facultatea de Horticultură
Master - Sisteme de Monitorizare și Cadastru - Specializarea EPI 
Persoana de contact: Prof. dr.  Florica Matei (Aldea) - faldea@usamvcluj.ro

6. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca:
Facultatea de Construcții
Master - Managementul proiectelor și evaluarea proprietății - Specializarea EPI 
Persoana de contact: Prof. Univ. Dr. Ing. Andrei Moga - randreimoga@yahoo.com            
7. Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca:
Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor
Master - Diagnostic și Evaluare - Specializarea EI/EPI 
Persoana de contact: Conf. Univ. Dr. Adela Deaconu - adela.deaconu@econ.ubbcluj.ro

8. Universitatea Aurel Vlaicu din Arad:
Facultatea de Științe Economice
Master - Analiză economică, evaluare de active și de afaceri - Specializarea EI
Persoana de contact: Lector Univ. Dr. Grigorie Sanda - 0727-767443
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9. Universitatea de Vest din Timișoara:
Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor
Master - Diagnostic, evaluare și consultanță în afaceri - Specializarea EI 
Persoana de contact: Alexandru Buglea - alexandru.buglea@e-uvt.ro

10. Universitatea Politehnică Timișoara:
Facultatea de construcții
Master - Cadastru și evaluarea bunurilor imobile - Specializarea EPI 
Persoana de contact: Conf. Univ. Dr. Ing. Sorin Herban - 0722-223952

11. Universitatea de medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil 
Palade” din Târgu Mureș: 
Facultatea de Economie și Drept
Curs postuniversitar - Evaluarea proprietății imobiliare - Specializarea EPI

12. Universitatea din Craiova: 
Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor
Curs postuniversitar - Analiza și evaluarea financiară a organizațiilor - Specializarea EI
Persoana de contact: Prof. Univ. Dr. Marian Siminică - msiminica@yahoo.com

13.. Universitatea din Craiova: 
Facultatea de Mecanică 
Master - Analiza construcțiilor și evaluarea bunurilor imobile - Specializarea EPI
Persoana de contact: Prof. Univ. Dr. Marian Siminică - msiminica@yahoo.com
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14. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași:
Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor
Master - Contabilitate, Diagnostic, Evaluare - Specializarea EPI 
Persoana de contact: Prof. Univ. Dr. Marilena Mironiuc - m.mironiuc@yahoo.fr

15. Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași:
Facultatea de Construcții și Instalații
Master - Evaluare și administrare imobiliară - Specializarea EPI
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Noi tipuri de Protocoale încheiate între ANEVAR și Universități
OBIECTIVE:

 Informarea reciprocă, prin organizarea de întâlniri periodice, asupra obiectivelor şi 
subiectelor de interes comun. 
 Participarea sau sprijinirea, de către fiecare din părţi, a acţiunilor iniţiate de cealaltă 
parte, la solicitarea acesteia, în limitele impuse de strategiile proprii şi de regulamentele de 
organizare şi funcţionare.
 Creşterea nivelului de conştientizare privind rolul procesului educaţional în formarea 
şi câştigarea competenţelor profesionale, prin organizarea de seminare, mese rotunde, 
simpozioane, conferinţe etc.
 Promovarea profesiei de evaluator autorizat în interiorul Facultății.
 Asigurarea de către instituția parteneră a condițiilor necesare desfășurării unor acţiuni 
de interes comun la sediul acesteia.
 Desfăşurarea reciprocă de activităţi educaţionale pe multiple niveluri, care să vizeze 
derularea unor programe de formare/perfecţionare/reconversie profesională.
 Organizarea de workshop-uri, sesiuni și conferințe în domenii comune de interes. 
 Susţinerea promovării celor mai buni studenți pentru maximizarea șanselor de 
angajare și posibilitatea oferirii de oportunități celor mai buni absolvenți (derularea unor 
programe de interviuri în interiorul societății/instituției, dar și indicarea altor societății/
instituții interesate de astfel de moduri de recrutare, oferte de angajare part-time şi full-time, 
dacă va fi cazul).
 Constituirea de grupe mixte de lucru, pentru diferite tipuri de acţiuni (având caracter 
permanent sau punctual), care să rezolve probleme de interes comun.
 Implicarea reciprocă a părţilor semnatare ale prezentului Acord de Colaborare în 
acţiuni permanente care să vizeze rezolvarea de proiecte de cercetare comune, inclusiv prin 
atragerea de fonduri europene.
 Sprijinirea parteneriatelor cu terţi în domenii de interes comun.
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ACORD DE PARTENERIAT CU ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE 
DIN BUCUREȘTI

Sediul: București, Piața Romană Nr. 6
Contact: Prof. Univ. Dr. ION ANGHEL

•
ACORD DE COLABORARE CU ACADEMIA NAVALĂ MIRCEA CEL BATRÂN

            Sediul: Constanța, Str. Fulgerului Nr. 1
Contact: Rector Comandor Conf. Univ. Dr. Ing. TOMA ALECU

•
ACORD DE COLABORARE CU UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN 

CONSTANȚA, FACULTATEA DE NAVIGAȚIE ȘI TRANSPORT NAVAL
Sediul: Constanța, Str. Mircea cel Bătrân Nr. 104

Contact: Prof. Univ. Dr. Ing. VIOLETA-VALI CIUCUR
•

ACORD DE COLABORARE CU UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEȘTI
 Sediul: Ploiești, Bvd. București Nr. 39
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www.anevar.ro

www.facebook.com/ANEVAR.oficial
twitter.com/AnevarRomania
www.linkedin.com/company/anevar
www.instagram.com/anevar_ro

Resurse:

https://reval.iroval.ro/

Ne găsiți 24/7, aici:Ne găsiți 24/7, aici:
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ANEVAR

Str. Scărlătescu Nr. 7 
Sector 1 • București

www.anevar.ro

Copyright © ANEVAR 2020
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Revista de Evaluare/The Valuation Journal
(ISSN 2668-9693, ISSN-L 1842-3787)

Revista de Evaluare este o revistă bilingvă (engleză și română) cu apariție semestrială. Aceasta facilitează 
comunicarea și diseminarea cercetărilor științifice și practicilor în domeniul evaluării bunurilor în rândul 
comunității științifice, academice și profesionale internaționale, stimulând în același timp dialogul interdisciplinar 
pe teme din domenii prioritare de natură economică, social, tehnică, de mediu etc. 
Revista de Evaluare este o revistă BDI (categoria B+, potrivit CNCSIS), fiind indexată în bazele internaționale – 
EBSCO, RePEc și Ulrich’s Periodicals Directory. 
Toate lucrările trimise sunt supuse unui proces riguros de revizuire, după principiul double-blind peer review. 
Drepturile de autor și alte drepturi asupra articolelor sunt reținute de autori.
Încurajăm articolele care abordează probleme urgente referitoare la:

• evaluarea întreprinderilor și instrumentelor financiare,
• evaluarea proprietăților imobiliare,
• evaluarea mașinilor, echipamentelor și instalațiilor, 
• evaluarea pentru utilizări specifice (raportarea financiară, verificarea evaluării, asigurarea, garantarea 
împrumutului), 
• alte subiecte conexe evaluării (analiza economico-financiară, analiza pieței imobiliare, investiții imobiliare, 
economia urbanismului, metode statistice aplicate în evaluare, impozitarea, implicații politice, bune practici 
industriale etc.).

Articolele pentru Revista de Evaluare pot fi trimise la adresa de e-mail manuscript.val@anevar.ro sau pot fi încărcate 
pe site-ul revistei www.reval.iroval.ro.
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O dimensiune extrem de importantă a organizației este reprezentată 
de departamentele care pregătesc și editează publicațiile sale 

periodice: Revista de Evaluare/ The Valuation Journal (bianuală), 
Revista Valoarea, oriunde este ea (trimestrială) și varianta sa în 

limba engleză - Value, Wherever It Is (anuală). 
Acestea reprezintă activitatea științifică a Asociației și contribuie la 
promovarea profesiei și la consolidarea relațiilor cu alte organizații 

din țară și din lume. 
Informațiile conținute de toate aceste publicații sunt utile 

membrilor ANEVAR, lărgind orizontul cunoștințelor din domeniul 
lor de activitate și, în același timp, din segmente de activitate 

complementare evaluării. 



www.anevar.ro
16


