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Dragi colegi,

Cu respect,
Ing. ec.Adrian Vascu, MAA
PreşedinteANEVAR

Suntem la începutul unui nou an,
după ce au trecut deja 15 ani de la
înfiinţareaANEVAR.Avem deja un
trecut cu realizări importante, trecut
care ne obligă. Prestaţia noastră
viitoare se va pe direcţia
generală p care s-a

făcut cunoscută, dar bineînţeles adaptată permanent la
realităţi.

Vreau să vă doresc „La Mulţi Ani” şi să aveţi un an 2008
plin de sănătate şi cu realizările pe care le doriţi.

Ca strategii posibile pentru perioada următoare aş trece în
revistă câteva idei. Cred că putem spune că am ajuns la un
nivel de maturitate care reprezintă începutul unei etape noi. În
anii din urmă a avut o anumită importanţă latura cantitativă,
respectiv un atu al nostru „câţi suntem”. În perioada
următoare accentul se va concentra pe latura calitativă,
respectiv „cine suntem” şi „ce facem”. Latura cantitativă a
însemnat un important în dob ndirea statutului de
asociaţie de utilitate publică. Latura calitativă va trebui să
valideze că merit m acest statut. Seminariile de preg tire
continuă vor reprezenta o prioritate. În domeniul cursurilor de
formare şi a primirii de noi membri un început deja făcut îl
reprezintă introducerea stagiaturii. Cu inerentele neajunsuri
de început de drum, consider că reprezintă un pas
important cu cea mai mare
seriozitate.

Ne propunem creşterea transparenţei, respectiv
consolidarea căilor de transmitere a informaţiilor atât în
interiorul asociaţiei în zona de membri, cât şi în interiorul
personalului executiv, în relaţiile cu mediul extern, cu
publicul, inclusiv transmiterea unor informaţii etice f r
echivoc.

Ne propunem să fim conectaţi la evenimentele interne şi
cele interna ionale legate de promovarea profesiei de
evaluator.

Ne propunem să folosim cu regularitate site-ul
ca mijloc de informare şi newsletter-urile

periodice astfel încât principalele evenimente din viaţa
ANEVAR să vă fie aduse la cunoştinţă în timp real. Numărul
de acces ri ale site-ului şi utilizarea forumului vor confirma
dacă s-a înt mplat acest lucru.

Ne propunem creşterea numărului de membri implicaţi în
viaţa asociaţiei. Consider foarte important acest lucru din cel
puţin două motive:

(1) ANEVAR este o asociaţie prea mare fi
reprezentată de un număr redus de membri. Are suficiente
personalităţi care trebuie să se facă remarcate.

(2) Decât s tep m de la un num r redus de persoane s
r mai mare de

persoane s âte pu in.
Nu în ultimul r nd, ne propunem s

c ândim în permanen tirea
informarea celor care vor prelua destinele asocia iei ale
profesiei.

Acestea sunt o parte din gândurile referitoare la ziua de
mâine. Ne propunem multe, împreun în anii care vin, cred
c realiza.
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Consiliul Director

În şedinţa C
şov, au fost adoptate

următoarele hotărâri:

Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli al
ANEVAR pentru anul 2008.

e aprobă cotizaţii, taxe şi
indemnizaţii pe semestrul I – anul 2008, conform
Anexei la prezenta hotărâre.

aprobă eliberarea însemnelor ANEVAR
(legitimaţie şi parafă) şi plata cotizaţiei pe anul 2008 să
fie condiţionate de completarea formularului
“ ţia pe proprie răspundere privind pregătirea
profesională obligatorie”.

Se aprobă organigrama şi ştatul de funcţiuni
ANEVAR.

cţionează cu “ ţi
dl. Cosmin Gheorghe Mihai, membru ANEVAR cu
legitimaţia âmboviţa )

aprobă ca pentru următoarea şedinţă a
Consiliului Director o comisie formată din dl. Adrian
Vascu, dna. Cristina Burlacu, dna. Speranţa
Munteanu, dna. Veronica Gruzsniczki şi dna. Alina
Grigore să regătească materialele pentru adunările
generale ale centrelor teritoriale.

ă Procedura de alegeri
Preşedintele şi membrii Consiliului Director şi pentru
membrii Comisiei de cenzori, conform Anexei la
prezenta hotărâre.

ă rezultatele examenului de acreditare
şi reacreditare, sesiunea noiembrie 2007.

9. Se aprobă
fizice, excepţie făcând

dl. Pătrulescu Ion Liviu, care trebuie să treacă prin
perioada de stagiu, pentru a deveni membru titular, şi
dl. Măntăluţă Nicolae, care nu poate deveni membru,
fiind licenţiat în Biochimie.

Se aprobă
ţie

făcând firmele GIROVAL S.R.L. Bacău şi
EVALCONS S.R.L Iaşi, cărora li se recomandă
schimbarea denumirii, pentru a nu crea confuzii cu
IROVAL - CERCETĂRI ÎN EVALUARE şi cu o altă
firmă deja înregistrată ca membru asociatANEVAR.

Se aprobă ca, pentru următoarea şedinţă a
Consiliului Director, o comisie formată din dl. Ion
Anghel, dna. Cristina Burlacu, dl. Adrian Vascu, dl.
Mihai Dunăreanu şi ceilalţi preşedinţi ai centrelor
teritoriale din Bucureşti să pregătească un punct de
vedere uniform legat de organizarea centrelor
teritoriale din Bucureşti.

Se aprobă de

ă procedura de instituire premii,
conformAnexei la prezenta hotărâre.

ă revizuirea Regulilor privind
organizarea şi desfăşurarea cursurilor de formare
profesională –SFP.

aprobă Regulile cu privire la
dobândirea/pierderea calităţii de membru al

ANEVAR de către persoanele fizice şi juridice,
precum şi transferul membrilor ANEVAR de la un
centru teritorial la alt centru teritorial, conform
Anexei la prezenta hotărâre.

aprobă ca în anul 2008 să existe două
se ANEVAR: în iunie
şi în decembrie.

Se aprobă ca următoarea şedinţa a Consiliului
Director să aibă loc în data de 12 ianuarie 2008, la
Bucureşti.

onsiliului Director din data de 07 decembrie
2007, care a avut loc la Poiana Bra

1. H 61 –

2. H 62 – S nivelurile pentru

3. H 63 – Se ca

Declara

4. H 64 –

5. H 65 - Se san excluderea din asocia e”

1454 (C.T. D
6. H 66 – Se ,

,

p

7. H 67 – Se aprob pentru

8. H 68 – Se aprob

H 69 - propunerile de primire de noi
membri ANEVAR – persoane

10. H 70 – propunerile de primire de noi
membri ANEVAR – persoane juridice, excep

11. H 71 –

12. H 72 – lista cu propuneri membri de
onoareANEVAR.

13. H 73 – Se aprob

14. H 74 – Se aprob

15. H 75 – Se

16. H 76 – Se
siuni de primire de noi membri

17. H 77 -

HOTĂRÂRILE ADOPTATE ÎN CADRUL
07 DECEMBRIE 2007ŞEDINŢEI CONSILIULUI DIRECTOR DIN
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Consiliul Director

ANEX la hot r rea H 62Ă ă â

4

RON

NR. TAXE ŞI COTIZAŢII PERSOANE FIZICE PERSOANE JURIDICE

1 Taxa de înscriere în ANEVAR 200 1.500

�membru aspirant 150 ***

�membru titular 300 ***

�membru acreditat 360 ***
�membru asociat *** 1.200

3

Taxa de examinare absolvire curs
(reexaminare) 150 ***

4 Taxa de reînscriere în ANEVAR 350 ***

Taxa de solicitare membru acreditat
�înscriere (verificare dosar) 50 ***
�examinare 250 ***

6 Taxa de examinare reacreditare 250 ***

7 Taxa participare stagiu 250 ***

� 120 de ore (4 module)
1.600

pentru membri titulari se

acordă o reducere de 30%
� 30 de ore (1 modul) 500

� seminar de 8 h 130 ***

� seminar de 16 h (la distanţă) 220 ***

� seminar D01 300 ***

� seminar de 26 h (pregătire

aprofundată)
300 ***

� seminar on-line 100 ***

120 ore * 1.800 + TVA

COTIZAŢII ŞI TAXE ANEVAR PENTRU ANUL 2008

Contribuţie seminar formare profesională membri

SEMINARII DE PREGĂTIRE CONTINUĂ PENTRU MEMBRI TITULARI

Taxa de participare (cursant) la seminariile de pregătire continuă (SPIC)

1

5

PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

1

Cotizaţie anuală 2008

2

2

CURSURI

* pentru persoanele juridice şi pentru persoanele fizice care nu sunt membri ANEVAR

ANEX la hot r rea H 67
PROCEDURA DE ALEGERI PENTRU PRE

Ă ă â
ŞEDINTELE ŞI MEMBRII CONSILIULUI

DIRECTOR ŞI PENTRU MEMBRII COMISIEI DE CENZORI
1. Cadrul statutar

1.1.Consiliul Director

Structura Consiliului Director este următoarea:

Conform prevederilor art.19 alin. (2), lit. c) şi lit.d) din StatutulANEVAR, Conferinţa Naţională alege preşedintele care
are în Consiliul Director funcţia de prim-vicepreşedinte şi care intră în exerciţiu peste 2 ani şi membrii Consiliului Director,
precum şi membrii Comisiei de cenzori.

ţa Consiliului Director este următoarea: 17 membri aleşi de Conferinţa Naţională prin vot nominal şi secret,
pe funcţii.

preşedintele ;
prim-vicepreşedintele, care este viitorul preşedinte;
fostul preşedinte (imediat anterior preşedintelui);
4 vicepreşedinţi, care sunt preşedinţii comisiilor de specialitate;

8 membri, preşedinţi de centre teritoriale, reprezentanţi ai regiunilor de dezvoltare.

Conform prevederilor art. 21 alin. (2)-(7) din StatutulANEVAR :
- Componen

secretarul general;
trezorierul;

�

�

�

�

�

�

�
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Consiliul Director

ătoarele :

2. Materialele puse la dispoziţia delegaţilor la Conferinţa Naţională

3.3. Funcţiile pentru care se depun candidaturi

Criteriile de eligibilitate sunt urm

Durata mandatului. Reeligibilitatea

1.2. Comisia de cenzori

3. Derularea alegerilor
3.1.Comisiile

3.2. Depunerea candidaturilor

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Prim-vicepreşedintele ( rul preşedinte) care va deveni preşedinte în exerciţiu peste 2 ani de la alegeri, se alege
din rândul membrilor fondatori, precum şi din rândul membrilor Consiliului Director sau al preşedinţilor
teritoriale care au exercitat vreuna din funcţiile respective
Cei 4 vicepreşedinţii şi secretarul general, se aleg din rândul personalităţilor sau preşedinţilor de centre teritoriale,
delegaţi la Conferinţa Naţională;
Cei 8 reprezentanţi ai regiunilor de dezvoltare se aleg din rândul preşedinţilor de centre teritoriale din zona
respectivă ;
Trezorierul se alege din rândul membrilorANEVAR şi trebuie să fie expert contabil.

Durata mandatului preşedintelui în exerciţiu, precum şi al membrilor Consiliului Director este de 2 ani.

Preşedintele este reeligibil şi poate candida pentru un nou mandat care începe după o perioadă de 4 ani de la data expirării
mandatului anterior.

Condiţii speciale de exercitare a funcţiei de preşedinte în exerciţiu şi de membru al Consiliului Director
În cazul vacanţei funcţiei de preşedinte, prin renunţarea, revocarea, imposibilitatea definitivă de exercitare a funcţiei sau

deces, prim-vicepreşedintele devine preşedinte în exerciţiu, durata mandatului său putând depăşi, în acest caz, perioada de 2
ani.

Funcţia devenită vacantă în Consiliul Director, din orice cauze, va fi exercitată, prin cumul, de către fostul preşedinte al
ANEVAR, până la convocarea Conferinţei Naţionale care va alege un nou membru. Durata mandatului noului membru va fi
egală cu perioada rămasă din mandatul membrului pe care îl înlocuieşte.

Statutul ANEVAR, Comisia de cezori este formată din 3 membri titulari şi 3 membri
supleanţi.

Cel puţin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil.

Delegaţilor la Conferinţa Naţională li se pune la dispoziţie câte o mapă conţinând următoarele materiale :
;

ţ - ş ;
Lista participanţilor la Conferinţa Naţională cu specificarea funcţiilor pentru care sunt eligibili.

Procedura de alegeri este îndeplinită de către următoarele comisii, numite de Conferinţa Naţională:
Comisia de înregistrarea şi validarea candidaturilor, formată din 5 membri;
Comisia de numărare a voturilor, formată din 5 membri.

Fiecare comisie este sprijinită de o echipă tehnică formată din salariaţ

ţia de prim-vicepreşedinte se depun la registratura ANEVAR si pe site-ul ANEVAR (în zona
membri) cu cel putin 30 de zile calendaristice înainte de data stabilită pentru ţinerea Conferinţei Naţionale.

De regulă, perioada în care pot fi depuse candidaturile va fi de cel puţin 60 de zile calendaristice inainte de data stabilită
pentru ţinerea Conferinţei Naţionale

ă ră, însoţit de curriculum vitae al cărui model
este prezentat în anexa nr. 2 la procedură.

ştă sau curier, respectiv data postării
pe site-ulANEVAR sau depunerii la r

ţia de membru al Consiliului Director şi al Comisiei de cenzori se depun la comisia de
înregistrarea şi validarea candidaturilor, conform programului Conferinţei Naţionale.

Candidaturile depuse după expira
Nu sunt acceptate candidaturile prin delegare. Depunerea candidaturii pentru funcţia de membru al Consiliului Director

se va face personal, cu respectarea termenului stabilit prin programul Conferinţei Naţionale.
Comisia de înregistrarea şi validarea candidaturilor va ţi eligibili şi va

întocmi buletinul de vot.

t poate candida numai pentru una din următoarele funcţii:
În etapa I-a a alegerilor – pentru funcţia prim-vicepreşedinte ;
În etapa II-a a alegerilor – pentru funcţia de membru al Consiliului Director ori al Comisiei de cenzori.

viito
de centre

în ultimii 6 ani anteriori alegerii;

Durata mandatului

Reeligibilitatea

Membrii Consiliului Director sunt reeligibili.

Conform prevederilor art. 22 din

Cenzorii se aleg din rândul membrilor titulari aiANEVAR.

Durata mandatului cenzorilor este de 2 ani.
Cenzorii sunt reeligibili.

Procedura de alegeri
Candidaturile depuse pentru func ia de prim vicepre edinte

i aiANEVAR.

Candidaturile pentru func

Candidatura va fi depus pe formularul prezentat în anexa nr.1 la procedu

Data depunerii candidaturii este data expedierii pentru candidaturile trimise prin po
egistraturaANEVAR.

Candidaturile pentru func

rea termenului stabilit prin prezenta procedura nu sunt luate în considerare.

valida candidaturile, va stabili lista de candida

Fiecare candida
de

�

�

�

.
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Consiliul Director
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Funcţia de membru al Consiliului Director pentru care o persoană eligibilă poate candida:
şedinte – preşedinte al Comisiei de cercetare ştiinţifică şi standarde profesionale
şedinte – preşedinte al Comisiei de calificare şi atestare profesională
şedinte – preşedinte al Comisiei de relaţii şi imagine
şedinte – preşedinte al Comisiei

Buletinele de vot se distribuie fiecărui participant la Conferinţa Naţională care, după exprimarea opţiunii, depune
buletinul de vot în urne special amenajate.

După depunerea tuturor buletinelor în urne, comisia de numărare a voturilor procedează la numărarea voturilor şi
validarea rezultatelor.

Comisia de numărare a voturilor desemnează, ca fiind ales, candidatul care a obţinut votul majorităţii delegaţilor prezenţi.
Daca nici unul dintre candidaţi nu a obţinut numărul de voturi menţionat la alineatul precedent, primii doi candidaţi vor

intra în al doilea tur de scrutin al alegerilor, fiind declarat ales candidatul care a obţinut cele mai multe voturi.
Buletinele de vot se vor distribui delegaţilor prezenţi în sală, conform listei de delegaţi. Nu sunt acceptate voturile prin

delegare, iar în cazul în care se constată că numărul buletinelor de vot completate este mai mare decât numărul delegaţilor
prezenţi în sală, se vor anula toate buletinele de vot şi se vor distribui buletine noi pentru reluarea procesului de votare.

Conform prevederilor art.20 din Statutul ANEVAR, Senatul este alcătuit din membri fondatori şi foşti preşedinţi ai
ANEVAR, nominalizaţi în funcţie de către Conferinţa Naţională, prin vot deschis, la propunerea preşedintelui de onoare al
ANEVAR

Lista persoanelor care pot face parte din Senat se distribuie în mapa pusă la dispoziţia delegaţilor la Conferinţa Naţională.
re membru eligibil va depune un acord scris pentru a fi numit în funcţia de membru al Senatului.

urata mandatului de membru al Senatului este nedeterminată.

Nu este eligibilă pentru funcţia de preşedinte, membru al Consiliului Director, membru al Comisiei de cenzori, sau de
membru al Senatului, persoana căreia i-a fost aplicată oricare dintre sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 28 alin. (2) din
StatutulANEVAR.

Hotarârile Conferinţei Naţionale cu privire la alegerea Consiliului Director şi Comisiei de cenzori, precum ş
, ţiilor generale de cvorum şi validitate prevăzute la

art.19 alin.(4) din StatutulANEVAR.

ivind accesul la
propriul dosar şi deconspirarea poliţiei politice comuniste, cu modificările şi completările ulterioare (“Legea nr.187/1999”),
persoanele care candidează pentru funcţia de prim-vicepreşedinte, precum şi pentru pentru funcţia de membru al Consiliului
Director, trebuie să îndeplinească următoarea condiţie: la data ţinerii Conferinţei Naţionale, persoanele sus-menţionate vor
depune, în plic închis, la Comisia de înregistrare şi validare a candidaturilor, “Declaraţia pe propria răspundere privind
apartenenţa sau neapartenenţa ca agent ori colaborator al poliţiei politice comuniste”, conform modelului prevăzut în
anexa la Le

După comunicarea rezultatelor alegerilor, Comisia de înregistrare şi validare a candidaturilor va proceda, de îndată, la
returnarea plicurilor, nedeschise, către persoanele care nu au fost alese şi la predarea către preşedintele ANEVAR, de
asemenea nedeschise, a plicurilor conţinând declaraţia persoanele alese.

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Vicepre
Vicepre
Vicepre
Vicepre
Secretar general
Trezorier
Reprezentant al zonei 1
Reprezentant al zonei 2
Reprezentant al zonei 3
Reprezentant al zonei 4
Reprezentant al zonei 5
Reprezentant al zonei 6
Reprezentant al zonei 7
Reprezentant al zonei 8

Fieca
D

Membrii Senatului nu pot fi membri ai Consiliului Director.
Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori.

i la
nominalizarea membrilor Senatului vor fi luate cu respectarea condi

În conformitate cu prevederile art.2 lit.y), coroborate cu ale art.3 alin.(1)-(3) din Legea nr.187/1999 pr

gea nr. 187/1999.

3.4. Procedura de vot

3.5.Validarea rezultatelor

1. Cadrul statutar

2. Procedura de numire

PROCEDURA DE NUMIRE A MEMBRILOR SENATULUI

ALTE PREVEDERI

1. Incompatibilităţi

2. Adoptarea hotărârilor Conferinţei Naţionale

3. Condiţie prealabilă
1

de etică şi disciplină
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Consiliul Director

Preşedintele ANEVAR va trimite Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, în termen de 30 de zile de
la data alegerii, lista persoanelor alese, însoţită de plicurile închise care conţin declaraţiile pe propria răspundere, cu cererea
de informaţii în legătură cu calitatea de agent sau de colaborator al poliţiei politice a persoanelor care vor ocupa funcţiile în
care au fost alese.

Prezenta procedură de alegeri a fost elaborată în temeiul art.7 lit.f) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a
Consiliului Director alANEVAR, şi înlocuieşte procedura aprobată în şedinţa Consiliului Director din 23-24 martie 2006.

7

ANEXA nr. 1

FORMULAR DE CANDIDATURĂ
pentru funcţia de prim-vicepreşedinte ANEVAR

MEMBRU TITULARANEVAR DINANUL

SANC

:

CRITERII DE ELIGIBILITATE:

DA/ NU

DA/ NU

DA/ NU

CATEGORIADE MEMBRU:

ŢIUNI DISCIPLINARE:

...............................................................................................................

Membru fondator:

Preşedinte de Centru Teritorial (în ultimii 6 ani anteriori alegerii):

Membru al Consiliului Director (în ultimii 6 ani anterior alegerii):

fondator

titular, expert evalutor

acreditat, expert evaluator

titular senior, expert evaluator

expert evaluator intern

DA

�

�

�

�

�

�

�

�

�

FOTO

Nume şi prenume:

Nr. legitimaţie:

Centrul teritorial:

Email:

.................. ...........................................................

..................................................................... ..............

.......................................................................... ...

................................................................................................ .

...........................

...........................

............................

...........................

Tipul sancţiunii:

Avertisment scris

Suspendarea calităţii de membru pe timp de un an

Excluderea din asociaţie

Perioada aplicării sancţiunii:

�

�

�

�

�

�

�

�

NU

PRINCIPALELE OBIECTIVE STRATEGICE:
� ..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

Se va ataşa un curriculum vitae recent al candidatului, redactat în limba română, după modelul din Anexa nr. 2.

DATA DEPUNERII CANDIDATURII:

MODALITATEA DE TRANSMITERE (fax, e-mail, poştă, personal la registratură)

Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România
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ANEXA nr. 2
CURRICULUM VITAE

� NUMELE ŞI PRENUMELE:

DATANAŞTERII:

DOMICILIUL:

PREGĂTIRE PROFESIONALĂ:

AFILIERE LAASOCIAŢII PROFESIONALE:

EXPERIENŢĂ:

FUNCŢIIANTERIOARE DEŢINUTE ÎN CADRULANEVAR:

DA/ NU

DA/ NU

DA/ NU

DA/ NU

�

�

�

�

�

�

Membru al Consiliului Director (funcţia): Perioada:

: Perioada:

Preşedinte C.T.: Perioada:

Altele: Perioada:

Pre edinteANEVARş

Data Semnătura

Vă rugăm să transmiteţi acest formular la adresa .office@anevar.ro

ANEX la hot r rea H 7

PROCEDURA DE

Ă ă â 3

INSTITUIRE PREMII
Preambul

1. PremiulANEVAR pentru cercetare 2. PremiulANEVAR pentru activitatea de calificare i
atestare profesional

ANEVAR dore te s asigure o recunoa tere a
activit ii membrilor s i n domenii precum cercetarea
tiin ific , activitatea de calificare i atestare

profesional , activitatea organizatoric n cadrul
asocia iei etc.

Av nd n vedere acest obiectiv Consiliul Director
decide aprobarea urm toarei proceduri ce instituie
urm toarele premii:

Se acord pentru realiz ri privind activitatea de
cercetare tiin ific n domeniul evalu rii propriet ilor.

La fiecare doi ani ANEVAR va acorda trei premii
privind activitatea de cercetare tiin ific n domeniul
evalu rii propriet ilor.

n cadrul omisiei de cercetare tiin ific i standarde
va fi monitorizat activitatea de cercetare n zona
evalu rii propriet ilor.

Criteriile principale ce vor fi considerate n
nominalizarea c tig torilor sunt:

a. Articole circumscrise sferei evalu rii n cadrul
revistelor asocia iei i/sau alte reviste recunoscute
pe plan intern i interna ional;

b Participarea n cadrul conferin elorANEVAR sau a
altor conferin e profesionale n ar i str in tate cu
prezent ri n domeniul evalu rii propriet ilor;

c. C r i publicate sub egida ANEVAR sau n edituri
recunoscute i care trateaz subiecte din sfera
evalu rii propriet ilor

Pot fi luate în considerare i alte criterii care pot fi
cuantificate i care s reflecte activitatea tiin ific

Comisia nominalizat de Pre edintele Comisiei de
ercetare tiin ific va fi format din 5-7 membri ce vor

delibera pe baza analizei informa iilor puse la dispozi ie
de IROVAL.

Rezultatul deliber rilor se va transpune ntr-o list a
nominaliza ilor i respectiv o list a celor trei c tig tori
ai premiuluiANEVAR – cercetare n evaluare.

Se acord pentru realiz ri privind activitatea de
calificare i atestare profesional

La fiecare doi ani ANEVAR va acorda trei premii
privind activitatea de calificare i atestare profesional n
domeniul evalu rii propriet ilor.

n cadrul omisiei de calificare i atestare
profesional va fi monitorizat activitatea derulat de
lectorii ANEVAR, autorii de suporturi pentru cursurile i
seminariile de preg tire continu .

Criteriile principale ce vor fi considerate n
nominalizarea c tig torilor sunt:

a Aprecierea realizat de cursan i n cadrul activit ii
de calificare i atestare profesional ;

b) Scrierea de suporturi de curs i seminar n
d meniul evalu ri propriet ilor;

c) Probleme realizate pentru examene, culegeri de
teste pentru examinarea n sfera evalu rii
propriet ilor;

ş ă ş
ăţ ă î
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d) Participarea n cadrul comisie de acreditare;
e) Calitatea activit ii derulat de tutori.

Comisia nominalizat de Pre edintele Comisiei de
alificare i testare rofesional va fi format din 5-7

membri ce vor delibera pe baza analizei informa iilor
puse la dispozi ie de irectorul xecutivANEVAR.

Rezultatul deliber rilor se va transpune ntr-o list a
nominaliza ilor i respectiv o list a celor trei c tig tori
ai premiului ANEVAR – calificare i atestare
profesional .

Se acord pentru realiz ri privind activitatea
organizatoric la nivelul Centrelor Teritoriale.

La fiecare doi ani ANEVAR va acorda trei premii
pentru excelen n activitatea organizatoric .

n cadrul Secretariatului General va fi monitorizat
activitatea derulat n cadrul centrelor ANEVAR, rela ia
centrului teritorial cu membrii i publicul general, rela ia
centrului teritorial cu ANEVAR entral, activitatea
profesional la nivelul centrului teritorial, (cursuri i
seminarii, conferin e profesionale), conferin e de pres ,
lans ri de carte etc.

Criteriile principale ce vor fi considerate n
nominalizarea c tig torilor sunt:

a Aprecierea realizat de c tre membri ANEVAR
din cadrul centrului ter i torial (studiu

independent)
b Aprecierea realizat de c tre Secretarul General pe

baza analizei activit ii derulate n cadrul
Centrului Teritorial)
Num rul de cursan i raportat la num rul de
membri;

d Num rul de absolven i ai seminariilor de preg tire
continu raportat la num rul de membri;

e Ini ierea unor noi conferin e;
f Num rul de participan i la conferin ele derulate n

cadrul centrului teritorial;
g Aprecierea conferin elor ANEVAR de c tre

participan i
Comisia nominalizat de Secretarul General va fi

format din 5-7 membri ce vor delibera pe baza analizei
informa iilor puse la dispozi ie de irectorul xecutiv
ANEVAR.

Rezultatul deliber rilor se va transpune ntr-o list a
nominaliza ilor list a celor trei
c tig tori ai premiului ANEVAR – pentru excelen n
activitatea organizatoric .

Nominalizarea unei persoane va putea fi făcută doar
pentru un singur premiu.

Listele
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câştigătorilor premiilor ANEVAR pentru
fiecare categorie vor fi supuse aprobării Consiliului
Director.

3. Premiul ANEVAR pentru excelen n activitatea
organizatoric

Alte preciz ri:

ţă î
ă

ă

I. Dobândirea calităţii de membru al de
către persoanele fizice şi persoanele juridice

1.2.1.

ANEVAR

1.

1.1.

1.2

1.2.2.

Dobândirea calităţii de membru al ANEVAR de către
persoanele fizice şi persoanele juridice este reglementată
la Capitolul III - „Membrii asociaţiei, drepturile şi
obligaţiile acestora” din StatutulANEVAR ( .

nele fizice care acced la calitatea de membru
aspirant, membru titular sau membru acreditat trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii:

a. să aibă studii superioare finalizate cu diplomă de
licenţă prin care se certifică încheierea de către titular a
unui ciclu de studii superioare, prioritar, în specialităţile
de inginer, economist sau jurist;

b. să nu aibă antecedente penale;
c. să aibă o bună reputaţie profesională şi morală;
d. să cunoască şi să-şi asume Statutul, Codul

deontologic al profesiei de evaluator, precum şi
regulamentele, regulile şi procedurileANEVAR;

e. să accepte programul de monitorizare a activităţii
profesionale, în conformitate cu regulamentul aprobat de
Conferinţa Naţională;

în ANEVAR să fie aprobat de
Consiliul Director.

să parcurgă un program de pregătire teoretică şi
practică agreat de ANEVAR sau să fie absolvent al unei
instituţii de învăţământ superior la care să fi promovat
cursuri agreate deANEVAR;

b. să parcurgă o perioadă de stagiu de maximum 2 ani
finalizată cu examen de absolvire, conform “Regulilor cu
privire la organizarea şi desfăşurarea perioadei de
stagiu”, aprobate de Consiliul Direc

Prin excepţie, pot deveni membri aspiranţi, membrii
titulari ai ANEVAR care, la sfârşitul unui an
calendaristic, nu mai îndeplinesc condiţiile
speciale prevăzute la pct.1.2.2., lit.a. şi lit.c. de mai jos.

a. să acorde o atenţie deosebită perfecţionării
profesionale continue, prin participarea la fiecare 2 ani, la
un program de pregătire echivalent a 16 ore de curs,
pentru f iecare dintre secţ iuni le : evaluarea
întreprinderilor, evaluarea proprietăţilor imobi

Statutul)

Persoa

f . dosarul de admitere

.

a.

tor.

cumulativ

liare,
evaluarea bunurilor mobile, evaluarea activelor
financiare;

ţiile care trebuie îndeplinite pentru dobândirea
calităţii de membru al ANEVAR de către persoanele
fizice

ţii generale

ţii speciale
Membrul aspirant

Excepţie:

Condi

Condi

Condi

Membrul titular

ANEX la hot r rea H 7

REGULI CU PRIVIRE LA:

ANEVAR

ANEVAR de c

III. Transferul membrilor ANEVAR de la un centru teritorial la alt centru teritorial

Ă ă â 3

I. Dobândirea calităţii de membru al de către persoanele fizice şi persoanele juridice

II. Pierderea calităţii de membru al ătre persoanele fizice şi persoanele juridice

Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România
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b. să fi urmat şi absolvit un program de practic agreat
deANEVAR (stagiu);

c. să încheie un contract de asigurare de răspundere
civilă profesională.

a. să aib o vechime înANEVAR de cel puţin 3 ani;
b să fi urmat i absolvit în ultimii 2 ani un program de

instruire continuă în domeniul evaluării sau domenii
conexe, echivalent a 50 ore de curs;

c. să promoveze un examen conform
, aprobat de Consiliul Director ;

d. să încheie un contract de asigurare de răspundere
civilă profesională.

Persoanele juridice care acced la calitatea de membru
asociat trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a. să aibă statutul juridic de societate comercială, în al
cărei obiect de activitate, astfel cum este înscris la ficiul
registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui
rază teritorială î i are sediul social, figurează activităţi
cuprinse în clasele: 7490 – „Alte activităţi profesionale,
ştiinţifice şi tehnice n.c.a.”, 7022 – „Activităţi de
consultanţă pentru afaceri şi management”, 6920 –
Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă

în domeniul fiscal”, 6831 - „Agenţii imobiliare”, 6629 –
„Alte activităţi auxiliare de asigurări şi fonduri de
pensii”, conform Clasificării activităţilor din economia
naţională – CAEN, revizuită în 2007

b. structura organizatorică, respectiv a
acţionariatului, să se încadreze într-una dintre
următoarele variante alternative:

( ) să aibă 3 angajaţi cu contract individual de
muncă încheiat pe durată nedeterminată (înregistrat la
Inspectoratul teritorial de muncă) cu program de lucru de
8 ore/zi , având calitatea de membri titulari aiANEVAR;

( ) să aibă 3 acţionari / asociaţi, având calitatea de
membri titulari aiANEVAR;

( ) o combinaţie între cele două variante expuse la
pct. ( ) şi ( ) de mai sus (de ex.: 1 acţionar 2 angajaţi cu
contract de munc încheiat pe durată nedeterminată, cu
program de lucru de 8 ore/zi etc.)

c. la admiterea ca membru asociat, să încheie un
contract de asigurare de răspundere civilă profesională;

d. să introducă în termen de 2 ani de la admiterea ca
membru sociat un sistem de asigurare a calităţii
serviciilor de evaluare;

e. să cunoască şi să-şi asume Statutul, Codul
deontologic al profesiei de evaluator, precum şi
regulamentele, regulile si procedurileANEVAR;

. să accepte programul de monitorizare a activităţii
profesionale, în conformitate cu regulamentul aprobat de
Conferinţa Naţională;

g. dosarul de admitere în ANEVAR să fie aprobat de
Consiliul Director.

Dosarul de înscriere în ANEVAR trebuie să conţină

următoarele document :
- cerere tip de înscriere în ANEVAR n calitate de
membru aspirant, vizată de centrul teritorial n raza
c ruia i va desf ura activitatea;

- declaraţie tip cu privire la lipsa antecedentelor
penale;

- Curriculum vitae;
- copia diplomei de licenţă;
- copia certificatului de absolvire a cursului de
evaluare organizat sau agreat deANEVAR;

- copia cărţii de identitate.

Dosarul de înscriere în ANEVAR trebuie să conţină
următoarele documente:

- cerere tip de

ia i va desf ura activitatea;
- declara

- Curriculum vitae;
- copia diplomei de licen
- copia certificatului de absolvire a cursului de
evaluare organizat sau agreat deANEVAR;

- registrul de stagiu;
- copi

Conţinutul dosarului pentru membrul acreditat este
cel prevăzut în Regulamentul de acreditare, aprobat de
Consiliul Director .

Dosarul de înscriere în ANEVAR trebuie să conţină
următoarele documente:

- Cerere tip pentru persoane juridice

- scurt
- copia extras a actului constitutiv al persoanei

juridice, din care s

- copia c

- dovada ncadr rii ntr-una dintre variantele
alternative prezentate la paragraful I .b. d

calitatea de membru titular alANEVAR;

Documenta

ă

ă
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înscriere în ANEVAR în calitate de
membru titular, vizată de centrul teritorial în raza
căru îş ăş

ţie tip cu privire la lipsa antecedentelor
penale;

ţă;

a cărţii de identitate.

însoţită de
formularul grilă - Anexa la cererea de înscriere
(semnată şi ştampilată de preşedintele centrului
teritorial în raza căruia îşi are sediul persoana
juridică);

ă prezentare a persoanei juridice;
-

ă rezulte obiectul de activitate
(respectiv consultanţă sau evaluare) şi structura
acţionariatului;

ertificatului de înregistrare al persoanei
juridice la Oficiul registrului comerţului de pe lângă
tribunalul în a cărui rază teritorială îsi are sediul
social;

î ă î
, 2 e mai sus

referitoare la numărul şi calitatea angajaţilor
respectiv acţionarilor/asociaţilor constând din:

copia legitimaţiei, precum şi copia chitanţei care
atestă plata cotizaţiei pe anul în curs, pentru
persoanele (angajaţi, asociaţi/acţionari) care au

copia contractului individual de muncă pentru
persoanele care au calitatea de angajat.

Certificatul de membru asociat se reînnoieşte anual,
iar firmele vor actualiza dosarul de membru asociat în
luna noiembrie a fiecărui an.

ţia pentru actualizarea anuală a dosarului

1.2.3.

2.

3.
3.1.

3.1.1.

3.1.2.

3.3.3.

2.

Membrul acreditat

Regulamentului
de acreditare

Condiţiile care trebuie îndeplinite pentru dobândirea
calităţii de membru al ANEVAR de către persoanel
juridice

i

ii

iii
i ii

Conţinutul dosarului de înscriere în ANEVAR
Pentru persoanele fizice care acced la calitatea de

membru aspirant, membru titular sau membru acreditat:
Membrul aspirant

Membrul titular

Membrul acreditat

Pentru persoanele juridice care acced la calitatea de
membru asociat

e

1

�

�

1 În cazul angajaţilor - membri titulari ANEVAR - încadraţi cu tract individual de muncă cu timp parţial, există posibilitatea echivalării acestei
condiţii cu documente justificative (de ex. contractul individual de muncă să prevadă clauza de exclusivitate).

con
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de membru asociat cuprinde:
- Anexa 1 - declaraţia pe proprie răspundere a
reprezentantului societăţii - formular tip;

- Anexa 2 - formular tip;
- Copia contractului de asigurare de răspundere civilă
profesională.

Termenul limită pentru transmiterea la ANEVAR
Central a documentelor necesare actualizării dosarului
pe anul următor este data de 15 noiembrie a anului curent.
Eliberarea anuală a certificatului de membru asociat este
condiţionată de actualizarea dosarului.

Pierderea calităţii de membru al ANEVAR de către
persoanele fizice şi persoanele juridice este reglementată
la Capitolul VII -„Sancţiuni” din Statut.

Pierderea calităţii de membru al asociaţiei are loc prin:
- retragerea, la cerere, din asociaţie;
- excluderea din asociaţie;
- neachitarea cotizaţiei datorate, aferentă unei
perioade de un an de activitate, după expirarea
termenului de notificare prealabilă, stabilit prin
hotărârea Consiliului Director.

Constatarea pierderii de drept a calităţii de membru al
ANEVAR ca efect al neachitării cotizaţiei în cuantumul şi
la termenele stabilite de Consiliul Director, după
expirarea termenului de notificare prealabilă, se face prin
hotărâre a Consiliului Director, luată în prima şedinţă din
trimestrul I al anului următor celui pentru care nu a fost
achitată cotizaţia, la propunerea centrelor teritoriale .

Membrii titulari care plătesc cotizaţia până la 30 iunie
a anului curent, primesc în anul următor legitimaţie şi
ştampilă nouă, începând cu 1 ianuarie, iar cei care plătesc
cotizaţia până la 31 decembrie a anului curent, primesc în
anul următor legitimaţie şi ştampilă nouă începând cu 1
mai.

Persoana care şi-a pierdut de drept calitatea de
membru ANEVAR ca efect al neachitării cotizaţiei
pentru anul anterior, are posibilitatea să se reînscrie în
ANEVAR, conform prevederilor procedurii de
reînscriere.

Membrii asociaţi care nu au achitat cotizaţia în
cuantumul şi termenele stabilite de Consiliul Director vor
fi radiaţi în anul următor din lista membrilor asociaţi ai
ANEVAR, după aprobarea listei propunerilor de radiere
în prima şedinţă a Consiliului Director din trimestrul I al
anului următor celui pentru care nu a fost achitată
cotizatia.

Notificarea cu privire la pierderea de drept a calităţii
de membru al ANEVAR, persoană fizică sau juridică, se
comunică în scris persoanei respective.

Excluderea din asociaţie pentru motive
disciplinare, altele decât neachitarea cotizaţiei, este
reglementată de prevederile aplicabile ale art. 28

alin.(1)- (3) din Statut.
Decizia de excludere din ANEVAR se comunică în

scris persoanei sancţionate.

În funcţie de data excluderii membrilor titulari, aceştia
se pot reînscrie înANEVAR în următoarele condiţii:

a. Reînscrierea în termen de un an:
susţinerea testului grilă pentru secţiunea la care au
fost înscrişi iniţial în ANEVAR, cu nota minimă 6
(dar nu mai puţin de 50 de puncte);
plata taxei de reînscriere.

b. Reînscrierea în termen de 2 ani:
susţinerea testului grilă pentru secţiunea la care au
fost înscrişi iniţial în ANEVAR, cu nota minimă 6
(dar nu mai puţin de 50 de puncte);
prezentarea unui raport de activitate în cei 2 ani
(lucrări şi cursuri de pregătire);
plata taxei de reînscriere.

c. Reînscrierea în termen de 3 ani:
absolvirea unui SPIC de 8 ore (de preferinţă cu
tema „Standarde Internaţionale de Evaluare”);
prezentarea unui raport de activitate în cei 3 ani
(lucrări şi cursuri de pregătire);
susţinerea testului grilă pentru secţiunea la care au
fost înscrişi iniţial în ANEVAR, cu nota minimă 6
(dar nu mai puţin de 50 de puncte);
susţinerea unui raport de evaluare, cu nota minimă
7;
plata taxei de reînscriere şi a taxei de examen.

d. Reînscrierea dupa 3 ani:
absolvirea unui program de pregătire profesională
cu durata minimă de 30 de ore (cu tema „Metode de
evaluare”);
susţinerea testului grilă pentru secţiunea la care au
fost înscrişi iniţial în ANEVAR cu nota minimă 6
(dar nu mai puţin de 50 de puncte);
susţinerea unui raport de evaluare, cu nota minimă
7;
plata taxei de reînscriere şi a taxei de examen.

Dosarul de reînscriere în ANEVAR trebuie să conţină
următoarele doc

înscriere vizată de centrul teritorial în
raza căruia îşi va desfăşura activitatea;

ţie tip cu privire la lipsa antecedentelor
penale;

ţă;

ă;
ărţii de identitate;

ţei care atestă plata taxei de reînscriere;
ă caz: copia chitanţei care atestă plata taxei de

examen, raportul de activitate, copia certificatului de
absolvire a seminarului / programului de pregătire.

Reînscrierea membrului titular este aprobată prin
decizia preşedintelui ANEVAR, în condiţiile
prevederilor prezentelor reguli.

Decizia de reînscriere va fi comunicată în scris
centrului teritorial şi persoanei în cauză, în termen de 5
zile lucrătoare de la data emiterii. Membrul titular
reînscris are obligaţia achitării cotizaţiei aferente anului

II. Pierderea calităţii de membru al ANEVAR de
către persoanele fizice şi persoanele juridice

1.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

3.

3.1.

3.2.
3.2.1.

Pierderea de drept a calităţii de membru pentru
neachitarea cotizaţiei

Pierderea de drept a calităţii de membru al ANEVAR
de către persoanele fizice

Pierderea de drept a calităţii de membru al ANEVAR
de către persoanele juridice

Excluderea din asociaţie a persoanelor fizice pentru
alte motive disciplinare

Reînscrierea ca membru titular după excludere
Termene şi condiţii de reînscriere

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

3.2.2. Dosarul de reînscriere în ANEVAR

umente:
- cerere tip de re

- declara

- Curriculum vitae;
- copia diplomei de licen
- copia certificatului de absolvire a cursului de
evaluare organizat sau agreat deANEVAR;

- testul gril
- copia c
- copia chitan
- dup
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în care se face reînscrierea, în termen de maxim 30 de
zile calendaristice de la data comunic rii de

Cererea

- dac
- dac

-
ctiv.

Cererea de transfer

Prezentele Reguli intr

„

um
ă ciziei de

reînscriere. Legitimaţia şi parafa vor fi eliberate numai cu
condiţia achitării cotizaţiei şi a încheierii contractului de
asigurare de răspundere civilă profesională.

În situaţia în care un membru al ANEVAR îşi schimbă
domiciliul sau locul de muncă ori, după caz, sediul în raza
altui centru teritorial ANEVAR, poate solicita transferul
de la un centru teritorial la altul.

Pentru a se opera transferul, membrul ANEVAR va
completa o cerere de transfer cu specificarea noului
domiciliu/loc de muncă/sediu.

va fi vizată de preşedintele centrului teritorial
de la care se solicită transferul, cu următoarele menţiuni
cu privire la situaţia membrului respectiv:

ă a achitat sau nu cotizaţia pe anul în curs;
ă deţine sau nu un contract de asigurare

de răspundere civilă profesională;
dacă a ridicat legitimaţia şi parafa, după caz,
certificatul aferente anului respe

va fi apoi vizată şi de preşedintele
centrului teritorial la care se solicită transferul şi va fi
transmisă, prin fax sau poştă, laANEVAR Central, pentru
luarea în evidenţă şi operarea modificărilor în baza de
date aANEVAR.

Prezentele Reguli au fost elaborate în temeiul şi cu
respectarea prevederilor Capitolului III şi Capitolului VII
din Statutul ANEVAR, precum şi a regulamentor
aplicabile şi înlocuiesc procedurile anterioare din
domeniu.

ă în vigoare la data aprobării de
către Consiliul Director şi vor fi publicate în Buletinul
Informativ alANEVAR.

Regulile cu privire la dobândirea calităţii de membru al
ANEVAR de către persoanele fizice şi persoanele
juridice” se completează cu următoarele reglementări:

1. Regulile cu privire la organizarea şi desfăşurarea
perioadei de stagiu;

2. Regulamentul de acreditare;
3. Regulamentul de monitorizare.

III. T
a un centru teritorial la alt

centru teritorial

ransferul membrilor ANEVAR, persoane fizice
şi persoane juridice, de l

NOTĂ

În şedinţa C
au fost adoptate următoarele hotărâri:

1. bă propunerile de casare pentru anul
2007, conform inventarierii patrimoniului ANEVAR
pe 2007.

2. Definitivarea valorificării bunurilor propuse
pentru casare (a căror lista a fost aprobată în această
şedinţă) va reveni şefilor de Birouri Zonale care vor
redacta un raport final ce v at Consiliului
Director într-o şedinţă ulterioară.

3. Pentru formularea unui punct de vedere şi a unei
strategii privind restructurarea Biroului Zonal
Bucureşti, se aprobă înfiinţarea unei comisii formate
din domnul Mihail Dunăreanu, domnul Adrian Vascu,
domnul Ion Anghel, doamna Speranţa Munteanu,
domnul Filip Stoica şi, din oficiu, viitorul reprezentant
zonal pentru Bucureşti, alături de reprezentantul
SenatuluiANEVAR (doamna Veronica Gruzsniczki).

Preşedinte al comisiei va fi domnul Ion Anghe Ca
mod de lucru, comisia va lua decizii prin conses iar la
şedinţele sale şi alte persoane, lista
rămânând deschisă.

Comisia îşi începe activitatea din data de 12 ianuarie
2008 şi are ca misiune prezentarea unui prim draft al
strategiei pentru şedinţa Consiliului Director de
dinaintea Conferinţei Naţionale a
face recomandari privind reorganizarea /
restructurarea Biroului Zonal Bucureşti.

4. Se aprobă propunerile de modificare a procedurii
de alegeri pentru preşedintele Centrului Teritorial şi
pentru membrii birourilor centrelor.

5. şedinţii Centrelor Teritoriale care nu au
deţinut două mandate complete consecutiv (în urma
alegerilor) vor putea candida la alegerile din 2008
pentru funcţia de preşedinte al Centrului Teritorial.

6. bă propunerile de modificare a

Regulamentului de organizare şi funcţionare a
Centrului Teritorial, cu amendamentele aduse în
şedinţa Consiliului Director.

7. ării optime a Adunărilor
Generale ale Centrelor Teritoriale, reprezentanţii
zonali în Consiliul Director vor org

şedinţii c zona respectivă, cadrul
cărora îi vor informa despre toate aspectele legate de
convocarea adunări

ă propunerile de modificare a Statutului
ANEVAR.

9. ările Generale ale Centrelor Teritoriale vor
avea loc în perioada 28 ianuarie – 29 februarie 2008,
urmând ca membriiANEVAR care participă la acestea
să primească CD-ul conţinând Standardele
Internaţionale de Evaluare, ediţia a opta 2007.

10. ă datele de desfăşurare a lucrărilor
Conferinţei Naţionale în perioada 04-06 aprilie 2008.

11. ă procedura simplificată de reînscriere
în asociaţie ( ă va fi
aplicabilă doar până la data conferinţei naţionale.

12. ă iniţierea procedurii de monitorizare
a activităţii membrilorANEVAR.

13. ă cererea de înscriere ca membru
asociat a S.C. EVALCONS S.R.L. din Iaşi.

14. ţii n cadrul programelor de masterat în
domeniul evaluării, aflaţi

experienţei practice în evaluare.
ă ca următoarea şedinţă a Consiliului

Director să aibă loc pe data de 04 aprilie 2008.

onsiliului Director din data de 12 ianuarie
2008

– Se apro

–

a fi prezent

–
viabile

l.

vor putea participa

din 2008, urmând

–

– Pre

- Se apro

– Pentru asigurarea derul

aniza întâlniri cu
pre entrelor din în

lor generale.
8. – Se aprob

– Adun

– Se aprob

– Se aprob
în termen de 3 luni), cu precizarea c

– Se aprob

– Se aprob

– Studen di
în perioada de finalizare a

studiilor, se vor putea înscrie la stagiu în vederea
dobândirii

15. – Se aprob

H 1

H 2

H 3

H 4

H 5

H 6

H 7

H 8

H 9

H 10

H 11

H 12

H 13

H 14

H 15

HOTĂRÂRILE ADOPTATE ÎN CADRUL
ŞEDINŢEI CONSILIULUI DIRECTOR DIN 12 IANUARIE 2008
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PROPUNERI DE MODIFICARE ŞI COMPLETARE A REGULAMENTULUI DE
ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A CENTRULUI TERITORIAL BUCUREŞTI AL

ASOCIAŢIEI NAŢIONALE A EVALUATORILOR DIN ROMÂNIA

Nr.
crt. Text iniţial Text propus

0 1

1.

2

Art. 1.

ANEVAR” „„ Asociaţia”

ţiei Naţionale a
Evaluatorilor din România (denumită în continuare

) este o entitate fără
personalitate juridică, făcând parte din structura
organizatorică teritorială a Asociaţiei, conform art.
15, 16 şi 21 din StatutulANEVAR.

- Centrul teritorial al Asocia

sau

Art. 1.

ANEVAR” „„ Asociaţia”

ţiei Naţionale a
Evaluatorilor din România (denumită în continuare

) este o entitate fără
personalitate juridică, făcând parte din structura
organizatorică teritorială a Asociaţiei, conform art.
17, 18 şi 23 din StatutulANEVAR.

- Centrul teritorial al Asocia

sau

2.

Art. 10. - În teritoriul menţionat la art. 9 pot fi
constituite, cu aprobarea Consiliului Director, mai
multe centre teritoriale, organizate fie pe criterii
geografice (la nivel de sector al municipiului
Bucureşti), fie pe criterii profesionale.

Art. 10. - În teritoriul menţionat la art. 9 pot fi
constituite mai multe centre teritoriale, organizate fie
pe criterii geografice (la nivel de sector al
municipiului Bucureşti), fie pe criterii profesionale.

4.

Art. 14. –

lui;

Atribuţiile Adunării generale sunt
următoarele:
a) alege şi revocă membrii Birou

Art. 14. Atribuţiile Adunării generale sunt
următoarele:
a) alege şi revocă preşedintele, vicepresedintele şi
ceilalţi membri ai Biroului;

–

3.

Art. 13.

„Biroul”

„Preşedintele”

- (1) Organul executiv de conducere al
Centrului teritorial este biroul Centrului teritorial
(denumit în continuare ).

(2) Preşedintele Centrului teritorial (denumit în
continuare ) este unul dintre membrii
Biroului.

(3) Biroul este format din 3 membri la Centrele
teritoriale care au cel mult 50 de membri şi din 5
membri la Centrele teritoriale care au cel puţin 51 de
membri.

(4) Preşedintele şi ceilalţi membri ai Biroului sunt
desemnaţi, pe funcţii, deAdunarea generală, prin vot
secret.

(5) Mandatul membrilor Biroului, inclusiv al
preşedintelui, este de 2 ani.

(6) Membri Biroului, inclusiv Preşedintele, sunt
reeligibili.

( ) Preşedintele nu poate deţine consecutiv mai mult
de două mandate de preşedinte.

i

7

Art.13.

„Biroul”

- (1) Organul executiv de conducere al
Centrului teritorial este biroul Centrului teritorial
(denumit în continuare ).

şi din 5
membri la Centrele teritoriale care au cel puţin 51 de
membri.

ătoarea:
şedintele în exerciţiu;

şedintele care este viitorul preşedinte;
şedinte (imediat anterior preşedintelui în

exerciţiu);
ţin

51 de membri).

ă,
pe funcţii, prin vot secret.

şedintelui în exerciţiu este
de 2 ani.Vicepreşedintele, ales la fiecare 2 ani, va
deveni preşedinte în exerciţiu peste 2 ani de la
alegere.
În cazul vacanţei funcţiei de preşedinte, prin
renunţarea, revocarea, imposibilitatea definitivă de
exercitare a funcţiei sau decesul preşedintelui în
exerciţiu, vicepreşedintele devine preşedinte în
exerciţiu, durata mandatului său putând depăşi, în
acest caz, durata de 2 ani.

şedintele Centrului teritorial poate candida
pentru un nou mandat care începe după o perioadă de
4 ani de la data expirării mandatului anterior (de
preşedinte în exerciţiu).

(7) Membrii Biroului sunt reeligibili, iar durata
mandatului acestora este de 2 ani.

(2) Biroul este format din 3 membri la Centrele
teritoriale care au cel mult 50 de membri

(3) Structura Biroului este urm
- pre
- vicepre
- fostul pre

- 2 membri ( la Centrele teritoriale care au cel pu

(4) Alegerea Biroului se face de Adunarea general

(5) Durata mandatului pre

(6) Pre
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5.

Art. 18.

alin. (3)

alin. (5)

........

(3) La prima convocare, Adunarea generală lucrează
valabil în prezenţa a jumătate plus unul din numărul
membrilor săi şi ia decizii valabile cu votul
majorităţii membrilor prezenţi. La a doua convocare,
Adunarea generală poate să delibereze cu cel puţin
10 membri prezenţi, iar hotărârile să fie luate cu votul
majorităţii celor prezenţi.
.......

(5) Adunarea generală este condusă de Preşedinte
sau, în absenţa acestuia, de un membru al Biroului
desemnat de Preşedinte.

Art. 18.

alin. (3)

alin. (5)

........

(3) La prima convocare, Adunarea generală lucrează
valabil în prezenţa a jumătate plus unul din numărul
membrilor săi şi ia decizii valabile cu votul
majorităţii membrilor prezenţi. La a doua convocare,
Adunarea generală poate să delibereze în prezenţa
oricărui număr de membri, iar hotărârile vor fi luate
cu votul majorităţii membrilor prezenţi.
........

(5) Adunarea generală este condusă de Preşedinte
sau, în absenţa acestuia, de vecepreşedinte.

6.
Art. 26. alin. (2) - Text nou Art. 26. alin. (2)

(2) Sancţiunea disciplinară va fi aplicată de Consiliul
Director prin decizie definitivă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL CENTRULUI TERITORIAL
AL ASOCIAŢIEI NAŢIONALE A EVALUATORILOR DIN ROMÂNIA

CAPITOLULI - DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1.

Centrul
teritorial”

Art. 2.

Art. 3.

Art. 4.

Art. 5.

Art. 6.

CAPITOLUL II ORGANIZAREA CENTRULUI
TERITORIAL
Art. 7.

Art. 8.

Art. 9.

Art. 10.

Centrul te

) sunt proprietatea Asocia

Zona

ituite Centre teritoriale,
dupa caz. Sediul Centrului teritorial este

Membrii

Atribu

a)

b) contribuie la strângerea legăturilor dintreAsociaţie
şi membrii săi, prin facilitarea accesului direct al
acestora la sursele de informare şi documentare
puse la dispoziţie de cătreAsociaţie, precum şi prin
alte mijloace;

c) organizează manifestări profesionale: seminarii de
formare, seminarii de pregatire continua,
consfătuiri, conferinţe, colocvii şi altele asemenea;

d) recomandă Consiliului Director al Asociaţiei
primirea de noi membri, pe baza cererilor de
înscriere, cu respectarea prevederilor Statutului
Asociaţiei;

e) propune Consiliului Director al Asociaţiei
aplicarea sancţiunii cu “excluderea din Asociaţie”
a unor membri, în condiţiile Statutului.

Organul de Conducere al Centrului teritorial este
Adunarea General

(1) Organul executiv de conducere al Centrului
teritorial este biroul Centrului teritorial (denumit în
continuare „Biroul”) .

(2) Biroul este format din 3 membri la Centrele teritoriale
care au cel mult 50 de membri

mbri.

(3) Structura Biroului este urm
- pre
- vicepre
- fostul pre

- 2 membri ( la Centrele teritoriale care au cel pu

ritorial al Asociaţiei Naţionale a
Evaluatorilor din România (denumită în continuare

) este o entitate fără personalitate juridică,
făcând parte din structura organizatorică teritorială a
Asociaţiei, conform art. 17, 18 şi 23 din Statutul
ANEVAR. Bunurile aflate în patrimoniul Centrului
teritorial al Asociaţiei (denumit în continuare

ţiei, cu excepţia
bunurilor deţinute cu alt titlu.

Scopul şi funcţia principală a Centrului teritorial
sunt de a promova, prin mijloace specifice, profesia de
evaluator, metodelele şi tehnicile de evaluare a
întreprinderilor, a proprietăţilor imobiliare, bunurilor
mobile şi a activelor financiare.

Activitatea Centrului teritorial se desfăşoară în
conformitate cu prevederile Statutului Asociaţiei şi ale
prezentului regulament de organizare şi funcţionare.

în care activează Centrul teritorial include
judeţul în care acesta îşi are sediul, precum şi judeţele
învecinate în care nu sunt const

în spaţiu distinct
şi exclusiv. Prezentul regulament se refera la organizarea
Centrelor Teritoriale altele decât cele din municipiul
Bucureşti.

Obiectivele şi activităţile Centrului teritorial sunt
în deplină concordanţă cu cele ale Asociaţiei, Centrul
teritorial având latitudinea de a diversifica, în acord cu
prevederilor Cap. II din Statutul Asociaţiei şi cu
aprobarea organelor de conducere aleAsociaţiei.

Centrului teritorial exercită toate
drepturile şi au toate obligaţiile prevăzute la Cap. III din
StatutulAsociaţiei.

Centrul teritorial se constituie prin opţiunea
exprimată în scris a cel puţin zece membri ai Asociaţiei,
domiciliaţi în judeţul în care îşi va avea sediul Centrul

teritorial respectiv. În judeţe pot fi constituite, cu
aprobarea Consiliului Director, mai multe Centre
teritoriale, pe principii aprobate de Consiliul Director.

ţiile principale ale Centrului teritorial sunt
următoarele:

asigură difuzarea pe plan local a standardelor,
principiilor, metodelor şi tehnicilor de evaluare;

ă a Evaluatorilor din Centrul teritorial
(denumită în continuare „Adunarea Generală”).

şi din 5 membri la Centrele
teritoriale care au cel puţin 51 de me

ătoarea:
şedintele în exerciţiu;

şedintele care este viitorul preşedinte;
şedinte (imediat anterior preşedintelui în

exerciţiu);
ţin 51

de membri).

„Asociaţia”

„

-
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(4) Alegerea Biroului se face de Adunarea general

(5) Durata mandatului pre

În cazu

urata
de 2 ani.

(6) Pre

analizeaz realizarea bugetului de venituri i
cheltuieli aprobat;

cadrul
Centrului teritorial, cu respectarea Statutului
Asociatiei;

I) Pre edintele r spunde de organizarea activit ii
financiar-contabile a Centrului teritor

Pre edintele Centrului teritorial are n p strare i
gestiune bunurile (mijloace fix

(1) Adunarea general

(2) Adunarea general

esteia. A doua convocare se poate face in
aceiasi zi, la o alta ora sau cel mai tarziu in 5 zile.

(3) La prima convocare, Adunarea generala lucreaz

(4) Hot

(5) Adunarea general

(1) Biroul lucr

(2)

(1) Biroul asigur

ă, pe
funcţii, prin vot secret.

şedintelui în exerciţiu este de 2
ani.Vicepreşedintele, ales la fiecare 2 ani, va deveni
preşedinte în exerciţiu peste 2 ani de la alegere.

l vacanţei funcţiei de preşedinte, prin
renunţarea, revocarea, imposibilitatea definitivă de
exercitare a funcţiei sau decesul preşedintelui în
exerciţiu, vicepreşedintele devine preşedinte în exerciţiu,
durata mandatului său putând depăşi, în acest caz, d

şedintele Centrului teritorial poate candida pentru
un nou mandat care începe după o perioadă de 4 ani de la
data expirării mandatului anterior (de preşedinte în
exerciţiu).

(7) Membri Biroului sunt reeligibili, iar durata
mandatului acestora este de 2 ani.

AtribuţiileAdunării generale sunt următoarele:
a) alege şi revocă Preşedintele, vicepreşedintele şi

ceilalţi membri ai Biroului;
b) desemnează delegaţii care vor reprezenta Centrul

teritorial la Conferinţa Naţională aAsociaţiei;
c) analizează şi aprobă activitatea Preşedintelui

Centrului teritorial si a Biroului;
d) ă ş

e) face propuneri pentru modificarea Statutului
ANEVAR.

Atribuţiile membrilor Biroului sunt
următoarele:

a) Preşedintele conduce Biroul şi reprezintă Centrul
teritorial în relaţiile cu Asociaţia sau cu terţe
persoane fizice sau juridice;

b) se preocupă permanent şi realizează toate condiţiile
pentru încadrarea membrilor în prevederile
statutare;

c) se preocupă de organizarea unor manifestări
ştiinţifice şi profesionale în folosul comunităţii
evaluatorilor din cadrul Centrului teritorial;

d) semnalează orice eveniment mediatic care face
referire la activitatea de evaluare, profesia de
evaluator şiANEVAR;

e) recomandă Consiliului Director primirea de noi
membri înAsociatie;

f) propune Consiliului Director aplicarea de sancţiuni
disciplinare unor membri ANEVAR din

g) asigură întocmirea programului anual de activitate
şi a bugetului de venituri şi cheltuieli ale Centrului
teritorial pentru anul următor, pe care le supune
aprobării Consiliului Director, până cel mai târziu
la data de 1 noiembrie a anului în curs;

h) aprobă efectuarea cheltuielilor Centrului teritorial
în limita bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat
şi răspunde de realizarea bugetului de venituri şi
cheltuieli aprobat;

ş ă ăţ
ial şi de

gestionarea fondurilor băneşti şi a patrimoniului;
j) analizează “Situaţia anuală a veniturilor şi

cheltuielilor” şi o prezintăAdunării generale;

k) desemnează comisii sau persoane care să
îndeplinească, la nivel teritorial, atribuţii
corespunzătoare celor exercitate de comisiile de
specialitate, existente la nivel naţional;

l) aduc la îndeplinire hotărârile Adunării generale şi
ale Consiliului Director.

ş î ă ş
e şi obiecte de inventar)

aflate în patrimoniul Centrului teritorial.

În relaţiile cu terţe persoane fizice şi juridice,
române sau străine, Centrul teritorial este reprezentat de
Preşedinte, prin delegare de competenţă, pe bază de
mandat scris emis de PreşedinteleANEVAR, cu obligaţia
prezentării de către mandatar a unui raport de activitate
scris.

ă a membrilor din Centrul
teritorial se convoacă de către Preşedinte, anual, cu cel
putin 15 zile inainte de Conferinta Nationala, în şedinţă
ordinară şi ori de câte ori este necesar, în şedinţe
extraordinare.

ă se convoacă în scris, cu cel puţin
10 de zile înainte de data fixată pentru ţinerea acesteia.
Convocarea va cuprinde: data şi locul unde se ţine şedinţa
şi ordinea de zi a acesteia. În cazul şedinţei extraordinare,
convocarea se face în scris cu cel puţin 3 zile înainte de
data ţinerii ac

ă
valabil în prezenţa a jumătate plus unul din numărul
membrilor săi şi ia decizii valabile cu votul majorităţii
membrilor prezenţi. La a doua convocare, Adunarea
generala poate să delibereze în prezenţa oricărui număr
de membri, iar hotărârile vor fi luate cu votul majorităţii
membrilor prezenţi.

ărârile Adunării generale privind alegerea
Presedintelul, vicepreşedintelui si a celorlalti membri ai
Biroului se iau prin vot secret, iar toate celelalte hotărâri
se iau prin vot deschis.

ă este condusă de Preşedinte sau, în
absenţa acestuia, de vicepreşedinte.

ează valabil în prezenţa a cel
puţin trei membri, incluzându-l pe Preşedinte şi ia
decizii valabile cu votul majorităţii simple considerată
pentru numărul total de membri ai Biroului;

Biroul se întruneşte ori de câte ori este necesar, la
convocarea Preşedintelui.

ă întocmirea programului anual
de activitate şi a bugetului de venituri şi cheltuieli ale
Centrului teritorial pentru anul următor, pe care le supune
aprobării Consiliului Director.

(2) Veniturile Centrului teritorial au sursele prevăzute în
Capitolul V din Statutul Asociaţiei şi se încasează de la
membri Asociaţiei care activează în cadrul Centrului
teritorial, sau în zona de activitate a Centrului teritorial.

(3) Cu aprobarea Preşedintelui ANEVAR, Centrul
teritorial poate avea subcont la banca sau la filiala la care

Art. 11.

Art. 12.

Art. 13.

Art. 14.

Art. 15.

Art. 16.

Art. 17.

CAPITOLUL III - FUNCŢIONAREA CENTRULUI
TERITORIAL
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este deschis contulAsociaţiei.

(4) Centrul teritorial poate utiliza, în scopuri statutare,
conform bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat, sume
din veniturile obtinute.

(5) Efectuarea cheltuielilor Centrului teritorial se aprobă
de către Birou în limita bugetului de venituri şi cheltuieli
aprobat.

(1) În cazul organizării de manifestări
profesionale (seminarii, consfătuiri, conferinţe, colocvii
şi alte manifestări ştiinţifice în domeniu), Centrul
teritorial organizator va întocmi anticipat un buget
intermediar al manifestării, care va cuprinde: veniturile
ce se vor obţine din taxe de participare, sponsorizări, etc.,
cheltuielile necesare organizării şi desfăşurării
manifestării (administrative şi didactice), suma destinată
să acopere cheltuielile generale de funcţionare, aferente
cursurilor, a centrului teritorial si a asociaţiei naţionale.

(2) Bugetul intermediar al manifestării profesionale sau
ştiinţifice, semnat de Preşedintele Centrului teritorial,
este transmis de directorul de curs pentru a fi aprobat de
directorul executiv al Asociaţiei. După aprobare, un
exemplar se restituie Centrului teritorial. Manifestările
profesionale sau ştiinţifice se vor putea desfăşura numai
după aprobarea bugetului intermediar.

(3) După finalizarea manifestării profesionale,
personalul angajat in teritoriu va întocmi o situaţie –
decont care va cuprinde realizarea concretă a
prevederilor bugetului intermediar al manifestării
profesionale. Situaţia – decont a manifestării, semnată de
Preşedintele Centrului teritorial, se transmite laAsociaţie
pentru a fi aprobată de directorul executiv.

(4) Cheltuielile efectuate, dar neaprobate prin bugetul de
venituri şi cheltuieli, se vor deduce din veniturile
cuvenite Centrului teritorial care va urmări recuperarea
lor de la persoanele vinovate, dacă este cazul.

Activitatea financiar - contabila a Centrului
teritorial este organizata conform legilor in vigoare si a
reglementarilor adoptate de Consiliul Director.

Contractele individuale de muncă şi contractele
incheiate cu firme de servicii de contabilitate sau de alte
servicii (inchirieri, reparatii etc.), se semnează de
Preşedintele Asociaţiei sau de către o persoană delegată
de acesta.

Membrii Centrului teritorial sunt obligaţi să
achite cotizaţia pe anul în curs până la data de 30 iunie.
Cei care nu achită cotizaţia în perioada 30 iunie – 31
decembrie, nu vor primi parafa începând cu data de 01
ianuarie a anului următor.

Neachitarea cotizaţiei datorate pe anul în curs, până la
31 decembrie, după expirarea termenului de notificare
prealabilă, stabilit prin hotărârea Consiliului director,
atrage pierderea calităţii de membru al Asociaţiei, cu
drept de reînscriere conform procedurii aprobate de
Consiliul Director şi achitând o taxă de reexaminare.

Până la data de 31 martie a fiecărui an, în
conformitate cu prevederile Statutului ANEVAR,
membrii Centrului teritorial vor trebui să facă dovada
încheierii poliţei de asigurare pentru răspundere civilă

profesională.

(1) Pentru deficienţe administrative şi în
organizarea financiar-contabilă a Centrului teritorial,
Presedintele Centrului teritorial va fi sancţionat cu
suspendarea din această funcţie, la propunerea
Secretarului general şi va răspunde conform prevederilor
legale aplicabile mandatarilor.

(2) Sancţiunea disciplinară va fi aplicată de Consiliul
Director, prin decizie definitivă.

Preşedintele Centrului Teritorial care a fost
sancţionat conform art.23 nu mai poate deţine, în viitor,
această funcţie.

Centrul teritorial, prin grija Preşedintelui,
trebuie să ţină:

- un registru al şedinţelor şi deliberărilor Adunării
generale;

- un registru al şedinţelor şi deliberărilor Biroului.

Prezentul regulament de organizare şi
funcţionare intră în vigoare la data aprobării de către
Consiliul Director şi va fi publicat în Buletinul
InformativANEVAR.

Prezentul ”REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI
FUNCŢIONARE A CENTRULUI TERITORIAL AL
ASOCIAŢIEI NAŢIONALE A EVALUATORILOR
DIN ROMÂNIA” a fost aprobat în şedinta Consiliului
Director din 23.03.2006 şi conţine modificările şi
completările aprobate în şedinţa Consiliului Director din
12 ianuarie 2008.

Art. 18.

Art. 19.

Art. 20.

CAPITOLULIV - SANCŢIUNI
Art. 21.

Art. 22.

Art. 23.

Art.24.

CAPITOLULV - DISPOZIŢII FINALE
Art. 25.

Art. 26.
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PROPUNERI DE MODIFICARE ŞI COMPLETARE A STATUTULUI ANEVAR

Nr.
crt. Text iniţial Text propus

1.

Art. 7. alin. (2), prima liniuţă

- să fie absolvent al învăţământului universitar, cu
pregătire de bază adecvată activităţii de evaluare, în
conformitate cu criteriile adoptate de Consiliul
Director;

Art.7. alin. (2), prima liniuţă

- să aibă studii superioare finalizate cu diplomă de
licenţă prin care se certifică încheierea de către
titular a unui ciclu de studii superioare, în
conformitate cu criteriile adoptate de Consiliul
Director;

2.

Art. 8. alin. (2), prima liniuţă

- să fie absolvent al învăţământului universitar, cu
pregătire de bază adecvată activităţii de evaluare, în
conformitate cu criteriile adoptate de Consiliul
Director;

Art. 8. alin. (2), prima liniuţă

-s

în
conformitate cu criteriile adoptate de Consiliul
Director;

ă aibă studii superioare finalizate cu diplomă de
licenţă prin care se certifică încheierea de către
titular a unui ciclu de studii superioare,

4.

5.

6.

Art. 11. alin.(3)

(3) Normele specifice de acreditare se stabilesc prin
Regulamentul de atestare profesională, aprobat de
Consiliul Director care va include şi criterii de
specializare.

Art. 21. alin. 8, lit. e)

e) decide înfiinţarea şi dizolvarea de centre
teritoriale;

Art. 23. alin. (3), (4), (5)

Art. 23. alin. (6), (7), (8), (9) - Texte noi

(3) Adunarea general

(4) Durata mandatului pre

(5)Biroul centrului teritorial este format din 3 - 5
membri,

ă alege biroul, precum şi
preşedintele centrului teritorial şi desemneză
delegaţii la Conferinţa Naţională.

şedintelui de centru
teritorial este de 2 ani. Preşedintele centrului
teritorial este reeligibil, dar nu poate deţine,
consecutiv, mai mult de două mandate.

în funcţie de numărul membrilor din fiecare
centru teritorial .

Art.11. alin.(3)

(3) Normele specifice de acreditare se stabilesc prin
Regulamentul de acreditare, aprobat de Consiliul
Director care va include şi criterii de specializare.

Art.21. alin.8, lit.e)

e) elaborează propuneri cu privire la înfiinţarea şi
dizolvarea de centre teritoriale;

Art.23. alin.(3),(4),(5)

Art.23.

(3) Adunarea general

(5)Biroul centrului teritorial

(6) Structura Biroului Centrului teritorial e

- pre
- vicepre
- fostul pre

- 2 membri ( la Centrele teritoriale care au cel
pu

(7) Durata mandatului pre

ă alege biroul, nominal pe
funcţie, prin vot secret şi desemneză delegaţii la
Conferinţa Naţională.

(4)Organul executiv de conducere al Centrului
teritorial este biroul Centrului teritorial .

este format din 3
membri la Centrele teritoriale care au cel mult 50 de
membri şi din 5 membri la Centrele teritoriale care au
cel puţin 51 de membri.

ste
următoarea:

şedintele în exerciţiu;
şedintele care este viitorul preşedinte;

şedinte (imediat anterior preşedintelui
în exerciţiu);

ţin 51 de membri).

şedintelui în exerciţiu este
de 2 ani. Vicepreşedintele, ales la fiecare 2 ani,
va deveni preşedinte în exerciţiu peste 2 ani de la
alegere.

3.

Text nou Art. 10. alin.(3)

(3) Calitatea de membru asociat se dovedeşte prin
certificat.
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În cazul vacanţei funcţiei de preşedinte, prin
renunţarea, revocarea, imposibilitatea definitivă de
exercitare a funcţiei sau decesul preşedintelui în
exerciţiu, vicepreşedintele devine preşedinte în
exerciţiu, durata mandatului său putând depăşi, în
acest caz, durata de 2 ani.

şedintele Centrului teritorial poate candida
pentru un nou mandat care începe după o perioadă de
4 ani de la data expirării mandatului anterior (de
preşedinte în exerciţiu).

(8) Pre

(9) Membri Biroului sunt reeligibili, iar durata
mandatului acestora este de 2 ani.

Art. 20 alin. (3)

Pot fi membri ai Senatului membrii fondatori, foşti
şedinţi ANEVAR, precum şi alţi membri ai

ANEVAR cu prestigiu profesional recunoscut în
domeniul evaluării şi cu activitate îndelungată în
conducerea asociaţiei ( naţion

în conformitate cu criteriile stabilite în
Regulamentul de organizare şi funcţ

i
pre

la nivel al sau
teritorial),

ionare al
Senatului.

7.

1.

Art. 28. alin. (2)

Art. 28. alin. (3), lit. a)

(2) Sanc

- suspendarea calit
- excluderea din asocia

(3)Aplicarea sanc
a)

- membrilor asocia

- pre

- membrilor Consiliului Director, prin decizie a
Senatului, luat

Decizia Consiliului Director sau a Senatulu

ţiunile disciplinare care pot fi aplicate
membrilor asociaţiei, în cazul în care aceştia
săvârşesc abateri disciplinare, sunt următoarele:

- avertisment scris;
ăţii de membru pe timp de 1 an;

ţie.

ţiunilor disciplinare
Sancţiunile “ avertisment scris “ şi “ suspendarea

calităţii de membru pe timp de 1 an” sunt aplicate:
ţiei fără funcţii de conducere,

prin decizie a Consiliului Director, luată cu votul
majorităţii membrilor săi;

şedinţilor centrelor teritoriale, prin decizie a
Consiliului Director, luată cu votul a 2/3 din numărul
membrilor săi;

ă cu votul a 2/3 din numărul
membrilor săi.

i, după
caz, este definitivă.

Art. 20 alin. (3)

Pot fi membri ai Senatului membrii fondatori şi foşti
preşedinţiANEVAR.

i

Art. 28. alin. (2)

Art. 28. alin. (3), lit. a)

(2) Sanc

b)

(3) Aplicarea sanc
a) “

an” sunt aplicate:
- membrilor asocia

- pre

- membrilor Consiliului Director, prin decizie a
Senatului, luat

ţiunile disciplinare care pot fi aplicate
membrilor asociaţiei, în cazul în care aceştia
săvârşesc abateri disciplinare, sunt următoarele:

a) avertisment scris;
suspendarea calităţii de membru pe o perioadă

de timp de la 3 luni la un an;
c) excluderea din asociaţie.

ţiunilor disciplinare
Sancţiunile “ avertisment scris “ şi suspendarea

calităţii de membru pe o perioadă de timp de la 3 luni
la un

ţiei fără funcţii de conducere,
prin decizie a Consiliului Director, luată cu votul
majorităţii membrilor săi;

şedinţilor centrelor teritoriale, prin decizie a
Consiliului Director, luată cu votul a 2/3 din numărul
membrilor săi;

ă cu votul a 2/3 din numărul
membrilor săi.

Decizia Consiliului Director sau a Senatului, după
caz, este definitivă.

PROPUNER DE MODIFICARE I COMPLETARE A STATUTULUI ANEVAR
Apro
E Ş

bată în şedinţa Senatului în data de 22 ianuarie 2008

Nr.
crt. Text iniţial Text propus

Preşedinte,
Prof. univ. dr.Alexandru GHEORGHIU
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PROCEDURA SIMPLIFICATĂ DE REÎNSCRIERE
ÎN ASOCIAŢIE (ÎN TERMEN DE 3 LUNI)

DECIZIE PRIVIND ADOPTAREA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE
EVALUARE

COMPONENŢA ECHIPEI ANEVAR

În funcţie de data excluderii membrilor titulari, aceştia se pot reînscrie înANEVAR în următoarele condiţii:

1. Reînscrierea în termen de 3 luni:
- cerere de reînscriere;
- plata taxei de reînscriere, în cuantumul stabilit de Consiliul Director;
- plata cotizaţiei de membru pe anul în curs.

ANEVAR Central

- Manuela STĂNESCU

DEPARTAMENT JURIDIC
Şef departament juridic -

DEPARTA PREGĂTIRE CONTINUĂ ŞI
FORMARE PROFESIONALĂ
Şef departament pregătire continuă - Graţiela
TAUBER

Şef formare profesională -

DEPARTAMENT IMAGINE ŞI ORGANIZARE
EVENIMENTE
Şef imagine şi organizare evenimente -

Imagine şi organizare evenimente - Andreea
STĂNESCU

DEPARTAMENT EVIDENŢĂ MEMBRI
Şef departament evidenţă membri - Dan Cătălin
BULAT

Departament evidenţă membri - Cătălina BLAGA

DE A
Contabil şef - Mihaela BODAN

-

-

Şef Birou Zonal Bucureşti şi Sud Muntenia - Elena
DOBRIN

Birou Zonal Bucureşti - Stela MIREA

Şef Birou Zonal Nord-Vest - Lucian BOGDAN

Şef Birou Zonal Sud-Vest Oltenia - Radu MARDARI

Şef Birou Zonal Centru Braşov -Elena ROTARU

Şef Birou Zonal Vest -

Telefon: +40 21 315 65 64
Fax: +40 21 311 13 40

Director Executiv

Alina GRIGORE

MENT

Olga
POPESCU

Carmen STANCU

PART MENT FINANCIAR CONTABIL

Contabil Loredana SIMA

Contabil Mariana IONESCU

BIROURI ZONALE

Jenica HONAE

E-mail: manuela.stanescu@anevar.ro
Mobil: 0723 631 780

E-mail: alina.grigore@anevar.ro
Mobil: 0720 880 576

E-mail: gratiela.tauber@anevar.ro
Mobil: 0720 880 563

E-mail: olga.popescu@anevar.ro
Mobil: 0720 880 562

E-mail: carmen.stancu@anevar.ro
Mobil: 0720 880 573

E-mail: andreea.stanescu@anevar.ro
Mobil: 0720 880 566

E-mail: dan.bulat@anevar.ro
Mobil: 0720 880 564

E

:

departament

departament

-mail: catalina.blaga@anevar.ro
Mobil: 0720 880 585

E-mail: mihaela.bodan@anevar.ro
Mobil: 0720 880 565

E-mail: loredana.sima@anevar.ro
Mobil 0720 880 571

E-mail: mariana.ionescu@anevar.ro
Mobil: 0720 880 582

Telefon: +40 21 315 65 64
Fax: +40 21 311 13 40
E-mail: elena.dobrin@anevar.ro
Mobil: 0720 880 572

Telefon: +40 21 314 89 24
Fax: +40 21 314 89 24
E-mail: stela.mirea@anevar.ro
Mobil: 0720 880 545

Telefon: +40 264 434 199
Fax: +40 264 434 199
E-mail: lucian.bogdan@anevar.ro
Mobil: 0720 880 546

Telefon: +40 251 419 743
Fax: +40 251 419 743
E-mail: radu.mardari@anevar.ro
Mobil: 0720 880 561

Telefon: +40 268 315 523
Fax: +40 268 315 523
E-mail: elena.rotaru@anevar.ro
Mobil: 0720 880 547

Telefon: +40 256 431 458
Fax: +40 256 431 458
E-mail: jenica.honae@anevar.ro
Mobil: 0720 880 548

Preşedintele ANEVAR, în baza împuternicirii acordate de Consiliul Director al Asociaţiei în
şedinţa sa din 5 octombrie 2007, ă,

ţionale de Evaluare, ediţia a tetul pentru Standarde
Internaţionale de Evaluare,

decide c începând cu 1 ianuarie 2008, Standardele
Interna 8-a 2007, publicate de Comi

sunt obligatorii pentru membriiANEVAR.
Preşedinte ANEVAR 2006-2007,
Conf. univ. dr. ec. Ion ANGHEL
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Membri

IROVAL a asigurat apari ei a opta 2007

începând cu data de
1 ianuarie 2008.

eforturi intense din partea
colectivuluiANEVAR pentru:

rea lucr rii în vederea
corectarea unor
asigurarea traducerii adecvate a unor termeni

Evaluarea activelor din sectorul
public

i istorice. De asemenea, a fost
Evaluarea mijloacelor fixe mobile, care nu a fost

Tipuri de valo

Ca parte a procesului de restructurare a IVSC, se
inten ca

practic mai accentuat.
De accea, IROVAL

a membrilor G aplicare a
unor standarde de evaluare. Dificultatea cea mai mare
este lipsa unor similare ale asocia or
profesionale de profil din

astfel de drafturi de Ghiduri pilot, respectiv:
- GN 3 - Evaluarea

mijloacelor fixe mobile (autor: Demetrescu Traian
Cristian),

- Ghid de interpretare GN 4 - Evaluarea
activelor necorporale (autor dr. ec. Stan V. Sorin);

dvs,
înainte de a

le definitiva, norme aleANEVAR.

ţia ediţi - a
Standardelor Internaţionale de Evaluare, care au devenit
obligatorii pentru membriANEVAR,

Suntem mândri că, la nivel mondial,
ediţia în limba română a fost prima traducere a acestor
standarde. Modificările importante faţă de ediţia
anterioară au impus

pregăti ă tipăririi;
imperfecţiuni ale ediţiei 2005;

şi
expresii, care nu au avut corespondenţă în limba română,
de exemplu valoarea sinergiei din IVS 2, mijloace fixe
mobile din GN 3.

Această ediţie a IVS-urilor conţine două standarde
noi, respectiv IVA 3 -

pentru raportarea financiară şi GN 15 - Evaluarea
proprietăţi inclus şi GN 3 -

conţinut
în ediţia anterioară. Au fost modificate esenţial IVS 2 -

are diferite de valoarea de piaţă şi GN 8 -
Costul de înlocuire net pentru raportarea financiară.

ţionează următoarea ediţie a IVS-urilor să apară
în anul 2010 şi să aibă un caracter

îşi propune să elaboreze şi să pună la
dispoziţi hiduri de interpretare şi

încercări ţiil
ţările cu tradiţie în practica

evaluării. Deja au fost postate pe site-ul asociaţiei două

Ghid de interpretare şi aplicare a

şi
şi aplicare a

Aşteptăm comentariile şi observaţiile astfel încât
acestea să includă experienţa practicienilor -

astfel încât să devină

�

�

�
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STANDARDELE INTERNAŢIONALE DE EVALUARE

CÂTEVA CONSIDERAŢII PRIVIND EXAMENUL DE FINALIZARE A STAGIATURII
În toamna anului 2007 a avut loc prima sesiune a examenului de finalizare a stagiaturii. Examenul a fost organizat în 4

centre: Bucureşti – 3 comisii, Cluj-Napoca, Craiova şi Ploieşti. S-au înscris la examen 82 de stagiari şi au promovat 69
persoane (procentaj 84%). S-au înregistrat cinci contestaţii, dintre care 3 au fost rezolvate favorabil stagiarilor. La data de
31.12.2007 erau înscrisi în program 447 persoane.

Analizând prestaţiile stagiarilor şi implicit ale tutorilor, în vederea pregătirii acestei sesiuni de examinare, putem preciza
că:

Cea mai mare parte a stagiarilor au înţeles că stagiatura nu este o etapă formală şi s-au implicat cu seriozitate în
realizarea rapoartelor de evaluare astfel încât s-au prezentat la examen cu un dosar al stagiarului complet şi au avut
cunoştinţele necesare dobândirii statutului de membru titularANEVAR;

Au existat situaţii de stagiari care au avut dosarele incomplete, respectiv rapoarte de evaluare superficial întocmite, şi
care au avut o prestaţie sub limita minimă acceptabilă la susţinerea a două dintre misiunile de evaluare realizate în perioada
stagiului;

Au existat şi situaţii în care tutori ANEVAR au semnat dosare ale stagiarilor fără să se fi lămurit că acele rapoarte de
evaluare au fost realizate personal de către stagiari.

Din aceste considerente, unii stagiari nu au promovat examenul şi unii tutori îşi vor pierde această calitate.
Este foarte important de reţinut că urmărim cu seriozitate maximă realizarea scopului pentru care a fost introdusă

stagiatura.
Vom completa lista de tutori astfel încât să nu existe acest “loc îngust”. Va fi completată procedura de stagiu şi va fi

publicată pe site astfel încât atât stagiarii cât şi tutorii să poată fi informaţi referitor la derularea procesului de stagiu.
Începând din anul 2008 vor exista două sesiuni de examinare pe an (aprilie-mai şi octombrie-noiembrie). Aceste sesiuni

vor preceda şedinţele Consiliului Director din iunie şi decembrie în care, pe ordinea de zi, va exista şi primirea în ANEVAR
de noi membri titulari.

Pentru orice întrebări sau sugestii legate de stagiu vă rugăm să folosiţi adresa de e-mail .
SUCCES!!!

�

�

�

stagiatura@anevar.ro

PreşedinteANEVAR Preşedinte Comisia calificare şi atestare profesională
Ing. Ec.Adrian VASCU Adelaida CHIRILĂ

PREMIILE ANEVAR 2007

În 27 noiembrie 2007, la Opera Română, cu ocazia
aniversării a 15 ani de la înfiinţarea ANEVAR,

unor membri ai asociaţiei, ca semn al
recunoaşterii aportului acestora la dezvoltarea
ANEVAR.Aceştia sunt:

IONANDREI
ADRIANANESCU
IONANTON
GHEORGHE BĂDESCU

VASILE BEJENARU
MIRCEABOULESCU
CORNELIABUTNARU
ADRIAN CIOBANU
CONSTANTIN COŢOVANU
ILIE DIN
CONSTANTIN FOTA
ALEXANDRU GHEORGHIU
VICTOR GREAVU
TRAIAN GRIGORE
VERONICAGRUZSNICZKI

a avut loc
premierea

MEMBRI FONDATORI:
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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MIHAILMIRCEA
CONSTANTIN MIU
ION PANĂ
CONSTANTIN PETRESCU
NICOLAE POPESCU
LIVIU SEBE
ALEXANDRU STAVARACHE
CLARAŞENDROIU
DORU-PUIU TIBERIU
MIRCEAVIEROŞANU

GHEORGHE BĂDESCU (1992 -
2001)
ADRIAN CRIVII (2002 - 2003)
MIHAILBOJINCĂ (2004 - 2005)

SORIN STAN
VICTOR DRAGOTĂ
CORNELIU ŞCHIOPU
DANIELMANAŢE
ADINAABABEI
SORIN PETRE
MIHAI CĂRUNTU
ANAMARIACIOBANU
CRISTIAN DEMETRESCU
ANAMARIAGRĂMESCU

ADRIAN VASCU
DAN DUMITRU DUMITRIU
CRISTINABURLACU
RADU TIMBUŞ
CECILIAMAGDADAN
ALEXANDRU ŢUGUI
ADRIAN POPABOCHIŞ
MARIAN PETRE
IULIAN ŞTEFĂNESCU
MIHAI DUNĂREANU

OLGAJALOBĂ
BETRICE ŞTEFĂNESCU
SPERANŢAMUNTEANU
DORU CRAIA
RADU CÂRCEIE
ADRIANACHIRILĂ
ION OLARU
ELENAMUSTĂŢEA
LUCIAGRIGORE
MIHAELAKOKSIS
MARIAN BADEA
VASILE GRECU
LIDIACÂNDEA
AGNETATOMULESCU
ION MIHĂILESCU
VICTOR IONESCU
ALEXANDRU RAICU
SILVIU STANCIU
FLORIN ISACHIEVICI
SORIN MELINTE
ADRIAN NICOLESCU
EMILNUŢIU
ILDIKO SOMAY
AURELIŞFĂNESCU
VASILE ROBU
AURELALBU
FILIPSTOICA

PETRE DOBRESCU
MIHAI IOAN
MIRCEAGRUIA
ALINAGRIGORE
MANUELASTĂNESCU
RADU MARDARI
JENICAHONAE
LUCIAN BOGDAN

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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�

�
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�
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�
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�

�

�

�

�
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FOŞTI PREŞEDINŢIANEVAR:

M E R I T E D E O S E B I T E Î N D O M E N I U L
CERCETĂRII ÎN EVALUARE:

M E R I T E D E O S E B I T E Î N D O M E N I U L
C A L I F I C Ă R I I P R O F E S I O N A L E A
EVALUATORILOR:

MERITE DEOSEBITE ÎN PROMOVAREA
PROFESIEI DE EVALUATOR:

MERITE DEOSEBITE ÎN ACTIVITATEA
ORGANIZATORICĂ A ANEVAR:

Membri

P 2007ROBLEMA DE LA EXAMENUL DE ACREDITARE EPI
MARICO INDUSTRIES are în plan deschiderea unei

noi fabrici în România, cu o suprafaţă construită
necesară de 4.000 mp. Noua fabrică se aşteaptă să
genereze vânzări de 3 mil. USD, cu cheltuieli materiale
directe de 40% şi cheltuieli fixe de fabricaţie de 300.000
USD pe an. Investiţia iniţială în utilaje şi capital de lucru
este de 1,3 mil. USD. Aceste venituri şi cheltuieli vor fi
constante pe perioadă nedeterminată.

1. MARICO INDUSTRIES

SD pe an. MARICO INDUSTRIES
sper

2.

3. MARICO INDUSTRIES ar putea să construiască
fabrica. În prezent, există pe piaţă un teren liber de 7.500
mp; terenul are o valoare de piaţă de 300 USD/mp iar
costul de construire a unei clădiri moderne este de 1.600
USD/mp, cu o durată de viaţă economică estimată de 40
de ani. de vânzare a proprietăţii imobiliare după 10
ani este tot de 11 mil. USD.

Costul mediu pon erat al capitalului MARICO
INDUSTRIES este 15% iar cota de impozit de profit este
16%.

Se cere:
a.

b. Pe baza calculelor de mai sus, formulaţi o
recomandare către MARICO INDUSTRIES

c. Prezentaţi alţi factori nefinanciari care ar putea
schimba alternativa recomandată mai sus.

o
a găsit un spaţiu de

producţie de 4.500 mp ce poate fi cumpărat cu 8 mil.
USD (6,4 mil. USD sunt clădirile). O bancă oferă un
credit de 4,8 mil. USD pe 10 ani, cu o rată anuală a
dobânzii de 7%, cu plăţi anuale ale dobânzii şi
rambursarea creditului la scadenţă (după 10 ani).
Cheltuielile de exploatare ale acestui spaţiu de producţie
ar fi de 350.000 U

ă să funcţioneze 10 ani, după care valoarea clădirii ar
ajunge la 11 mil. USD.

MARICO INDUSTRIES poate închiria clădirea
de la actualul proprietar, care o oferă pe 10 ani cu o chirie

brută pe suprafaţa construită de 200 USD/mp/an.

Preţul

d

Să se calculeze diferenţa de cash-flow net actualizat
între alternativa de proprietar imobiliar şi cea de chiriaş
imobiliar a firmei MARICO INDUSTRIES
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REZOLVARE

a)

P de

C de oatare
D

C de oatare
D
A

Cash flow actuali

[ ( ]

Pre de

ac @

Deci : Cheltuieli expl -350.000
Avantaj impozit pe profit
Cash flow anual
Cash flow actualizat -268.400 x 5,0188=

reţ cumpărare -8.000.000
Credit
CF

heltuieli expl -350.000
obânda -336.000 (7% x 4.800.000)

Amortizarea (6.400.000 : 40)
-846.000

Avantaj impozit 846.000 x 0,16=135.360

Fluxurile anuale sunt constante :
heltuieli expl -350.000
obânda -336.000
vantaj impozit

Cash flow anual -550.640
Factorul de capitalizare @15% şi n 10 ani este 5,0188

zat 1-10 ani -550.640x5,0188=

Valoare contabilă 6.400.000 8.000.000- 10 x 160.000)
Preţ de vânzare 11.000.000
Valoare neamortizată
Profit brut 4.600.000
Impozit pe profit 736.000 (16% x 4.600.000)

Deci cash flow din vânzare:
ţ vânzare 11.000.000

Credit de rambursat -4.800.000
Impozit pe profit
Cash flow din vânzare 5.464.000

Factorul de tualizare 15% şi n 10 ani este 0,2472
Cash flow actualizat 5.464.000x0,2472 =

Iniţial -3.200.000
Cash flow 1-10 ani -2.763.552
Din vânzare
TOTAL

Chirie anuală -900.000 (200 x 4.500)
Avantaj impozit (16% x 900.000)
Cash flow anual -756.000
Cash flow actualizat -756.000 x 5,0188=

Teren -2.250.000 (7.500x300)
Clădiri (4.000x1.600)
CF

Cheltuieli de exploatare -350.000
Amortizarea (6.400.000 : 40)

-510.000
Avantaj impozit pe profit 81.600 (510.000 x 0,16)

oatare

1. Cash flow referitor la proprietatea imobiliar n situa ia cump r rii propriet iiă î ţ ă ă ăţ

2. Cash flow referitor la proprietatea imobiliară în situaţia închirierii proprietăţii

3. Cash flow referitor la proprietatea imobiliară în situaţia construirii proprietăţii

La momentul iniţial:

4.800.000

Pe perioada anilor 1-10:

-160.000

+135.360

La vânzare în anul 10:

-6.400.000

- 736.000

Cash flow actualizat total:

+1.350.701

+144.000

La momentul iniţial:

-6.400.000

Pe perioada anilor 1-10:

-160.000

0

0

-3.200.000

-2.763.552

1.350.701

-4.612.851

-3.791.213

-8.650.000

=

=

+ 81.600
-268.400

-1.347.046
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La vânzare în anul 10:

-7.050.000

- 632.000

Cash flow actualizat total

+2.587.690

- 300.000

Valoare contabilă 7.050.000 (8.250.000 - 10 x 160.000)
Preţ vânzare 11.000.000
Valoare neamortizată
Profit brut 3.950.000
Impozit pe profit 632.000 (16% x 3.950.000)

Deci:Preţ de vânzare 11.000.000
Impozit pe profit
Cash flow vânzare
Cash flow actualizat 10.468.000 x 0,2472=

Cash flow iniţial -8.650.000
Cash flow 1-10 ani -1.347.046
La vânzare
TOTAL

Ar fi necesar să se verifice dacă afacerea suportă cash flow negativ din cauza activităţii imobiliare:
Vânzari anuale 3.000.000
Cheltuieli materiale -1.200.000 (40% x 3.000.000)
Cheltuieli de fabricaţie

Profit brut = 1.500.000

Cash flow anual în situaţia cumpărării proprietăţii (1): -550.640
Cash flow anual în situaţia închirierii proprietăţii (2): -550.640
Cash flow anual în situaţia construirii proprietăţii (3): -756.000

Concluzia verificării: afacerea suportă un cash flow negativ din profitul brut, în oricare dintre variante.

b)
· Cumpărare : -4.612.851
· Închiriere : - 3.791.213
· Construire : - 7.409.356
· Recomandare = să închirieze, deoarece efortul financiar este cel mai mic

b)
localizarea proprietăţii imobiliare
timpul până la intrarea în exploatare
competenţa în managementul imobiliar

10.468.000
2.587.690

-7.409.356

NOTĂ:

Răspuns:

Răspunsuri:
�

�

�

Standardele Internaţionale de Evaluare, ediţia a opta
2007 pot fi cumpărate de la IROVAL - CERCETĂRI ÎN
EVALUARE SRL la preţul de 120 lei.

Comanda pentru cumpărarea acestor Standarde precum
şi a altor cărţi editate de IROVAL se face pe formularul
de comandă postat pe site-ul ANEVAR ( ),
în zona .

www.anevar.ro
Membri - Bibliotecă
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embru al:

Consiliului Director al Interna ional
Valuation Standards Committee IVSC

Grupului European al Asocia iilor de
Evaluatori TEGoVA

Asocia iei Mondiale a Organiza iilor de
Evaluatori WAVO

ANEVAR


