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Dragi colegi, 

 

Anul 2011 este anul în care, aşa cum arată previziunile, economia 
românească va da primele semne ale ieşirii din criză. Cel puţin cu 
această speranţă vă doresc să începem noul an.  

Nu peste mult timp, pe data de 26 martie, va avea loc Conferinţa 
Naţională a ANEVAR, moment în care vom face bilanţul anului care s-a 
încheiat şi vom aproba bugetul pentru anul 2011. Totodată, cu acest 
prilej, Consiliul Director va propune câteva modificări ale Statutului, 
pentru a-l adapta stadiului în care se afla asociaţia. 

Având în vedere aceste aspecte, se impune ca în adunările generale ale Centrelor teritoriale să vă 
exprimaţi opinia cu privire la aceste propuneri, pentru a prezenta în Conferinţa Naţională un set de 
propuneri coerente şi benefice pentru funcţionarea asociaţiei. 

În perioada scursă de la apariţia ultimului Buletin Informativ au avut loc două şedinţe ale 
Consiliului Director (pe data de 11 decembrie 2010 şi pe data de 15 ianuarie 2011). În acest buletin vă 
prezentăm hotărârile care au fost luate în aceste două şedinţe. 

În scopul asigurării pregătirii profesionale, Consiliul Director a stabilit şi a adus la cunoştinţa 
tuturor membrilor prin site – ul ANEVAR, programul de pregătire continuă pe anul 2011, care permite 
efectuarea unor seminarii de pregătire continuă cu tematică diversificată, în funcţie de cerinţele 
individuale de pregătire. Vom continua seria de seminarii on-line cu predare, care să permită membrilor 
să-şi perfecţioneze pregătirea profesională, dar şi să-şi îndeplinească obligaţia statutară de pregătire 
continuă, cu eforturi minime, inclusiv din punct de vedere financiar. Am introdus un seminar on-line de 8 
ore, fără costuri, care să fie accesat de către toţi membrii, rămânând ca obligaţie de pregătire continuă cu 
plată, diferenţa de 12 ore, care pot fi realizate prin participarea la seminarii, conferinţe sau la alte activităţi 
profesionale. Temele şi locaţiile seminariilor şi conferinţelor vor fi anunţate din timp pentru planificarea 
optimă a resurselor asociaţiei şi pentru a da posibilitatea fiecărui membru de a opta pentru o anumită temă 
sau locaţie. 

Continuăm şi în anul 2011 seria acelor conferinţe profesionale care au devenit tradiţionale. Astfel, 
pe data de 12 martie, va avea loc la Cluj, conferinţa cu tema ,,Evaluarea pentru situaţii financiare”, 
informaţie care deja a fost făcută publică în săptămâna care s-a încheiat. Veţi găsi în acest buletin, 
planificarea acestor conferinţe pentru anul 2011. 

Pentru o mai bună informare a dumneavoastră, publicăm în acest Buletin Informativ regulile de 
organizare şi desfăşurare a cursurilor de formare profesională, a seminariilor de pregătire continuă 
precum şi cele de desfăşurare a conferinţelor profesionale. 

Venind în sprijinul membrilor care doresc să-şi ridice nivelul de calificare profesională, vă 
prezentăm în acest buletin subiectele care au fost date la sesiunea de acreditare/reacreditare din toamna 
anului 2010. 

Le mulţumesc tuturor celor care, prin aportul lor, au contribuit la buna funcţionare a asociaţiei 
noastre, în anul care s-a încheiat. 
 

Preşedinte, 

Filip STOICA, M.A.A. R.E.V. 

 

    Buletin  Informativ nr. 1(72)/2011                                               3  

 



           ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A EVALUATORILOR DIN ROMÂNIA 
 

 
HOTĂRÂRI ADOPTATE ÎN ŞEDINŢA CONSILIULUI DIRECTOR  

DIN DATA DE 11 DECEMBRIE 2010 
 

În şedinţa Consiliului Director din data de 11 decembrie 2010 de la Sibiu, au fost adoptate următoarele 
hotărâri:  

1. H 61/2010 – Se aprobă minuta şedinţei Consiliului Director din data de 15 octombrie 2010.  

2. H 62/2010 – Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului teritorial ANEVAR. 
Totodată, versiunile anterioare ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului teritorial al 
Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din România, respectiv a Centrului teritorial Bucureşti, aprobate în 
ianuarie 2008, îşi încetează aplicabilitatea.  

3. H 63/2010 – Se aprobă propunerile de taxe şi tarife pentru anul 2011, detaliate în anexă.  

4. H 64/2010 – Se aprobă Procedura de înregistrări contabile, privind operaţiunile patrimoniale la 
ANEVAR, cu aplicabilitate din data de 01 ianuarie 2011.  

5. H 65/2010 – Adunările generale ale Centrelor teritoriale ANEVAR vor fi organizate în perioada 01 
februarie – 20 martie 2011, Conferinţa Naţională ANEVAR urmând a avea loc pe data de 26 martie.  

6. H 66/2010 – Este aprobată lista propunerilor de primire de noi membri titulari experţi evaluatori, cu 
excepţia domnului Constantin BULEU şi a domnului Alexandru Răzvan FLOREA care nu îndeplinesc 
condiţiile statutare referitoare la pregătirea de bază (Art.10−Dobândirea şi menţinerea calităţii de membru 
titular expert evaluator, lit. a) din Statutul ANEVAR).  

7. H 67/2010 – În cazul persoanelor a căror pregătire universitară nu corespunde criteriilor prevăzute în 
Statutul ANEVAR, primirea ca membru aspirant al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din România se 
va face numai după validarea de către Consiliul Director a deciziei de echivalare a studiilor, emisă de 
Comisia de calificare şi atestare profesională.  

8. H 68/2010 – Este aprobată lista propunerilor de primire de noi membri corporativi.  

9. H 69/2010 – Sunt aprobate rezultatele examenului de acreditare/reacreditare din sesiunea noiembrie 
2010:  

a) Acordarea titlului de membru acreditat ANEVAR (M.A.A.) pentru următoarele persoane, care au 
promovat examenul de acreditare: 

• Secţiunea Evaluarea proprietăţilor imobiliare: 

- D-nei Georgescu Carmen Mihaela - legitimaţie ANEVAR   1469 
- D-nei Chiriţă Mihaela-Cătălina - legitimaţie ANEVAR   8603 
- D-nei Locovei Eugenia  - legitimaţie ANEVAR   9847 
- D-lui Voicescu Marius Eusebiu - legitimaţie ANEVAR   9557 
- D-lui Chiriac Silviu - legitimaţie ANEVAR   9096 
- D-lui Ruse Bogdan Ruse  - legitimaţie ANEVAR   2131 
- D-lui Leon Gheorghiţă - legitimaţie ANEVAR   3522 

• Secţiunea Evaluarea întreprinderilor: 

-  D-lui Şufană Marius    -  legitimaţie ANEVAR   11780 
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b) Reconfirmarea calităţii de membru acreditat ANEVAR (M.A.A.) următoarelor persoane care au 

promovat examenul de reacreditare: 

• Secţiunea Evaluarea proprietăţilor imobiliare:  
- D-lui Timbuş Radu Călin  - legitimaţie ANEVAR 2722 
- D-lui Dumitru Dumitriu Cristian - legitimaţie ANEVAR 1972 
- D-lui Gorea Narcis   - legitimaţie ANEVAR 5759 
- D-lui Vîţă Gheorghe  - legitimaţie ANEVAR 1254 
- D-lui Ciupa Sorin   - legitimaţie ANEVAR 7463 
- D-nei Făt Aurica   - legitimaţie ANEVAR 3958 
- D-lui Gliga Alexandru  - legitimaţie ANEVAR 7135 
- D-lui Papasteri Mihai  - legitimaţie ANEVAR 1526 
- D-lui Cristian George Flavius - legitimaţie ANEVAR 7606 

10. H 70/2010 – Se aprobă programul manifestărilor profesionale ce vor fi organizate de ANEVAR în 
cursul anului 2011.  

11. H 72/2010 – Începând cu data de 01 ianuarie 2011, singurele tipuri de certificate pe care ANEVAR le 
va emite sunt certificatele de absolvire a cursurilor de formare profesională şi certificatele de acreditare.  
Pentru seminariile de pregătire continuă şi conferinţele ANEVAR va fi posibilă generarea automată a 
dovezilor referitoare la efectuarea pregătirii continue, prin intermediul paginii personale a fiecărui 
membru titular.  

12. H 73/2010 – Se aprobă programul de pregătire continuă pentru anul 2011, în cuantum de 20 de ore.  
Programul de pregătire continuă pentru 2011 va fi publicat pe site şi în Buletinul Informativ.  
 

Hotărârile au fost adoptate în condiţii de cvorum şi validitate. 
     

HOTĂRÂRI ADOPTATE ÎN ŞEDINŢA CONSILIULUI DIRECTOR  
DIN DATA DE 15 IANUARIE 2011 

   
În şedinţa Consiliului Director din data de 15 ianuarie 2011, de la Bucureşti, au fost adoptate următoarele 
hotărâri: 
1. H 01/2011 – Consiliul Director va aproba prin vot electronic, în cursul lunii februarie, lista 

propunerilor de excludere pentru neplata cotizaţiei şi lista propunerilor de transfer la categoria de 
membru aspirant doi, a membrilor titulari care nu au efectuat programul de pregătire continuă de 20 
de ore, aferente anului 2010.  

2. H 02/2011 − Se aprobă minuta şedinţei Consiliului Director din data de 11 decembrie 2010. 
3. H 03/2011 – Sunt aprobate propunerile de modificare a Statutului ANEVAR, cu reformularea 

articolului 10, dar exceptând completarea articolului 17.  
4. H 04/2011 – Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de etică şi disciplină este 

completat prin introducerea unui termen de decădere referitor la exercitarea acţiunii disciplinare într-
un interval de timp de cel mult 3 ani, între data raportului de evaluare şi data înregistrării sesizării la 
ANEVAR. Se completează art. 1 al regulamentului cu următoarele paragrafe: 
(3) Acţiunea disciplinară poate fi exercitată într-un interval de timp de cel mult 3 ani, între data 

raportului de evaluare şi data înregistrării sesizării la ANEVAR.   
(4) Termenul prevăzut la alin. (3) este termen de decădere. 
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5. H 05/2011 – Se aprobă numărul de delegaţi la Conferinţa Naţională din 26 martie 2011, conform 
normei de reprezentare, cu menţiunea că Centrele teritoriale cu normă de un singur delegat vor fi 
reprezentate de preşedintele C.T.  
In situaţia în care preşedintele unui Centru teritorial nu va putea participa la Conferinţa Naţională, 
acesta va fi înlocuit de vicepreşedintele Centrului respectiv. 

6. H 06/2011 − Consiliul Director a decis cu titlu de excepţie pentru acest an, ca termenul în care mai 
poate fi susţinut seminarul D 2010 să fie prelungit până la data de 31 ianuarie, ora 24.00.  

  În mod similar, membrii ANEVAR care au efectuat ore de pregătire continuă în cadrul altor asociaţii 
sau au desfăşurat activităţi pentru care se pot echivala ore, mai pot transmite cererile de echivalare şi 
documentele doveditoare până la aceeaşi dată.  

7. H 07/2011 – Se aprobă programul de pregătire profesională continuă a membrilor ANEVAR pentru 
anul 2011, conform anexei. 

8. H 08/2011 – Se aprobă analiza cheltuielilor fixe ale Centrelor teritoriale, anterior aprobării bugetului, 
pentru clarificarea dimensiunilor costurilor de funcţionare. 

9. H 09/2011 – Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al ANEVAR, pentru anul 2011. 
10. H 10/2011 – Constatând scăderea numărului de membri şi gradarea Centrelor teritoriale conform grilei 

aprobate, Consiliul Director decide desfiinţarea posturilor de secretar-casier la Centrele care au mai 
puţin de 75 de membri, începând cu data de 31 martie 2011.  
Statul de funcţiuni, revizuit conform acestei hotărâri, va fi aprobat prin vot electronic, urmând ca 
persoanelor disponibilizate să le fie acordate trei salarii compensatorii la încetarea contractului 
individual de muncă. 

11. H 11/2011 – Se aprobă sancţionarea domnului ZĂPOR VASILE, membru titular expert evaluator 
(legitimaţia nr. 9.720), cu avertisment scris cu acţiune corectivă profesională, pentru încălcarea Codului 
deontologic al profesiei de evaluator. Acţiunea corectivă va consta, la propunerea Comisiei de 
calificare şi atestare profesională, în absolvirea seminariilor: D 06 – Standarde Internaţionale de 
Evaluare (on-line) şi D 25 – Abordarea prin comparaţia vânzărilor (on-line). 

12. H 12/2011 − Se aprobă sancţionarea domnului CLAPON VIRGIL, membru titular expert evaluator 
(legitimaţia nr. 8.854), cu avertisment scris cu acţiune corectivă profesională, pentru încălcarea Codului 
deontologic al profesiei de evaluator. Acţiunea corectivă va consta, la propunerea Comisiei de 
calificare şi atestare profesională, în absolvirea seminarului D 06 – Standarde Internaţionale de 
Evaluare (on-line). 

13. H 13/2011 − Se aprobă sancţionarea doamnei NAIMAN VIORICA, membru titular expert evaluator 
(legitimaţia nr. 10.288), cu avertisment scris cu acţiune corectivă profesională, pentru încălcarea 
Codului deontologic al profesiei de evaluator. Acţiunea corectivă va consta, la propunerea Comisiei de 
calificare şi atestare profesională, în absolvirea seminariilor: D 06 – Standarde Internaţionale de 
Evaluare (on-line) şi D 23 – Evaluarea pentru raportare financiară. 

14. H 14/2011 − Se aprobă sancţionarea domnului MOCANU ADRIAN, membru titular expert evaluator 
(legitimaţia nr. 6.277), cu avertisment scris cu acţiune corectivă profesională, pentru încălcarea Codului 
deontologic al profesiei de evaluator. Acţiunea corectivă va consta, la propunerea Comisiei de 
calificare şi atestare profesională, în absolvirea seminariilor: D 23 – Evaluarea pentru raportare 
financiară şi D 25 – Abordarea prin comparaţia vânzărilor (on-line). 

15. H 15/2011 – Consiliul Director decide că, pentru utilizarea metodei comparaţiei prin bonitare în 
rapoartele de evaluare, să fie stabilită ca sancţiune standard, suspendarea calităţii de membru pe timp 
de 12 luni, pentru încălcarea Standardelor Internaţionale de Evaluare. 

16. H 16/2011 − Se aprobă sancţionarea domnului BEJAN PETREA, membru titular expert evaluator 
(legitimaţia nr. 4.955), cu suspendarea calităţii de membru pe timp de 12 luni, pentru încălcarea 
standardelor internaţionale de evaluare şi a Codului deontologic al profesiei de evaluator. 

17. H 17/2011 − Se aprobă sancţionarea domnului MUŞAT VIOREL, membru titular expert evaluator 
(legitimaţia nr. 3.060), cu suspendarea calităţii de membru pe timp de 12 luni, pentru încălcarea 
standardelor internaţionale de evaluare şi a Codului deontologic al profesiei de evaluator. 
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18. H 18/2011 − Se aprobă sancţionarea domnului DUMITRAŞCU GEORGE, membru titular expert 
evaluator (legitimaţia nr. 4.520), cu suspendarea calităţii de membru pe timp de 12 luni, pentru 
încălcarea Standardelor Internaţionale de Evaluare şi a Codului deontologic al profesiei de evaluator. 

19. H 19/2011 − Se aprobă sancţionarea doamnei ŞUTA SIMONA, membru titular expert evaluator 
(legitimaţia nr. 2.714), cu avertisment scris cu acţiune corectivă profesională, pentru încălcarea Codului 
deontologic al profesiei de evaluator. Acţiunea corectivă va consta, la propunerea Comisiei de 
calificare şi atestare profesională, în absolvirea seminariilor: D 08 – Evaluarea activelor necorporale şi 
D 21 – Evaluarea costului de oportunitate al capitalului. 

20. H 20/2011 − Se aprobă sancţionarea domnului ANGHEL DĂNUŢ DRAGOŞ, membru titular expert 
evaluator (legitimaţia nr. 9.012), cu avertisment scris cu acţiune corectivă profesională, pentru 
încălcarea Codului deontologic al profesiei de evaluator. Acţiunea corectivă va consta, la propunerea 
Comisiei de calificare şi atestare profesională, în absolvirea seminariilor: D 06 – Standarde 
Internaţionale de Evaluare (on-line) şi D 25 – Abordarea prin comparaţia vânzărilor (on-line). 

21. H 21/2011 − Se aprobă sancţionarea doamnei BUTOI CLAUDIA MARILENA, membru titular expert 
evaluator (legitimaţia nr. 9.924), cu suspendarea calităţii de membru pe timp de 12 luni, pentru 
încălcarea Codului deontologic al profesiei de evaluator 

22. H 22/2011 – Dosarul domnului ŞCHIOPU CORNELIU, membru titular expert evaluator (legitimaţia 
nr. 57), va fi reanalizat după efectuarea unor investigaţii suplimentare şi clarificarea unor aspecte ale 
acestui caz, respectiv audierea evaluatorului care a colaborat la realizarea raportului de evaluare.  

Hotarârile au fost adoptate în condiţii de cvorum şi validitate. 
      
PROPUNERI DE MODIFICARE  ŞI COMPLETARE A STATUTULUI ANEVAR 

   
Nr. 
crt. Text iniţial Text propus Motivare Autorul 

propunerii 
1. Art.7.-  

......... 
i) organizează medierea diferendelor 

intervenite între membrii 
Asociaţiei, decurgând din 
exercitarea de către aceştia a 
activităţii de evaluare, în cazul în 
care părţile implicate acceptă 
medierea  pentru stingerea 
diferendului; 

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

Art.7.- 
......... 
i) organizează concilierea diferendelor 

intervenite între membrii Asociaţiei, 
decurgând din exercitarea de către 
aceştia a activităţii de evaluare, în 
cazul în care părţile implicate acceptă  
concilierea pentru stingerea 
diferendului; 

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

Procedura medierii  este 
reglementată de Legea 
nr.192/2006, privind 
medierea şi exercitarea 
profesiei de mediator, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, care nu  permite 
organizarea medierii la 
nivelul organizaţiilor 
profesionale. 
In acest context, ANEVAR 
poate organiza o altă 
procedură alternativă de 
soluţionare a diferendelor şi 
anume, concilierea. 
Regulile de conciliere 
facultativă au fost aprobate 
de Consiliul Director, în 
şedinţa din 15.10.2010. 

Senatul 
ANEVAR 

2. Art.9.- (1) Poate fi membru aspirant: 
a) orice persoană fizică, indiferent de 

cetăţenie, naţionalitate, religie, sex 
sau convingeri politice, care se 
obligă să parcurgă un program de 
pregătire teoretică şi practică în 
domeniul evaluării, pentru a 

Art.9.- (1) Poate fi membru aspirant 
orice persoană fizică, indiferent de 
cetăţenie, naţionalitate, religie, sex 
sau convingeri politice, care se obligă 
să parcurgă un program de pregătire 
teoretică şi practică în domeniul 
evaluării, pentru a dobândi 

Se are în vedere transferul 
membrului titular care nu 
mai îndeplineşte condiţia 
pregătirii profesionale 
continue la sfârşitul anului, 
la categoria de membru 
titular inactiv şi ca urmare, 

Preşedintele 
ANEVAR 
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dobândi competenţa de înţelegere şi 
rezolvare a problemelor din acest 
domeniu de activitate, denumită 
aspirant unu; 

competenţa de înţelegere şi rezolvare 
a problemelor din acest domeniu de 
activitate. 

eliminarea categoriei de 
membru aspirant doi. 

b)  membrul titular care la sfârşitul 
anului nu mai îndeplineşte condiţiile 
statutare pentru aceasta categorie de 
membri, denumită aspirant doi; 
........ 

Se elimină 
 
 
.......... 

  

(3) Membrii aspiranţi din categoria  
prevăzută la alin. (1) lit. b) pot 
redobândi calitatea de membru titular 
pe baza unei proceduri specifice, în 
termen de maxim 1 an de la data 
transferului în această categorie. 

Se elimină, iar restul paragrafelor se 
renumerotează corespunzător.  
 

  

(4) Termenele de 2 ani prevăzute la 
alin.(2) lit. e) şi lit. f), precum şi 
termenul de 1 an prevăzut la alin.(3) 
sunt termene de decădere, la expirarea 
cărora, membrii aspiranţi pierd 
calitatea de membri ai Asociaţiei. 
............ 

(3)  Termenul de 2 ani prevăzut la alin. 
(2) lit. e) şi lit. f), este un termen de 
decădere, la expirarea căruia, membrii 
aspiranţi pierd calitatea de membri ai 
Asociaţiei. 

........... 

Modificarea propusă este 
legată de eliminarea 
categoriei de membru 
aspirant doi. 
 
 

 

Art.10.- Membrul titular. Modul de 
dobândire şi de menţinere a calităţii. 
Drepturi şi obligaţii. 

Art.10.- Membrul titular. Modul de 
dobândire şi de menţinere a calităţii. 
Drepturi şi obligaţii. 

Textul art.10 se 
reformulează, cu modificări 
şi completări. 

Preşedintele 
ANEVAR 

(1) Poate fi membru titular orice 
persoană fizică, indiferent de 
cetăţenie, naţionalitate, religie, sex, 
sau convingeri politice, care prin 
pregătirea şi experienţa sa în 
domeniul evaluării a dobândit o 
competenţă deosebită de înţelegere 
şi rezolvare a problemelor din 
acest domeniu de activitate. 

(1) Poate fi membru titular orice 
persoană fizică, indiferent de 
cetăţenie, naţionalitate, religie, sex, 
sau convingeri politice, care prin 
pregătirea şi experienţa sa în 
domeniul evaluării a dobândit o 
competenţă deosebită de înţelegere şi 
rezolvare a problemelor din acest 
domeniu de activitate. 

  

Din această categorie fac parte:  
A) membrii fondatori, persoane fizice 

sunt aceia care au iniţiat şi au 
înscris Asociaţia la instanţa 
judecătorească. Membrul fondator, 
persoană fizică, nu are obligaţia de 
plată a cotizaţiei şi are dreptul de a 
alege organele Asociaţiei şi de a 
face parte din ele. Calitatea de 
membru fondator se dovedeşte cu 
legitimaţia emisă de Asociaţie;  

B) membrii titulari experţi evaluatori. 

(2) Din această categorie fac parte:  
a) membrii fondatori, persoane fizice 

sunt aceia care au iniţiat şi au înscris 
Asociaţia la instanţa judecătorească. 
Membrul fondator, persoană fizică, 
nu are obligaţia de plată a cotizaţiei 
şi are dreptul de a alege organele 
Asociaţiei şi de a face parte din ele. 
Calitatea de membru fondator se 
dovedeşte cu legitimaţia emisă de 
Asociaţie;  

b) membrii titulari experţi evaluatori. 

  

3. 

- Dobândirea şi menţinerea calităţii de 
membru titular expert evaluator 
comportă îndeplinirea următoarelor 
condiţii: 
a) să aibă studii universitare 

finalizate cu diplomă eliberată de o 
instituţie de învăţământ superior  
din România sau dintr-un alt stat 
membru al Uniunii Europene, 
recunoscută de autorităţile române 
competente conform legii, care 
atestă încheierea de către titular a 
ciclului de studii universitare de 
licenţă, în domeniile stabilite de 
Consiliului Director; 

(3)  Dobândirea şi menţinerea calităţii 
de membru titular expert evaluator 
comportă îndeplinirea următoarelor 
condiţii: 

a) să aibă studii universitare finalizate 
cu diplomă eliberată de o instituţie 
de învăţământ superior din 
România sau dintr-un alt stat 
membru al Uniunii Europene, 
recunoscută de autorităţile române 
competente conform legii, care 
atestă încheierea de către titular a 
ciclului de studii universitare de 
licenţă, în domeniile stabilite de 
Consiliului Director; 
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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 
procedurile Asociaţiei;   

e) să acorde o atenţie deosebită 
perfecţionării profesionale 
continue, prin participarea în 
fiecare an, la un program 
echivalent a 20 de ore de pregătire 
continuă, în domeniul evaluării; 

f) să fi urmat şi absolvit un program 
de practică agreat de Asociaţie, 
conform regulilor cu privire la 
organizarea şi desfăşurarea 
perioadei de stagiu;  

g) să aibă în vigoare o poliţă de 
asigurare de răspundere civilă 
profesională pentru activitatea de 
evaluare. 

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 procedurile Asociaţiei;   

e) să acorde o atenţie deosebită 
perfecţionării profesionale 
continue, prin participarea în 
fiecare an, la un program echivalent 
a 20 de ore de pregătire continuă, în 
domeniul evaluării; 

f) să fi urmat şi absolvit un program 
de practică agreat de Asociaţie, 
conform regulilor cu privire la 
organizarea şi desfăşurarea 
perioadei de stagiu;  

g) să aibă în vigoare o poliţă de 
asigurare de răspundere civilă 
profesională pentru activitatea de 
evaluare. 

 - Drepturile membrilor titulari experţi 
evaluatori:  
a) să participe la toate activităţile şi 

manifestările care constituie 
obiectul de activitate al 
Asociaţiei; 

b) să colaboreze la publicaţiile 
Asociaţiei; 

c) să fie informaţi şi să-şi spună 
părerea asupra activităţii 
desfăşurate de Asociaţie şi să 
facă propuneri pentru sporirea 
eficacităţii cu care aceasta 
lucrează; 

d) să poată consulta baza de date, 
lucrările, publicaţiile şi 
materialele documentare de care 
dispune Asociaţia şi să 
beneficieze de toate condiţiile 
puse la dispoziţie de Asociaţie 
pentru ridicarea nivelului de 
pregătire profesională; 

e) să aleagă organele Asociaţiei şi 
să facă parte din ele; 

f) să fie înscrişi pe tabloul 
membrilor Asociaţiei, publicat 
oficial; 

g) să utilizeze parafa de identificare 
specifică domeniului de 
specializare; 

h) să utilizeze alături de nume, 
calitatea de membru al 
Asociaţiei; 

i) să apeleze la serviciile de 
mediere şi arbitraj oferite de 
Asociaţie, în condiţiile art. 7 lit. 
i) şi lit. j). 

(4) Drepturile membrilor titulari experţi 
evaluatori:  

a) să participe la toate activităţile şi 
manifestările care constituie 
obiectul de activitate al 
Asociaţiei; 

b) să colaboreze la publicaţiile 
Asociaţiei; 

c) să fie informaţi şi să-şi spună 
părerea asupra activităţii 
desfăşurate de Asociaţie şi să facă 
propuneri pentru sporirea 
eficacităţii cu care aceasta 
lucrează; 

d) să poată consulta baza de date, 
lucrările, publicaţiile şi 
materialele documentare de care 
dispune Asociaţia şi să 
beneficieze de toate condiţiile 
puse la dispoziţie de Asociaţie 
pentru ridicarea nivelului de 
pregătire profesională; 

e) să aleagă organele Asociaţiei şi să 
facă parte din ele; 

f) să fie înscrişi pe tabloul 
membrilor Asociaţiei, publicat 
oficial; 

g) să utilizeze parafa de identificare 
specifică domeniului de 
specializare; 

h) să utilizeze alături de nume, 
calitatea de membru al Asociaţiei; 

i) să apeleze la serviciile de 
conciliere şi arbitraj oferite de 
Asociaţie, în condiţiile art. 7 lit. i) 
şi lit. j). 

Pentru motivele expuse la 
poziţia 1 de mai sus. 
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- Obligaţiile membrilor titulari experţi 
evaluatori: 
a) să respecte Statutul, Codul 

deontologic al profesiei de 
evaluator şi regulamentele 
Asociaţiei; 

b) să respecte standardele de 
evaluare şi recomandările 
Asociaţiei; 

c) să contribuie la formarea şi 
dezvoltarea bazei de date şi 
tezaurului informaţional al 
Asociaţiei, precum şi la 
realizarea acţiunilor propuse de 
Asociaţie; 

d) să achite anual cotizaţia, în 
cuantumul şi la termenele 
stabilite de Asociaţie; 

e) să încheie o asigurare de 
răspundere civilă profesională. 

(5) Obligaţiile membrilor titulari experţi 
evaluatori: 

a) să respecte Statutul, Codul 
deontologic al profesiei de 
evaluator şi regulamentele 
Asociaţiei; 

b) să respecte standardele de 
evaluare şi recomandările 
Asociaţiei; 

c) să contribuie la formarea şi 
dezvoltarea bazei de date şi 
tezaurului informaţional al 
Asociaţiei, precum şi la realizarea 
acţiunilor propuse de Asociaţie; 

d) să achite anual cotizaţia, în 
cuantumul şi la termenele stabilite 
de Asociaţie; 

e) să încheie o asigurare de 
răspundere civilă profesională. 

  

- Calitatea de membru titular expert 
evaluator se dovedeşte cu legitimaţia 
şi parafa emise de Asociaţie. 

(6) Calitatea de membru titular expert 
evaluator se dovedeşte cu 
legitimaţia şi parafa emise de 
Asociaţie. 

  

C) membrii acreditaţi experţi 
evaluatori sunt aceia care 
îndeplinesc condiţiile prevăzute 
mai jos. Consiliul Director  poate  
desemna ca membri acreditaţi şi 
persoanele care fac dovada 
îndeplinirii în străinătate a 
condiţiilor respective. 

(7) Membrii acreditaţi experţi evaluatori 
sunt aceia care îndeplinesc condiţiile 
prevăzute mai jos. Consiliul Director  
poate  desemna  ca membri acreditaţi 
şi persoanele care fac dovada 
îndeplinirii în străinătate a condiţiilor 
respective. 

  

 

- Dobândirea calităţii de membru 
acreditat comportă îndeplinirea 
următoarelor condiţii: 
a) să aibă studii universitare 

finalizate cu diplomă eliberată de 
o instituţie de învăţământ 
superior din România sau dintr-
un alt stat membru al Uniunii 
Europene, recunoscută de 
autorităţile române competente 
conform legii, care atestă 
încheierea de către titular a 
ciclului de studii universitare de 
licenţă, în domeniile stabilite de 
Consiliului Director; 

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 
procedurile Asociaţiei;   

e) să aibă o vechime în Asociaţie de 
cel puţin 3 ani; 

f) să fi urmat şi absolvit în ultimii 2 
ani un program de instruire 
continuă în domeniul evaluării 
sau domenii conexe, echivalent a 
50 ore; 

g) să fi promovat un examen în 

(8) Dobândirea calităţii de membru 
acreditat comportă îndeplinirea 
următoarelor condiţii: 
a) să aibă studii universitare 

finalizate cu diplomă eliberată 
de o instituţie de învăţământ 
superior din România sau dintr-
un alt stat membru al Uniunii 
Europene, recunoscută de 
autorităţile române competente 
conform legii, care atestă 
încheierea de către titular a 
ciclului de studii universitare de 
licenţă, în domeniile stabilite de 
Consiliului Director; 

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 
procedurile Asociaţiei;   

e) să aibă o vechime în Asociaţie 
de cel puţin 3 ani; 

f) să fi urmat şi absolvit în ultimii 
2 ani un program de instruire 
continuă în domeniul evaluării 
sau domenii conexe, echivalent a 
50 ore; 

g) să fi promovat un examen în 
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conformitate cu normele 
specifice de acreditare stabilite 
prin Regulamentul de acreditare, 
care va include şi criterii de 
specializare. 

conformitate cu normele 
specifice de acreditare stabilite 
prin Regulamentul de acreditare, 
care va include şi criterii de 
specializare. 

- Drepturile membrilor acreditaţi 
experţi evaluatori:  
a) să participe la toate activităţile şi 

manifestările care constituie 
obiectul de activitate al 
Asociaţiei; 

b) să colaboreze la publicaţiile 
Asociaţiei; 

c) să fie informaţi şi să-şi spună 
părerea asupra activităţii 
desfăşurate de Asociaţie şi să 
facă propuneri pentru sporirea 
eficacităţii cu care aceasta 
lucrează; 

d) să poată consulta baza de date, 
lucrările, publicaţiile şi 
materialele documentare de care 
dispune Asociaţia şi să 
beneficieze de toate condiţiile 
puse la dispoziţie de Asociaţie 
pentru ridicarea nivelului de 
pregătire profesională; 

e) să aleagă organele Asociaţiei şi 
să facă parte din ele; 

f) să fie înscrişi pe tabloul 
membrilor Asociaţiei, publicat 
oficial; 

g) să utilizeze parafa de identificare 
specifică domeniului de 
specializare; 

h) să utilizeze alături de nume, 
calitatea de membru al 
Asociaţiei ; 

i) să apeleze la serviciile de 
mediere şi arbitraj oferite de 
Asociaţie, în   condiţiile art. 7 lit. 
i) şi lit. j). 

(9) Drepturile membrilor acreditaţi 
experţi evaluatori:  

a) să participe la toate activităţile şi 
manifestările care constituie 
obiectul de activitate al 
Asociaţiei; 

b) să colaboreze la publicaţiile 
Asociaţiei; 

c) să fie informaţi şi să-şi spună 
părerea asupra activităţii 
desfăşurate de Asociaţie şi să facă 
propuneri pentru sporirea 
eficacităţii cu care aceasta 
lucrează; 

d) să poată consulta baza de date, 
lucrările, publicaţiile şi 
materialele documentare de care 
dispune Asociaţia şi să 
beneficieze de toate condiţiile 
puse la dispoziţie de Asociaţie 
pentru ridicarea nivelului de 
pregătire profesională; 

e) să aleagă organele Asociaţiei şi să 
facă parte din ele; 

f) să fie înscrişi pe tabloul 
membrilor Asociaţiei, publicat 
oficial; 

g) să utilizeze parafa de identificare 
specifică domeniului de 
specializare; 

h) să utilizeze alături de nume, 
calitatea de membru al Asociaţiei;  

j)   să apeleze la serviciile de 
conciliere şi arbitraj oferite de 
Asociaţie, în condiţiile art. 7 lit. i) 
şi lit. j). 

Idem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Obligaţiile membrilor acreditaţi 
experţi evaluatori: 
a) să respecte Statutul, Codul 

deontologic al profesiei de 
evaluator şi regulamentele 
Asociaţiei; 

b) să respecte standardele de 
evaluare şi recomandările 
Asociaţiei; 

c) să contribuie la formarea şi 
dezvoltarea bazei de date şi 
tezaurului informaţional al 
Asociaţiei, precum şi la 
realizarea acţiunilor propuse de 
Asociaţie; 

d) să achite anual cotizaţia, în 
cuantumul şi la termenele 
stabilite de Asociaţie; 

e) să încheie o asigurare de 
răspundere civilă profesională. 

(10) Obligaţiile membrilor acreditaţi 
experţi evaluatori: 
a) să respecte Statutul, Codul 

deontologic al profesiei de 
evaluator şi regulamentele 
Asociaţiei; 

b) să respecte standardele de 
evaluare şi recomandările 
Asociaţiei;  

c) să contribuie la formarea şi 
dezvoltarea bazei de date şi 
tezaurului informaţional al 
Asociaţiei, precum şi la 
realizarea acţiunilor propuse de 
Asociaţie; 

d) să achite anual cotizaţia, în 
cuantumul şi la termenele 
stabilite de Asociaţie; 

e) să încheie o asigurare de 
răspundere civilă profesională. 
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- Calitatea de membru acreditat se 
dovedeşte cu certificatul, legitimaţia 
şi parafa emise de Asociaţie. 

(11) Calitatea de membru acreditat se 
dovedeşte cu certificatul, legitimaţia 
şi parafa emise de Asociaţie. 

  

D) membrii titulari evaluatori interni 
sunt aceia care îşi desfăşoară 
activitatea în cadrul unei instituţii 
de stat sau societăţi comerciale şi 
au dreptul să efectueze exclusiv 
evaluarea pentru raportare 
financiară, a activelor proprii ale 
acelei entităţi.  

(12) Membrii titulari evaluatori interni 
sunt aceia care îşi desfăşoară 
activitatea de evaluare în temeiul 
unui contract individual de muncă, 
exclusiv în cadrul unei instituţii sau 
societăţi comerciale şi în beneficiul 
acestei entităţi, ca destinatar al 
raportului de evaluare/verificare. 

Având în vedere atribuţiile 
evaluatorului intern în 
domeniul activităţii de 
evaluare pentru garantarea 
împrumutului acordat de o 
instituţie de credit, astfel 
cum sunt stabilite în  

 

- Drepturile membrilor titulari 
evaluatori interni:  

a) să participe la toate activităţile 
şi manifestările care constituie 
obiectul de activitate al 
Asociaţiei; 

b) să colaboreze la publicaţiile 
Asociaţiei; 

c) să fie informaţi şi să-şi spună 
părerea asupra activităţii 
desfăşurate de Asociaţie şi să 
facă propuneri pentru sporirea 
eficacităţii cu care aceasta 
lucrează; 

d) să poată consulta baza de date, 
lucrările, publicaţiile şi 
materialele documentare de 
care dispune Asociaţia şi să 
beneficieze de toate condiţiile 
puse la dispoziţie de Asociaţie 
pentru ridicarea nivelului de 
pregătire profesională; 

e) să aleagă organele Asociaţiei şi 
să facă parte din ele; 

f) să utilizeze alături de nume, 
calitatea de membru al 
Asociaţiei. 

(13) Drepturile membrilor titulari 
evaluatori interni:  

a) să participe la toate activităţile şi 
manifestările care constituie 
obiectul de activitate al 
Asociaţiei; 

b) să colaboreze la publicaţiile 
Asociaţiei; 

c) să fie informaţi şi să-şi spună 
părerea asupra activităţii 
desfăşurate de Asociaţie şi să facă 
propuneri pentru sporirea 
eficacităţii cu care aceasta 
lucrează; 

d) să poată consulta baza de date, 
lucrările, publicaţiile şi 
materialele documentare de care 
dispune Asociaţia şi să 
beneficieze de toate condiţiile 
puse la dispoziţie de Asociaţie 
pentru ridicarea nivelului de 
pregătire profesională; 

e) să aleagă organele Asociaţiei şi să 
facă parte din ele; 

f) să utilizeze alături de nume, 
calitatea de membru al Asociaţiei. 

„Ghidul privind evaluarea 
pentru garantarea 
împrumuturilor”, elaborat 
de ANEVAR. 

 

- Obligaţiile membrilor titulari 
evaluatori interni: 
a) să respecte Statutul, Codul 

deontologic al profesiei de 
evaluator şi regulamentele 
Asociaţiei; 

b) să contribuie la formarea şi 
dezvoltarea bazei de date şi 
tezaurului informaţional al 
Asociaţiei, precum şi la 
realizarea acţiunilor propuse de 
Asociaţie; 

c) să acorde o atenţie deosebită 
perfecţionării profesionale 
continue, prin participarea, în 
fiecare an, la un program 
echivalent a 20 de ore de 
pregătire continua, în domeniul 
evaluării; 

d) să achite anual cotizaţia, în 
cuantumul şi la termenele 
stabilite de Asociaţie. 

(14) Obligaţiile membrilor titulari 
evaluatori interni: 

a) să respecte Statutul, Codul 
deontologic al profesiei de 
evaluator şi regulamentele 
Asociaţiei; 

b) contribuie la formarea şi 
dezvoltarea bazei de date şi 
tezaurului informaţional al 
Asociaţiei, precum şi la realizarea 
acţiunilor propuse de Asociaţie; 

c) să acorde o atenţie deosebită 
perfecţionării profesionale 
continue, prin participarea, în 
fiecare an, la un program 
echivalent a 20 de ore de pregătire 
continuă, în domeniul evaluării; 

d) să achite anual cotizaţia, în 
cuantumul şi la termenele stabilite 
de Asociaţie. 
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- Calitatea de membru titular 
evaluator intern se dovedeşte cu 
legitimaţia emisă de Asociaţie.  

(15) Calitatea de membru titular 
evaluator intern se dovedeşte numai 
cu legitimaţia emisă de Asociaţie. 

  

E) membrii titulari inactivi sunt aceia 
care nu mai practică activitatea de 
evaluare dar îşi exprimă, în scris, 
opţiunea de a-şi menţine calitatea de 
membru al Asociaţiei.  
Membrul titular inactiv poate 
redobândi calitatea de membru titular 
expert evaluator pe baza unei 
proceduri specifice. 

(16) Poate fi membru titular inactiv: 
‐ membrul titular care nu mai 

practică activitatea de evaluare, dar 
îşi exprimă, în scris, opţiunea de a-
şi menţine calitatea de membru al 
Asociaţiei; 

‐ membrul titular care la sfârşitul 
anului nu mai îndeplineşte condiţia 
pregătirii profesionale continue.  

Membrul titular inactiv poate redobândi 
calitatea de membru titular expert 
evaluator pe baza unei proceduri 
specifice.  

  

- Drepturile membrilor titulari 
inactivi:  

a)  să participe la toate activităţile şi 
manifestările care constituie 
obiectul de activitate al 
Asociaţiei; 

b) să colaboreze la publicaţiile 
Asociaţiei; 

c) să fie informaţi şi să-şi spună 
părerea asupra activităţii 
desfăşurate de Asociaţie şi să facă 
propuneri pentru sporirea 
eficacităţii cu care aceasta 
lucrează; 

d) să poată consulta baza de date, 
lucrările, publicaţiile şi 
materialele documentare de care 
dispune Asociaţia şi să 
beneficieze de toate condiţiile 
puse la dispoziţie de Asociaţie 
pentru ridicarea nivelului de 
pregătire profesională. 

(17) Drepturile membrilor titulari 
inactivi:  

a) să participe la toate activităţile şi 
manifestările care constituie 
obiectul de activitate al 
Asociaţiei; 

b) să colaboreze la publicaţiile 
Asociaţiei; 

c) să fie informaţi şi să-şi spună 
părerea asupra activităţii 
desfăşurate de Asociaţie şi să facă 
propuneri pentru sporirea 
eficacităţii cu care aceasta 
lucrează; 

d) să poată consulta baza de date, 
lucrările, publicaţiile şi 
materialele documentare de care 
dispune Asociaţia şi să 
beneficieze de toate condiţiile 
puse la dispoziţie de Asociaţie 
pentru ridicarea nivelului de 
pregătire profesională. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Obligaţiile membrilor titulari 
evaluatori inactivi: 

a) să respecte Statutul, Codul 
deontologic al profesiei de 
evaluator şi regulamentele 
Asociaţiei; 

b) să contribuie la formarea şi 
dezvoltarea bazei de date şi 
tezaurului informaţional al 
Asociaţiei, precum şi la 
realizarea acţiunilor propuse de 
Asociaţie; 

c) să achite anual cotizaţia, în 
cuantumul şi la termenele 
stabilite de Asociaţie. 

(18)  Obligaţiile membrilor titulari 
evaluatori inactivi: 
a) să respecte Statutul, Codul 

deontologic al profesiei de 
evaluator şi regulamentele 
Asociaţiei; 

b) să contribuie la formarea şi 
dezvoltarea bazei de date şi 
tezaurului informaţional al 
Asociaţiei, precum şi la 
realizarea acţiunilor propuse de 
Asociaţie; 

c) să achite anual cotizaţia, în 
cuantumul şi la termenele 
stabilite de Asociaţie. 

  

- Membrii titulari inactivi nu au 
dreptul să aleagă organele Asociaţiei 
ori să facă parte din ele. 

(19) Membrii titulari inactivi nu au 
dreptul să aleagă organele Asociaţiei 
ori să facă parte din ele. 

  

- Calitatea de membru titular inactiv 
se dovedeşte cu legitimaţia emisă de 
Asociaţie. 

(20)  Calitatea de membru titular 
inactiv se dovedeşte numai cu 
legitimaţia emisă de Asociaţie. 
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F) membrii titulari seniori sunt aceia 
 care îndeplinesc condiţia limitei de 
vârstă aprobată de Consiliul Director 
şi îşi exprimă, în scris, dorinţa de a 
dobândi această calitate, nominalizaţi 
de către de Preşedintele Asociaţiei, 
cu informarea Consiliului Director. 
Membrul  titular senior nu are 
obligaţia efectuării pregătirii 
profesionale continue, a achitării 
cotizaţiei şi a încheierii contractului 
de asigurare de răspundere civilă 
profesională şi nu are dreptul să 
aleagă organele Asociaţiei ori să facă 
parte din ele. Calitatea de membru 
titular senior se dovedeşte cu 
legitimaţia emisă de Asociaţie. 

(21) Membrii titulari seniori sunt aceia 
 care îndeplinesc condiţia limitei de 
vârstă aprobată de Consiliul Director şi 
îşi exprimă, în scris, dorinţa de a 
dobândi această calitate, nominalizaţi 
de către de Preşedintele Asociaţiei, cu 
informarea Consiliului Director. 
Membrul  titular senior nu are obligaţia 
efectuării pregătirii profesionale 
continue, a achitării cotizaţiei şi a 
încheierii contractului de asigurare de 
răspundere civilă profesională şi nu are 
dreptul să aleagă organele Asociaţiei 
ori să facă parte din ele. Calitatea de 
membru titular senior se dovedeşte 
numai cu legitimaţia emisă de 
Asociaţie. 

  

G) membrii de onoare, persoane 
fizice, sunt personalităţi marcante 
române sau străine, cu activităţi 
prestigioase în domenii complemen-
tare profesiei de evaluator şi care au 
avut o contribuţie importantă la 
consolidarea prestigiului Asociaţiei, 
nominalizaţi în această calitate de 
către de Conferinţa Naţională la 
propunerea Consiliului Director. 
Membrul de onoare nu are dreptul să 
aleagă organele Asociaţiei ori să facă 
parte din ele. 

(22) Membrii de onoare, persoane 
fizice, sunt personalităţi marcante 
române sau străine, cu activităţi 
prestigioase în domenii complementare 
profesiei de evaluator şi care au avut o 
contribuţie importantă la consolidarea 
prestigiului Asociaţiei, nominalizaţi în 
această calitate de către de Conferinţa 
Naţională la propunerea Consiliului 
Director. Membrul de onoare nu are 
dreptul să aleagă organele Asociaţiei 
ori să facă parte din ele. 

  

4. Art.12.-  
Pierderea calităţii de membru al 
Asociaţiei are loc prin: 
……….. 

c) neachitarea cotizaţiei datorate, 
aferente unei perioade de un an de 
activitate. 

Art.12.- 
Pierderea calităţii de membru al 
Asociaţiei are loc prin: 
……….. 

c) neachitarea cotizaţiei datorate, 
aferente unei perioade de un an; an 
semnifică an calendaristic. 

Modificarea propusă este 
necesară pentru coerenţa 
exprimării. 

Senatul 
ANEVAR 

5. Art.16.- 
…………….. 
(13)………….. 
i)  aprobă Regulile procedurii de 

mediere şi Regulile de procedură 
arbitrală ale Asociaţiei 

Art.16.- 
…………. 
(13)……… 
i) aprobă Regulile de conciliere 

facultativă şi Regulile de procedură 
arbitrală ale Asociaţiei 

Pentru motivele expuse la 
poziţia 1 de mai sus. 

Senatul 
ANEVAR 

6. Art.21.- 
………… 
(4)……… 
Text nou  
………… 

Art.21.- 
………… 
(4)……… 
Contestaţia nu suspendă executarea 
deciziei de sancţionare. ……….. 

Introducerea acestei teze 
este necesară pentru 
coerenţa reglementării. 

Idem 

7. Art.22.- 
Nu poate deţine funcţia de Preşedinte 
al Asociaţiei sau de membru al 
Consiliului Director, de membru al 
Senatului, de membru al Comisiei de 
cenzori, de preşedinte de Centru 
teritorial sau de membru al Biroului 
Centrului teritorial ori de membru al 
Comisiilor de specialitate, persoana 
căreia i-a fost aplicată oricare dintre 
sancţiunile disciplinare prevăzute la 
art. 22 alin. (2), timp de 5 ani de la 
data radierii sancţiunii disciplinare. 

Art.22.- 
Nu poate deţine funcţia de Preşedinte al 
Asociaţiei sau de membru al 
Consiliului Director, de membru al 
Senatului, de membru al Comisiei de 
cenzori, de preşedinte de Centru 
teritorial sau de membru al Biroului 
Centrului teritorial ori de membru al 
Comisiilor de specialitate, persoana 
căreia i-a fost aplicată oricare dintre 
sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 
21 alin. (2), timp de 5 ani de la data 
radierii sancţiunii disciplinare. 

Îndreptarea erorii materiale 
existente în textul actual al 
art.22. 

Idem 
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REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A CENTRULUI 
TERITORIAL AL ASOCIAŢIEI NAŢIONALE A EVALUATORILOR DIN 

ROMÂNIA 
 

CAPITOLUL I 
DISPOZIŢII GENERALE 

Art. 1. Centrul teritorial al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din România (denumită în continuare 
„Asociaţia”) este o structura teritorială cu regimul juridic de sucursală, făcând parte din structura 
organizatorică teritorială a Asociaţiei, conform art. 19 din Statutul ANEVAR.  
Art. 2. Bunurile aflate în patrimoniul Centrului teritorial al Asociaţiei (denumit în continuare „Centrul 
teritorial”) sunt proprietatea Asociaţiei, cu excepţia bunurilor deţinute cu alt titlu.  
Art. 3. Scopul şi funcţia principală a Centrului teritorial sunt promovarea prin mijloace specifice a 
profesiei de evaluator, a standardelor, a metodelor şi tehnicilor de evaluare a întreprinderilor, a 
proprietăţilor imobiliare, a bunurilor mobile şi a instrumentelor financiare, precum şi a normelor de 
deontologie profesională.  
Art. 4. Obiectivele Centrului teritorial sunt în deplină concordanţă cu cele ale Asociaţiei, Centrul 
teritorial având latitudinea de a le diversifica, în acord cu prevederilor Cap. II din Statutul Asociaţiei şi cu 
aprobarea organelor de conducere ale Asociaţiei.  
Art. 5. Activitatea Centrului teritorial se desfăşoară în conformitate cu prevederile Statutului Asociaţiei şi 
ale prezentului regulament de organizare şi funcţionare.  
Art. 6. Membrii Centrului teritorial exercită toate drepturile şi au toate obligaţiile prevăzute la Cap. III 
din Statutul Asociaţiei.  

CAPITOLUL II 
ORGANIZAREA CENTRULUI TERITORIAL 

Art. 7. Centrul teritorial se poate constitui fie pe criteriul teritorial - la nivelul judeţului, respectiv al 
municipiului Bucureşti în care acesta îşi are sediul, fie pe criteriul profesional, caz în care, în judeţ sau în 
municipiului Bucureşti, pot fi constituite mai multe Centre teritoriale, pe principii aprobate de Consiliul 
Director.  
Art. 8. Centrul teritorial se înfiinţează prin hotărâre a Conferinţei Naţionale, la propunerea Consiliului 
Director. 
Art. 9. Atribuţiile principale ale Centrului teritorial sunt următoarele:  

a) asigură difuzarea pe plan local a standardelor, principiilor, metodelor şi tehnicilor de evaluare;  
b) contribuie la strângerea legăturilor dintre Asociaţie şi membrii săi, prin facilitarea accesului 

direct al acestora la sursele de informare şi documentare puse la dispoziţie de către Asociaţie, 
precum şi prin alte mijloace;  

c) organizează manifestări profesionale: cursuri de formare profesională, seminarii de pregătire 
continuă, 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 aplicarea de sancţiuni disciplinare unor membri din cadrul 
Centrului teritorial, cu respectarea Statutului Asociaţiei;  

Art. 10. Organul de conducere al Centrului teritorial este Adunarea generală a evaluatorilor din Centrul 
teritorial (denumită în continuare „Adunarea generală”).  
Art. 11.   
(1) Organul executiv de conducere al Centrului teritorial este Biroul Centrului teritorial (denumit în 
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continuare „Biroul”) .  
(2) Biroul este format din 3 membri în Centrele teritoriale care au cel mult 50 de membri şi din 5 membri 
în Centrele teritoriale care au cel puţin 51 de membri.  
(3) Structura Biroului este următoarea:  

- preşedintele în exerciţiu, denumit în continuare preşedintele Centrului teritorial;  
- vicepreşedintele, care este viitorul preşedinte;  
- fostul preşedinte (imediat anterior preşedintelui în exerciţiu);  
- 2 membri (la Centrele teritoriale care au cel puţin 51 de membri).  

(4) Alegerea Biroului se face de Adunarea generală, pe funcţii, prin vot secret.  
(5) Durata mandatului preşedintelui în exerciţiu este de 2 ani. Vicepreşedintele, ales la fiecare 2 ani, va 
deveni preşedinte în exerciţiu peste 2 ani de la alegere.  
(6) 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.  
(7) În cazul vacanţei funcţiei de vicepreşedinte, prin renunţarea, revocarea, imposibilitatea definitivă de 
exercitare a funcţiei sau decesul vicepreşedintelui se vor organiza alegeri în 90 de zile de la data la care 
funcţia a devenit vacantă. Durata mandatului vicepreşedintelui ales va fi egală cu perioada rămasă din 
mandatul vicepreşedintelui pe care îl înlocuieşte.  
(8) Preşedintele 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).  
(9) Membrii Biroului sunt reeligibili, iar durata mandatului acestora este de 2 ani.  
Art. 12. Atribuţiile Adunării 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 a Asociaţiei;  
c)  analizează şi aprobă activitatea preşedintelui Centrului teritorial şi a Biroului;  
d)  analizează realizarea bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat;  
e)  face propuneri pentru modificarea Statutului ANEVAR.  

Art. 13. Atribuţiile Biroului sunt următoarele:  
a) se preocupă permanent şi realizează toate condiţiile pentru încadrarea membrilor în prevederile 

statutare;  
b) se preocupă de organizarea unor manifestări ştiinţifice şi profesionale în folosul comunităţii 

evaluato-rilor din cadrul Centrului teritorial;  
c) semnalează orice eveniment mediatic care face referire la activitatea de evaluare, profesia de 

evaluator şi ANEVAR;  
d) recomandă Consiliului Director primirea de noi membri în Asociaţie;  
e) propune Consiliului Director aplicarea de sancţiuni disciplinare unor membri ANEVAR din cadrul 

Centrului teritorial, cu respectarea Statutului Asociaţiei;  
f) 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;  

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

h) răspunde de gestionarea fondurilor băneşti şi a patrimoniului;  
i) analizează „Situaţia anuală a veniturilor şi cheltuielilor” şi o prezintă Adunării generale;  
j) fundamentează şi propune aprobarea de investiţii;  
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k) desemnează comisii sau persoane care să îndeplinească, la nivel teritorial, atribuţii 
corespunzătoare celor exercitate de Comisiile de specialitate, existente la nivel naţional;  

l) aduce la îndeplinire hotărârile Adunării generale şi ale Consiliului Director.  
Art. 14. Atribuţiile preşedintelui Centrului teritorial sunt următoarele:  

a) conduce Adunarea generală, precum şi Biroul;  
b) convoacă Adunarea generală, în şedinţă ordinară şi/sau în şedinţe extraordinare, precum şi Biroul, 

ori de câte ori este necesar;  
c) conduce, urmăreşte şi răspunde de activitatea administrativă curentă a Centrului teritorial;  
d) are în păstrare şi gestiune bunurile (mijloace fixe şi obiecte de inventar) aflate în patrimoniul 

Centrului teritorial;  
e) reprezintă Centrul teritorial în relaţiile cu terţe persoane fizice şi juridice, române sau străine, prin 

delegare de competenţă, pe bază de mandat scris emis de Preşedintele ANEVAR, cu obligaţia 
prezentării de către mandatar, a unui raport de activitate scris.  

 
CAPITOLUL III 

FUNCŢIONAREA CENTRULUI TERITORIAL 
Art.15.  
(1) Adunarea generală a membrilor din Centrul teritorial se convoacă de către preşedinte, anual, cu cel 
puţin 15 zile înainte de Conferinţa Naţională, în şedinţă ordinară şi ori de câte ori este necesar, în şedinţe 
extraordinare.  
(2) Adunarea generală se convoacă în scris, cu cel puţin 10 de zile înainte de data fixată pentru ţinerea 
acesteia. Convocarea va cuprinde: data, ora 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 acesteia. 
A doua convocare se poate face în aceeaşi zi, la o altă ora sau cel mai târziu în 5 zile.  
(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.  
(4) Hotărârile Adunării generale privind alegerea preşedintelui, vicepreşedintelui şi a celorlalţi membri ai 
Biroului se iau prin vot secret, iar toate celelalte hotărâri se iau prin vot deschis.  
(5) Adunarea generală este condusă de preşedinte sau, în absenţa acestuia, de vicepreşedinte.  
Art. 16  
(1) Biroul lucrează 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;  
(2) Biroul se întruneşte ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui.  
Art. 17.  
(1) Veniturile Centrului teritorial au sursele prevăzute în Capitolul V, din Statutul Asociaţiei şi se 
încasează de la membrii Asociaţiei care activează în cadrul Centrului teritorial sau în zona de activitate a 
Centrului teritorial.  
(2)  Centrul teritorial poate utiliza, în scopuri statutare, conform bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat, 
sume din veniturile obţinute.  
Art. 18.   
(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 
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acopere cheltuielile generale de funcţionare, aferente cursurilor, ale Centrului teritorial şi ale ANEVAR.  
(2) Bugetul intermediar al manifestării profesionale sau ştiinţifice, semnat de preşedintele Centrului 
teritorial, este transmis pentru aprobare directorului 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 în 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 la 
Asociaţie 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.  
Art. 19. Activitatea financiar - contabilă a Centrului teritorial este organizată conform legilor în vigoare şi 
a reglementarilor adoptate de Consiliul Director.  
Art. 20. Contractele individuale de muncă şi contractele de prestări de servicii (închirieri, reparaţii etc.), 
se semnează de Preşedintele Asociaţiei sau de către o persoană delegată de acesta.  

CAPITOLUL IV 
SANCŢIUNI 

Art. 21. Membrii Centrului teritorial sunt obligaţi să achite cotizaţia pe anul în curs până la data de 30 
septembrie a anului respectiv. Neachitarea cotizaţiei datorate pe anul în curs, pana la 31 decembrie, atrage 
pierderea calităţii de membru al Asociaţiei, cu drept de reînscriere conform procedurii aprobate de 
Consiliul Director.  
Art. 22. Legitimaţia, în cazul membrilor aspiranţi, va fi eliberată numai cu condiţia plăţii cotizaţiei. 
Legitimaţia şi parafa, în cazul membrilor titulari, vor fi eliberate numai cu condiţia plăţii cotizaţiei şi 
încheierii poliţei de asigurare de răspundere civilă profesională.  
Art. 23.   
(1) Pentru deficienţe administrative şi în organizarea financiar-contabilă a Centrului teritorial, 
preşedintele Centrului teritorial poate fi revocat din funcţie, de către Adunarea generală şi va răspunde 
conform prevederilor legale aplicabile mandatarilor.  
(2)   Propunerea de revocare din funcţie a preşedintelui Centrului teritorial este de competenţa secretarului 
general.  
Art. 24.  Preşedintele Centrului teritorial care a fost revocat conform art. 23 nu mai poate deţine, în viitor, 
această funcţie.  

CAPITOLUL V 
DISPOZIŢII FINALE 

Art. 25. Centrul teritorial, prin grija preşedintelui Centrului teritorial, trebuie să ţină:  
- un registru al şedinţelor şi deliberărilor Adunării generale;  
- un registru al şedinţelor şi deliberărilor Biroului.  

Art. 26. Prezentul regulament de organizare şi funcţionare intră în vigoare la data aprobării de către 
Consiliul Director şi va fi publicat în Buletinul Informativ ANEVAR.  
 
 
 
Prezentul „Regulament de organizare şi funcţionare a Centrului teritorial al Asociaţiei Naţionale a 
Evaluatorilor din România” a fost aprobat în şedinţa Consiliului Director, din 11 decembrie 2010. 
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COTIZAŢII ŞI TAXE ANEVAR PENTRU ANUL 2011 

    

NR. COTIZAŢII ŞI TAXE  PERSOANE  
FIZICE 

PERSOANE 
JURIDICE 

1 Taxa de înscriere în ANEVAR 300 lei 1.500 lei 
Cotizaţie anuală 
• membru aspirant 200 lei *** 
• membru titular 500 lei (include un 

seminar de 8 ore 
echivalent cu 100 lei) 

*** 

• membru inactiv 200 lei *** 
• membru acreditat 500 lei *** 

2 

• membru corporativ *** 1.500 lei 
3 Taxa de examinare/reexaminare 200 lei *** 
4 Taxa de reînscriere în ANEVAR 500 lei 1.500 lei 

Taxa de solicitare membru acreditat 
• înscriere (verificare dosar) 50 lei *** 

5 

• examinare acreditare 250 lei *** 
6 Taxa de examinare reacreditare 250 lei *** 

Taxa înscriere REV  150 euro *** 7 
Taxa anuală REV  120 euro *** 

8 Taxa fixă de stagiu 300 lei *** 

PREGĂTIRE PROFESIONALĂ 

Contribuţie curs formare profesională membri 

• 120 de ore (4 module) 1.700 lei membri aspiranţi; 
1.200 lei membri titulari *** 

1 

• 30 de ore (1 modul) 500 lei *** 

SEMINARII DE PREGĂTIRE CONTINUĂ PENTRU MEMBRI TITULARI 

Taxa de participare la seminariile de pregătire continuă (SPIC) 
• seminarii pentru persoane care nu sunt membri 
ANEVAR 300 euro +TVA *** 

• seminar de 8 h la sală 200 lei *** 
• seminar de 12 h (la distanţă) D02, D23 250 lei *** 
• seminar D01 (12 h, la distanţă) 250 lei *** 
• seminar de 26 h (pregătire aprofundată) 400 lei *** 
• seminar on-line 8 h inclus în cotizaţie *** 
• seminar on-line 4 h 75 lei *** 

1 

• seminar cu testare on-line 8 h 100 lei *** 
  • seminar cu predare on-line 8 h 150 lei *** 

CURSURI  DE FORMARE PENTRU PERSOANELE CARE NU SUNT MEMBRI ANEVAR 

  120 ore * 2.000 lei + TVA 
          * pentru persoanele juridice şi pentru persoanele fizice care nu sunt membri ANEVAR 
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 INDEMNIZAŢII ACORDATE DE ANEVAR, PENTRU ANUL 2011,                           
COLABORATORILOR CE SUSŢIN CURSURI, SEMINARII ŞI EXAMENE 

1 Oră predare curs formare profesională 70 lei *** 
2 Oră predare seminar la sală 80 lei *** 
3 Participare seminar cu predare on-line 10 lei/cursant/seminar *** 
4 Elaborare suport seminar 150-200 euro/oră;  

maximum 1.000 euro *** 

5 Participare în Comisia de examinare 250 lei *** 
6 Participare la consultaţii 250 lei + 35 lei/lucrare *** 
7 Participare în Comisia de examinare-proba scrisă 

acreditare 90 lei/candidat *** 

8 Participare în Comisia de examinare-proba scrisă 
reacreditare 30 lei/candidat *** 

9 Participare în Comisia de examinare-proba orală 20 lei/candidat *** 
10 Participare în Comisia de acreditare (elaborare 

subiecte) 250 lei/zi de examen *** 

11 Verificarea dosarelor pentru acreditare 50 lei/dosar *** 

12 Indemnizaţie preşedinte Comisie acreditare 500 lei *** 
13 Corectarea lucrărilor de absolvire a cursurilor de 

formare 35 lei/lucrare *** 

14 Corectarea temelor de casă pentru seminariile la 
distanţă 10 lei/lucrare *** 

15 Corectarea temelor de casă pentru seminarul D 01 15 lei/lucrare *** 

16 Corectarea problemelor de la examenele EPI 10 lei/candidat *** 

17 Diurna 60 lei *** 

18 Decont combustibil la nivelul de 7,5 l/100 km 5 lei/litru *** 

19 Uzură autoturism - lei/100 km parcurşi 15 lei/100 km parcurşi *** 

20 Participare la examenele de stagiu 500 lei *** 
 
 
 

PROGRAMUL MANIFESTĂRILOR PROFESIONALE CE VOR FI 
ORGANIZATE DE ANEVAR ÎN ANUL 2011 

 
CONFERINŢA - Locaţia  DATA  

1. „Evaluarea pentru raportarea financiară”– Cluj Napoca  martie   

2. Conferinţa Naţională ANEVAR – Bucureşti  26 martie  

3. „Evaluarea pentru piaţa de capital din România”– Bucureşti, ASE  mai   

4. „Statistica în evaluarea proprietăţilor”– Timişoara  iunie   

5. „Ziua evaluatorilor din România”– Bucureşti  9 septembrie 

6. „Evaluarea pentru garantarea împrumuturilor”– Bucureşti  9 septembrie 

7. TEGoVA General Assembly (Adunarea Generală TEGoVA) – Cluj Napoca  septembrie   

8. „Evaluarea proprietăţilor din agricultură, silvicultură şi industria agroalimentară”– 
Craiova  octombrie  

9. Întâlnirea anuală a membrilor corporativi ANEVAR – Valea Prahovei/ Poiana Braşov  decembrie  
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PROGRAMUL DE PREGĂTIRE CONTINUĂ A MEMBRILOR ANEVAR 
PENTRU ANUL 2011 

 
I. Principii de desfăşurare a programului 

Programul de pregătire profesională continuă din 2011 se va desfăşura conform următoarelor principii: 
- 8 ore vor fi incluse (gratuit) în cotizaţie sub forma unui seminar on-line; 
- 12 ore vor putea fi realizate astfel:  

 seminarii cuplate 8 + 4 = 12 ore, în două zile consecutive (vineri + sâmbătă sau sâmbătă + 
duminică); 

 seminariile vor fi susţinute pe zone (în principiu în localitatea de bază a Biroului Zonal şi/sau în 
zone turistice favorabile); 

 numărul seminariilor cuplate va fi de 35 - 40 pe an, repartizate pe zone, astfel încât să asigure 
instruirea simultană a circa 80 - 100 de participanţi la un seminar; 

 datele de desfăşurare vor fi alese pe următoarele considerente: 
 zilele în care există Conferinţe ANEVAR (deja cunoscute) vor fi fructificate (cu o zi înainte 

sau după, se vor desfăşura şi seminarii cu o temă diferită de cea a conferinţei); 
 se vor evita concentrările pe ultima lună – decembrie, când se vor desfăşura, eventual, 

seminarii cu teme cerute în mod expres (cu interes profesional şi nu cu scopul întregirii 
numărului de ore de pregătire continuă, în ultimele zile ale anului);  

 înscrierile vor fi făcute cu cel puţin 10 zile înainte de manifestare, pentru a se putea şti ce grad 
de încărcare are fiecare activitate şi a se putea stabili din timp logistica necesară;  

- Conferinţele tradiţionale, deja consacrate, vor continua să asigure ore de pregătire continuă pentru 
participanţi; 

- Echivalarea diverselor activităţi profesionale şi ştiinţifice se va realiza conform regulilor enunţate la 
punctul 6. 

II. Programarea seminariilor de pregătire continuă 

- Seminariile se vor desfăşura la datele şi în locaţiile stabilite de Comisia de calificare şi atestare 
profesională a ANEVAR (CCAP), urmărindu-se eficienţa alocării resurselor; 

- se programează seminarii cuplate în două zile consecutive pentru asigurarea a 12 ore de pregătire; 
- seminariile de larg interes se vor organiza şi în versiunea cu predare „on line”; 
- seminariile ,,on-line” recapitulative vor putea fi accesate din orice locaţie, pe baza numărului de 

legitimaţie şi a codului de acces. 
 

III. Structura seminariilor de pregătire continuă 

1. Un seminar on-line de 8 ore, sub forma unei grile cu 20 întrebări din Standardele Internaţionale de 
Evaluare, din Statut şi din Codul deontologic al profesiei de evaluator. Acest seminar este gratuit şi va 
putea fi accesat de către fiecare membru titular şi este valabil pentru întregul an 2011. 

2. Seminarii de 8 ore cu predare la sală, pentru care membrii ANEVAR pot opta în funcţie de nevoile 
individuale de pregătire continuă, de data programată şi de locaţia în care se programează seminarul, 
după cum urmează:  

 Evaluarea pentru raportarea financiară; 
 Evaluarea pentru garantarea împrumuturilor; 
 Evaluarea stocurilor;  
 Deprecierea construcţiilor;  
 Estimarea costului de oportunitate a capitalului;  
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 Evaluarea activelor necorporale;  
 Ghid de aplicare – evaluarea mijloacelor fixe mobile.  

3. Seminar de 8 + 4 = 12 ore cu predare la sală, cu tema: 
 Analiza celei mai bune utilizări. 

Graficul cu datele de desfăşurare a acestor seminarii se fixează în funcţie de numărul şi 
disponibilitatea lectorilor, pe fiecare Birou zonal.  

4. Seminarii cu durata de 4 ore, cu predare la sală sau on-line, care vor putea fi accesate de către fiecare 
membru, cu următoarele teme:  

 Abordarea prin cost în evaluarea proprietăţilor imobiliare;  
 Abordarea prin cost în evaluarea bunurilor mobile;  
 Activul net corectat în evaluarea întreprinderii;  
 Abordarea prin comparaţia vânzărilor în evaluarea proprietăţilor imobiliare;  
 Abordarea prin comparaţia vânzărilor în evaluarea bunurilor mobile;  
 Abordarea prin comparaţia vânzărilor în evaluarea întreprinderii;  
 Abordarea prin venit în evaluarea proprietăţilor imobiliare;  
 Abordarea prin venit în evaluarea bunurilor mobile;  
 Abordarea prin venit în evaluarea întreprinderii.  

5. Seminarii de pregătire aprofundată la distanţă, de 12 ore:  
 Studiu aprofundat al metodelor de evaluare a proprietăţii imobiliare;  
 Studiu aprofundat al metodelor de evaluare a bunurilor mobile.  

6. Echivalarea diverselor activităţi profesionale efectuate de către membrii ANEVAR în cadrul 
Asociaţiei sau a orelor de pregătire profesională continuă efectuate în cadrul organizaţiilor 
profesionale cu care ANEVAR a încheiat protocoale (în prezent sunt încheiate protocoale cu Camera 
Auditorilor Financiari din România şi cu Camera Consultanţilor Fiscali din România), astfel: 
a) îndrumarea stagiarilor ca tutore se echivalează cu 3 ore pentru fiecare stagiar care a absolvit 

examenul de finalizare a perioadei de stagiu. Numărul maxim de ore echivalate anual pentru 
activitatea de tutore este de 12 ore;  

b) participarea la cursuri de formare profesională organizate de ANEVAR (pentru alte secţiuni) se 
echivalează cu 20 ore, în anul în care a fost promovat examenul de absolvire;  

c) participarea la cursurile de pregătire profesională organizate de alte organisme profesionale cu 
care ANEVAR are protocoale de colaborare se echivalează pe baza atestatului/adeverinţei de 
participare. Numărul maxim de ore echivalate anual este de 8 ore şi se aprobă de CCAP, în funcţie 
de conţinutul cursurilor;  

d) participarea la conferinţele organizate de ANEVAR se echivalează cu numărul de ore stabilit în 
programul conferinţei;  

e) participarea la alte conferinţe (interne sau internaţionale) pe teme de evaluare se echivalează cu 
avizul Comisiei de calificare şi atestare profesională;  

f) absolvirea cursurilor masterale recunoscute de ANEVAR (4 module din 4), la universităţile cu 
care există acorduri, se echivalează cu 20 ore, în anul în care s-a susţinut examenul de disertaţie, 
pe baza diplomei/adeverinţei care atestă absolvirea studiilor;  

g) absolvirea altor cursuri masterale în domeniile tehnic, economic, juridic, informatic se echivalează 
cu 4 ore pe modul recunoscut, în anul în care s-a susţinut examenul de disertaţie, pe baza 
diplomei/adeverinţei care atestă absolvirea studiilor;  

h) promovarea examenului de doctorat în domeniile tehnic, economic, juridic, informatic se 
echivalează cu 20 ore, în anul în care s-a obţinut titlul ştiinţific;  

i) activitatea de lector ANEVAR, prin:  
- susţinerea de teme la cursurile de formare se echivalează oră la oră, o singură dată pe an o temă;   
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- susţinerea de teme la seminarii recapitulative sau de pregătire continuă se echivalează oră la 
oră, o singura dată pe an o temă;   

- consultaţiile pentru examen se echivalează 6 ore, o singură dată pe an;   
j) activitatea didactică la cursurile universitare de licenţă sau de masterat care au ca subiect 

evaluarea proprietăţilor, recunoscute de ANEVAR (la universităţile cu care există acorduri), la 
disciplinele de evaluare, se echivalează cu 20 ore/an;   

k) participarea la comisiile/grupurile de lucru sau la comitetele ştiinţifice organizate de ANEVAR 
sau IROVAL se echivalează cu 8 ore/an;  

l) participarea la Comisia de examinare la examenul de acreditare se echivalează cu 0,5 ore/candidat 
examinat;  

m) publicarea unei cărţi de specialitate în domeniul evaluării sau a unui suport de seminar de 
pregătire continuă se echivalează cu 20 ore, în anul apariţiei. Contribuţia la cărţi în domeniul 
evaluării/suporturi de seminarii de pregătire continuă se echivalează cu 10 ore;   

n) elaborarea de materiale de specialitate se echivalează astfel:  
- un articol în publicaţiile editate de ANEVAR/IROVAL se echivalează cu 12 ore. Contribuţia la 

un astfel de articol, în calitate de co-autor, se echivalează cu 6 ore;  
- elaborarea de întrebări la testele scrise, se echivalează cu 1 oră/5 întrebări;  
- recenzarea/verificarea materialelor solicitate de IROVAL se echivalează cu 1 oră/5 pagini;  
- elaborarea de studii de caz pentru examen, acceptate de Comisia de acreditare, se echivalează 

cu 4 ore/studiu de caz;  
o) elaborarea şi publicarea de materiale de specialitate pe teme de evaluare sau prezentări 

profesionale în mass media se echivalează cu 6 ore/material, cu avizul Comisiei de calificare şi 
atestare profesională;  

p) prezentarea de comunicări ştiinţifice la conferinţele ANEVAR se echivalează cu 8 ore;  
q) prezentarea de comunicări ştiinţifice la conferinţele altor organizaţii profesionale, interne sau 

internaţionale, pe teme economice, tehnice sau juridice, se echivalează cu 4 ore, cu avizul 
Comisiei de calificare şi atestare profesională;  

r) pentru cazurile necuprinse la punctele a) – q), numărul de ore echivalate va fi stabilit de Comisia 
de calificare şi atestare profesională. 

Orele de pregătire efectuate într-un an nu se pot reporta în anul următor. 
 
 

REGULI 
PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA 

 CURSURILOR DE FORMARE PROFESIONALĂ   
 

I. PLANIFICAREA CURSURILOR DE FORMARE 

1. Stabilirea obiectivelor 
1.1 În conformitate cu prevederile Statutului, Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România 

(ANEVAR) are drept scop promovarea prin mijloace specifice a profesiei de evaluator, a 
standardelor, a metodelor şi tehnicilor de evaluare a întreprinderilor, a proprietăţilor imobiliare, a 
bunurilor mobile şi a instrumentelor financiare, precum şi a normelor de deontologie profesională.   

1.2 Pentru atingerea acestui scop, în domeniul pregătirii profesionale a experţilor evaluatori, Asociaţia 
urmăreşte realizarea următoarelor obiective:  
a) promovarea utilizării în activitatea de evaluare, la nivel naţional, a principiilor, metodelor şi 

tehnicilor cuprinse în standardele internaţionale de evaluare adoptate de Asociaţie;  
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b) asigurarea unui înalt nivel de calificare profesională a membrilor săi, precum şi dezvoltarea 
corpului de evaluatori pentru a satisface exigenţele promovării profesionale. 

1.3 În realizarea acestor obiective Asociaţia desfăşoară următoarele activităţi principale:  
a) organizează în domeniul evaluării întreprinderilor, a proprietăţilor imobiliare, a bunurilor mobile 

şi a instrumentelor financiare: cursuri de formare profesională, programe de instruire continuă, 
precum şi stagii şi seminarii de perfecţionare profesională a membrilor săi, în ţară şi străinătate;  

b) organizează manifestări ştiinţifice în domeniul studierii şi dezbaterii problemelor teoretice şi 
practice ale evaluării;  

c) organizează conferinţe, congrese, colocvii, seminarii, etc. cu caracter intern şi internaţional, cu 
tematici din domeniul său de activitate sau din domenii conexe. 

2. Elaborarea programului semestrial al cursurilor de formare profesională 
Conform prevederilor aplicabile ale Statutului ANEVAR şi ale Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a Centrului teritorial al ANEVAR, cursurile de formare profesională (CFP) se organizează de 
către Centrele teritoriale, în colaborare şi sub supravegherea ANEVAR Central. În acest scop, Centrele 
teritoriale vor cuprinde, în programul semestrial de activitate, tipurile (categoriile) de CFP pe care îşi 
propun să le organizeze, în baza cererilor care se depun la Centre, precum şi perioada în care se propune 
desfăşurarea fiecărui curs. 
Centrele teritoriale pot solicita şi pe parcursul anului, organizarea altor CFP, decât cele cuprinse în 
programul anual iniţial. Solicitarea se va face în scris, precizându-se: tipul CFP, numărul solicitanţilor, 
perioada de desfăşurare propusă. 
Programul anual iniţial se va întocmi prin grija directorului executiv al ANEVAR şi al responsabilului cu 
formarea profesională din cadrul departamentului Învăţământ şi manifestări profesionale şi va fi supus 
aprobării Comisiei de calificare şi atestare profesională.  
Programul semestrial al cursurilor de formare profesională, precum şi tematica de curs pe module, pentru 
fiecare secţiune, se afişează pe site-ul ANEVAR şi se publică în Buletinul Informativ. 
3.  Planificarea desfăşurării cursului de formare profesională 
Pentru obţinerea rezultatelor dorite, în cadrul Asociaţiei sunt planificate: 

- procesele de proiectare, predare-învăţare, evaluare, precum şi cele ale serviciilor suport referitoare 
la formare (analiza logisticii necesare, instruirea personalului, selecţia şi pregătirea lectorilor); 

- alocarea de resurse necesare desfăşurării proceselor; 
- controlul proceselor, în scopul asigurării că CFP se desfăşoară în conformitate cu regulile elaborate 
şi la termenele programate;  

- criteriile de evaluare;  
- analiza rezultatelor obţinute de cei care învaţă, măsura în care au fost atinse rezultatele scontate şi 

procedurile de îmbunătăţire. 
Prin activitatea de planificare se urmăresc: 

- obiectivele calităţii şi cerinţele pentru CFP; 
- necesitatea de a stabili şi implementa noi procese, documente (cum ar fi proceduri) şi/sau de 

alocarea de resurse specifice; 
- activităţile pentru verificarea, validarea, monitorizarea CFP; 
- înregistrările necesare pentru a furniza dovezi că au fost îndeplinite cerinţele. 

I. ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CURSURILOR DE FORMARE PROFESIONALĂ 

A. Înscrierea la cursurile de formare profesională 
1. Participanţi 
La cursurile de formare profesională pot participa persoane fizice care se regăsesc într-una din 
următoarele categorii: 

a) membrii aspiranţi (conform art.9 alin.(1) si alin.(2) din Statutul ANEVAR), care achită taxa de 
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pregătire profesională stabilită pentru aceştia; 
b) persoane fizice cărora o persoana juridică le achită contravaloarea taxei de participare la curs 

stabilită pentru aceştia, urmând ca ANEVAR Central să emită o factură în acest sens; 
c) persoane fizice care nu doresc să devină membri aspiranţi şi care achită taxa de participare stabilită 

pentru aceştia, urmând ca ANEVAR Central să emită o factura în acest sens. 
2. Condiţii de înscriere 

a) absolvent de studii universitare, cu diplomă eliberată de o instituţie de învăţământ superior din 
România sau dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene, recunoscută de autorităţile române 
competente conform legii, care atestă încheierea de către titular a ciclului de studii universitare de 
licenţă, în domeniile stabilite de Consiliul Director; 

b) pentru candidaţii care au alte studii decât cele menţionate mai sus, se va trimite la ANEVAR 
Central copia diplomei de licenţă şi a foii matricole, respectiv alte cursuri complementare (cu 
posibilitatea de asimilare), pentru a fi supuse aprobării Comisiei de atestare şi calificare 
profesională.  

3.  Acte necesare 
a) cerere de înscriere ca membru aspirant sau cerere de participare la curs în cazul persoanelor care nu 

îndeplinesc condiţiile de înscriere în ANEVAR sau nu doresc înscrierea în ANEVAR, vizate de 
preşedintele Centrului teritorial, din judeţul în care cursantul are domiciliul stabil. Pentru 
municipiul Bucureşti repartizarea pe Centre teritoriale se face de către Biroul Zonal Bucureşti;  

b) declaraţie pe proprie răspundere (model anexat) referitoare la lipsa cazierului judiciar; 
c) copia diplomei de licenţă; 
d) curriculum vitae recent, redactat în limba română; 
e) copia cărţii/buletinului de identitate; 
f) copia documentului de plată (ordin de plată, foaie de vărsământ) cu care au fost achitate taxa de 

înscriere şi cotizaţia. 
4. Plata taxei de participare 
Cuantumul taxelor de participare la Cursurile de formare profesională şi al cotizaţiilor se aprobă prin 
hotărâre a Consiliului Director ANEVAR. 
Achitarea taxei de participare la CFP se poate face integral sau în 1-3 rate, înainte şi pe parcursul 
desfăşurării celor patru module ale CFP, astfel: 

a)  integral sau 
b)  în rate, astfel: 

-  rata 1 se plăteşte la data începerii cursului; 
-  rata 2  se plăteşte până la sfârşitul modulului II de curs; 
-  rata 3 se plăteşte până la sfârşitul modulului III de curs. 

Conform procedurii aprobate în şedinţa Consiliului Director din data de 18 iunie 2010, cu privire la  
reorganizarea şi funcţionarea Centrelor teritoriale şi a Birourilor Zonale, încasarea cotizaţiilor, a taxelor 
de înscriere şi a contribuţiilor statutare ale membrilor se va face exclusiv prin instrumente bancare.  
Plata taxelor se va face prin virament bancar cu ordin de plata sau foaie de vărsământ, în contul curent al 
ANEVAR Central şi numai în mod excepţional cu numerar pe bază de chitanţă. 
Taxa de participare pentru persoanele juridice cuprinde şi TVA, pentru care se emite factură fiscală de 
către ANEVAR Central, pe baza listei cu datele necesare completării facturii, listă primită de la şeful 
Biroului Zonal organizator al cursului. 
Se va solicita emiterea facturii de către ANEVAR Central, doar după achitarea integrală a sumei datorate 
de către cursant. 
În cazul în care contravaloarea cursului este achitată integral până la sfârşitul modulului III, cursantul nu 
va putea participa la consultaţii şi la examenul de absolvire, până la achitarea acesteia. Dacă plata se face 
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în intervalul dintre ultima zi de curs şi ziua examenului, se va percepe o penalizare de 10%. 
La înscrierea la CFP, solicitanţii care doresc să devină membri ANEVAR vor lua cunoştinţă de 
prevederile Statutului ANEVAR privind dobândirea şi menţinerea calităţii de membru titular, precum şi 
de drepturile şi obligaţiile ce decurg din aceasta. 
Persoanele care nu îndeplinesc criteriile stabilite de Consiliul Director pentru a deveni membri titulari, dar 
care doresc totuşi să urmeze cursul, vor declara, în scris, că iau act de acest fapt. 
5. Condiţii de retragere 
În cazul în care cursantul a achitat integral preţul cursului, dar din motive întemeiate, solicită, în scris, 
retragerea de la cursuri, sumele avansate vor fi returnate astfel: 

a) dacă retragerea se solicită înainte de începerea cursurilor, i se poate returna în întregime suma 
plătită; 

b) în cazul solicitării retragerii pe parcursul desfăşurării cursului, i se poate returna 50% din suma 
plătită; 

c) dacă retragerea se solicită după terminarea cursului, suma plătită nu se restituie. 

B. ORGANIZAREA CURSULUI 

1. Pregătirea formării 
Cu minimum 14 zile înainte de data programată de începere pentru fiecare CFP, şeful Biroului Zonal 
organizator va transmite în două exemplare, directorului executiv ANEVAR, pentru aprobare, „Bugetul 
Intermediar”.  
Veniturile înscrise în acest buget vor însuma contribuţiile individuale de pregătire profesională ale 
cursanţilor.  
CFP derulate de către Centrele teritoriale vor primi un cod, în momentul în care bugetul intermediar va fi 
aprobat de către directorul executiv al ANEVAR, cod care va fi consemnat pe toate documentele aferente 
cursului respectiv (documente justificative, situaţii intermediare ale cursului, decont, etc.) şi care va fi 
înregistrat drept cod bugetar şi în contabilitate, pentru o mai bună urmărire financiară.  
În termen de 5 zile de la primirea „Bugetului intermediar” al CFP, ANEVAR Central va asigura: 
a) atribuirea unui cod de curs; 
b) întocmirea de către responsabilul cu formarea profesională din cadrul departamentului Învăţământ şi 

manifestări profesionale, a programului orar al cursului, cu nominalizarea lectorilor; 
c) înştiinţarea telefonică a cursanţilor, cu privire la data şi locul de desfăşurare a CFP; 
d) aprobarea de către directorul executiv a bugetului intermediar; 
e)   transmiterea la Biroul Zonal a bugetului aprobat şi a programului orar; 
f)   multiplicarea de către departamentul Învăţământ şi manifestări profesionale, a materialelor didactice 

ce se vor distribui participanţilor. 

2. Asigurarea mijloacelor pedagogice 
După primirea programului, şeful Biroului Zonal va întreprinde acţiuni pentru urmărirea achitării taxei de 
participare (solicitarea copiilor după ordinele de plată sau foile de vărsământ) de către viitorii cursanţi, 
asigurarea spaţiului de desfăşurare a cursului. Sala de curs trebuie să fie adecvată mijloacelor pedagogice 
utilizate şi numărului de cursanţi. 
Responsabilitatea asigurării mijloacelor materiale (flipchart, videoproiectoare, laptop, tablă, etc.) revine 
organizatorului sau proprietarului sălii, în funcţie de prevederile contractuale. Calitatea şi nivelul 
tehnologic al materialelor puse la dispoziţia cursanţilor, precum şi confortul vizual asigurat acestora, 
constituie criterii de performanţă ale procesului.   
Materialele didactice (manuale pentru curs, literatură de specialitate, culegere de teste) sunt elaborate de 
SC IROVAL – CERCETĂRI ÎN EVALUARE SRL (IROVAL). Responsabilitatea pregătirii şi punerii la 
dispoziţie a documentaţiei revine departamentului Învăţământ şi manifestări profesionale şi şefului 
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Biroului Zonal. 
3. Asigurarea cadrelor didactice 
3.1 Politica de recrutare şi promovare a lectorilor ANEVAR se bazează pe principiul competenţei 
profesionale, al nediscriminării, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
Calitatea programului de formare profesională şi valoarea sa pentru cursant sunt determinate, în mare 
măsură, de competenţa lectorilor, precum şi de abilitatea acestora de a comunica şi de a facilita învăţarea.  
Candidaţii la ocuparea unui post didactic trebuie să aibă specializarea (atestată prin diplomă şi/sau 
prestaţie ştiinţifică), în concordanţă cu structura disciplinelor din postul pentru care candidează. 
Toţi lectorii trebuie să îndeplinească cerinţele sistemului de management al calităţii ANEVAR şi să aibă o 
instruire adecvată serviciului prestat. 
Pentru ca o persoană să poată deveni lector ANEVAR, aceasta trebuie să îndeplinească următoarele 
cerinţe, stabilite de Comisia de calificare şi atestare profesională: 

a) să posede temeinice cunoştinţe teoretice şi practice în specialitatea pentru care doreşte 
desfăşurarea activităţii didactice şi să aibă o vechime în specialitate de cel puţin 3 ani; 

b) să înţeleagă scopul, obiectivele şi rezultatele preconizate ale activităţii cursului sau programului de 
formare; 

c) să aibă cunoştinţe şi competenţe referitoare la metodele de instruire şi la procesele de învăţare 
specifice adulţilor; 

d) să stăpânească foarte bine: 
− disciplina predată; 
− tehnicile de transfer de cunoştinţe şi de deprinderi; 
− tehnicile de utilizarea instrumentelor, echipamentelor, a tuturor mijloacelor pedagogice 

prevăzute în programul de formare sau prin contract. 
e) să asigure confidenţialitatea şi independenţa de interese comerciale sau de altă natură; 
f) să nu îi fi fost aplicată oricare dintre sancţiunile disciplinare prevăzute la art.21 alin. (2) din 

Statutul ANEVAR. 
3.2 Pentru evaluarea şi selecţia lectorilor ANEVAR, Comisia de calificare şi atestare profesională 
organizează anual o testare. Candidaţii admişi sunt incluşi pe lista lectorilor potenţiali.  
3.3 Responsabilul cu managementul calităţii centralizează următoarele informaţii referitoare la 
performanţele realizate de lectorii ANEVAR, pe parcursul unui an de zile: 

a) aprecierea de către cursanţi a prestaţiei lectorului; 
b) rezultatul obţinut la testul anual de verificare a cunoştinţelor de specialitate; 
c) prezentarea de comunicări ştiinţifice la Conferinţele ANEVAR; 
d) colaborarea cu IROVAL la elaborarea/actualizarea materialelor didactice, publicarea unor articole 

în Revista de Evaluare sau contribuţia adusă la editarea unor cărţi de specialitate. 
3.4  Aceste informaţii sunt analizate de Consiliul Calităţii, care întocmeşte un clasament al lectorilor 
activi ai ANEVAR, criteriul principal de selecţie fiind contribuţia adusă la editarea suporturilor de curs şi 
a cărţilor de specialitate. 
Lectorii din topul clasamentului vor avea prioritate în alocarea de activităţi suplimentare, fiind înscrişi pe: 

a) lista lectorilor pentru seminarii la distanţă, de pregătire continuă a membrilor titulari ANEVAR; 
b) lista examinatorilor pentru Cursurile de formare profesională şi pentru examenul de finalizare a 

stagiaturii. 
3.5  Listele lectorilor, examinatorilor şi ale lectorilor participanţi la seminariile de pregătire continuă sunt 
analizate şi aprobate de către Consiliul Director. 
3.6 Anterior încheierii contractului de prestări servicii, fiecare lector are obligaţia să analizeze şi să 
semneze următoarele documente: 
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a) Acord de colaborare la programele de formare profesională; 
b) Angajament de confidenţialitate. 

După completare, contractul de prestări servicii este prezentat directorului executiv al ANEVAR, spre 
aprobare. 
3.7  Responsabilul cu formarea profesională întocmeşte Programul orar al cursului şi selectează, împreună 
cu preşedintele Comisiei de calificare şi atestare profesională, din lista de lectori aprobată pentru anul în 
curs, lectorii disponibili pentru a participa la cursul de formare organizat. Desemnarea lectorilor pe 
fiecare Program de curs se face, de regulă, prin rotaţie, dintre specialiştii a căror pregătire şi experienţă au 
legătură directă cu ocupaţia pentru care este organizat cursul de formare.  

C. DESFĂŞURAREA CURSULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ 

1. Primirea cursanţilor 
Primirea cursanţilor, la adresa fixată şi la locul desfăşurării formării, se face de către secretarul Centrului 
teritorial sau şeful Biroului Zonal. 
Dacă formarea are loc în spaţiul unei terţe organizaţii, responsabilitatea primirii cursanţilor este stabilită 
prin contract. După prima săptămână de curs, şeful Biroului Zonal va transmite la ANEVAR Central lista 
membrilor aspiranţi pentru care se solicită emiterea legitimaţiilor.  
2. Deschiderea sesiunii de formare 
Lectorul ANEVAR care predă prima temă din Programul de curs are sarcina să prezinte cursanţilor:  

a) sesiunea de formare, Asociaţia, lectorii şi temele abordate; 
b) obiectivele specifice ale formării, cunoştinţele prealabile pe care trebuie să le deţină cursanţii; 
c) programul de formare, informaţii privind modul de evaluare a cunoştinţelor dobândite. 

3. Derularea programului de formare 
3.1 Cursantul este obligat să frecventeze programul de formare profesională, pe întreaga perioadă 
(frecvenţa trebuie să fie de minim 80% la fiecare modul de curs, respectiv patru prezenţe din cele cinci 
posibile). În cazul în care această condiţie nu este îndeplinită, cursantul nu va putea participa la consultaţii 
şi nu va fi primit la examen, iar taxele de curs nu se restituie. Cursantul poate însă recupera orele la care a 
absentat, prin participarea la o altă serie de curs la temele respective.  
Responsabilitatea urmăririi prezenţei la curs îi revine secretarului Centrului teritorial organizator, prin 
grija şefului de Birou Zonal. În acest sens cursanţii vor semna tabelul de prezenţă în fiecare zi de curs. 
Acest tabel va fi trimis de către şeful de Birou Zonal, după încheierea modulului IV de curs, către 
responsabilul cu formarea profesională din cadrul departamentului Învăţământ şi manifestări profesionale. 
3.2  Lectorul predă tema creând un climat în care fiecare cursant să se simtă bine, să fie încurajat să 
contribuie la procesul de predare.  
Rolul lectorului constă din monitorizarea şi facilitarea învăţării şi în acest scop: 

a) respectă conţinutul şi metodele pedagogice enunţate în specificaţia programului de formare; 
b) adaptează predarea la ritmul de învăţare al cursanţilor; 
c) se asigură că participanţii înţeleg temele abordate; 
d) răspunde întrebărilor şi îndrumă participanţii la curs; 
e) observă ce ar trebui clarificat mai explicit şi furnizează precizările respective; 
f) organizează prezentarea rezultatelor evaluărilor, încurajează feed back-ul asistenţei, furnizează 

comentariile proprii. 
3.3  Metodele de predare utilizate de lectorii ANEVAR:  

a) sunt adecvate rezultatelor scontate privind învăţarea,  
b) fac apel la diverse stiluri de învăţare,  
c) asigură participarea activă a cursanţilor la procesul de învăţare,  
d) facilitează interacţiunea cursantului cu lectorul, cu materialele didactice şi cu ceilalţi colegi,  
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e) permit cursanţilor să analizeze şi să înţeleagă ce au învăţat,  
f) furnizează feedback-ul necesar pentru eficientizarea învăţării. 

În cazul în care se impune o modificare semnificativă în derularea secvenţelor de formare, cursanţii sunt 
anunţaţi. 
În situaţia în care, la finalul cursului, legislaţia română în vigoare va impune noi condiţii de practicare a 
profesiei de expert evaluator, incompatibile “in personam“ cu situaţia sau starea absolventului de curs, 
ANEVAR îşi declină orice răspundere, inclusiv materială sau obligaţie de restituire a sumelor plătite, faţă 
de cel în cauză. 
3.4  Urmărirea desfăşurării cursurilor de formare profesională: şeful Biroului Zonal este responsabilul de 
curs. Acesta va lua măsuri ca în spaţiile ANEVAR, inclusiv în spaţiile închiriate pentru manifestări 
profesionale, să nu se desfăşoare activităţi comerciale. 

III. EVALUAREA CUNOŞTINŢELOR DOBÂNDITE DE CĂTRE CURSANŢI ŞI  A 
ORGANIZĂRII ŞI DESFĂŞURĂRII CURSURILOR DE FORMARE 

Metodele de evaluare sunt selectate, astfel încât: 
a) să măsoare atingerea rezultatelor învăţării;  
b) să fie clar formulate şi să se axeze pe performanţele cursanţilor; 
c) să ofere informaţiile necesare pentru îmbunătăţirea calităţii formării. 

3.1. Evaluarea cunoştinţelor acumulate de cursant (examinarea) 
Toate CFP organizate de ANEVAR sau cele recunoscute de ANEVAR se finalizează cu un examen de 
absolvire. Cursanţii sunt informaţi încă de la începutul cursului, asupra evaluărilor la care vor participa. 
Examenul de absolvire cuprinde: 

a) elaborarea unui proiect de absolvire; 
b) susţinerea unei probe scrise; 
c) susţinerea proiectului de absolvire. 

A.  Proiectul de absolvire va fi elaborat: 
a) individual pentru cursurile de formare în domeniile : 

- evaluarea proprietăţilor imobiliare; 
- evaluarea bunurilor mobile; 
- evaluarea instrumentelor financiare. 

b) în grupuri de 2-3 persoane, pentru cursul de formare în evaluarea întreprinderilor. 
Temele proiectelor de absolvire sunt stabilite de cursanţi astfel încât să aibă posibilitatea de a exersa şi 
demonstra abilităţile de executare a unei lucrări de evaluare tipice. 
Proiectul de absolvire în forma de ciornă (draft) se predă la ANEVAR, până la data stabilită în programul 
cursului. 
Proiectele vor fi verificate de lectori examinatori (10-15 proiecte pentru un examinator), pe baza grilei de 
verificare. 
La data stabilită în program pentru consultaţii, examinatorii vor arăta în scris pe proiect, vor explica 
eventualele neajunsuri sau erori din fiecare proiect şi vor solicita completarea proiectului. 
B. La data stabilită în program pentru examen, cursanţii vor susţine o probă scrisă care cuprinde, după 
caz: 

a) evaluarea proprietăţilor imobiliare - 80 întrebări tip grilă şi două aplicaţii; 
b) evaluarea întreprinderilor - 80 întrebări tip grilă; 
c) evaluarea bunurilor mobile - 60 întrebări tip grilă şi două aplicaţii.  

Cursanţii vor însemna cu cerneală sau pastă (de culoare neagră sau albastră) răspunsurile considerate 
corecte, atât pe foaia cu teste, cât şi pe formularul special de verificare automată. 
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Timpul alocat pentru proba scrisă este 1 minut pentru fiecare întrebare tip grilă şi 10 minute pentru fiecare 
aplicaţie. 
C. După terminarea probei scrise, cursanţii vor susţine proiectul de absolvire în faţa Comisiei de 
examinare, care va cuprinde obligatoriu examinatorii proiectelor de la faza consultaţiilor. 
Comisia de examinare va urmări în principal : 

a) dacă examinatul cunoaşte proiectul şi este într-adevăr autorul proiectului; 
b) dacă examinatul şi-a însuşit principalele tehnici de culegere şi analiza a informaţiilor şi are un 

minimum de abilităţi necesare în executarea lucrărilor de evaluare; 
c) dacă s-au efectuat completările cerute la faza consultaţiilor. 

Durata examenului oral este de 10-15 minute, pentru fiecare proiect. 
3.2.  Notarea  
A. Proba scrisă se notează astfel: 

a) un răspuns corect la întrebările din testul grilă 1 punct; 
b) rezolvarea aplicaţiilor 0-10 puncte. 

Testul grilă va fi corectat de către departamentul Învăţământ şi manifestări profesionale din cadrul 
ANEVAR Central, iar aplicaţiile de către un membru al Comisiei de examinare. 
B. Proiectul de absolvire se notează pe baza grilei de notare, fiecare element fiind notat de la 1 la 10. Se 
vor obţine doua note, astfel: 

a) o notă la verificare proiectului;  
b) o notă la susţinerea proiectului de către cursant, în faţa Comisiei de examinare. Dacă nota de la 

susţinere este mai mică cu 2 puncte decât nota proiectului, examinatorii vor arata motivele în fişa 
de notare. 

În cazul în care se depistează proiecte care sunt asemănătoare ca formulare, Comisia de examinare poate 
hotărî: 

- amânarea examenului până când cursanţii vor prezenta proiecte, evident, elaborate individual; 
- scăderea notelor la proiect şi prezentare cu 1-2 puncte, funcţie de gradul de asemănare.  

Acest lucru se va specifica pe foile de notare. 
Pentru promovarea examenului cursantul trebuie să obţină nota minimă 6 la: proba scrisă, la 
verificarea proiectului şi la susţinerea proiectului, dar media generală dintre proba scrisă şi proba 
orală să fie minimum 7. 
C. În nota finală de absolvire, ponderile notelor sunt: 

a) proba scrisă   50% 
b) proiectul de absolvire  25% 
c) susţinerea proiectului  25% 

Examenul scris poate fi dat separat de cel oral. Se poate repeta numai examenul care nu a fost promovat. 
Repetarea este posibilă de maxim 3 ori, în decurs de 2 ani calendaristici, de la data finalizării cursului. 
După expirarea acestui termen, cursul trebuie repetat. Începând cu cea de-a doua repetare, cursantul 
trebuie să achite o taxă de reexaminare.  
Rezultatele obţinute de către cursanţi la examen vor fi transmise şefului de Birou Zonal, de către 
responsabilul cu formarea profesională din cadrul departamentului Învăţământ şi manifestări profesionale 
de la ANEVAR Central, în termen de 14 zile calendaristice de la data recepţionării documentelor de la 
Comisia de examinare. 
3.3.  Evaluarea de către cursant a organizării şi desfăşurării cursului 
Participanţii la cursul de formare profesională au posibilitatea de a-şi exprima opinia despre organizarea 
cursului, calitatea mijloacelor didactice, prestaţia lectorilor, amabilitatea personalului administrativ, pe 
formularul de feed-back, pe care îl vor primi de la secretarul Centrului teritorial, prin grija şefului de 
Birou Zonal, după finalizarea activităţii de formare profesională. 
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Observaţiile cursanţilor, menţionate în aceste chestionare, sunt sintetizate de preşedintele Comisiei de 
calificare şi atestare profesională, pe formularul Fişă de analiză a satisfacţiei participanţilor la cursul de 
formare.  
Pentru neconformităţile depistate, preşedintele Comisiei de calificare şi atestare profesională stabileşte 
măsuri corective, termenul de realizare, responsabilul pentru soluţionarea deficienţelor.  

IV. EMITEREA ŞI GESTIONAREA CERTIFICATELOR DE ABSOLVIRE 

Responsabilul cu formarea profesională va emite certificatele de absolvire, care vor fi transmise la 
Centrul teritorial al ANEVAR, unde au avut loc examenele de absolvire a cursurilor de formare 
profesională, în termen de 30 de zile de la data comunicării rezultatelor examenelor. 
Evidenţa certificatelor emise va fi ţinută de către responsabilul cu formarea profesională, prin 
înregistrarea numerelor de certificat alocate fiecărui curs de formare profesională. 
Toţi participanţii la curs vor fi informaţi asupra posibilităţii susţinerii examenului de absolvire, pe 
parcursul a 2 ani calendaristici, de la data finalizării cursului, în oricare din Centrele teritoriale ale 
ANEVAR din ţară, în care se organizează examen pentru secţiunea respectivă.  
Prezentele Reguli intră în vigoare la data aprobării de către Consiliul Director şi vor fi publicate în 
Buletinul Informativ. 
 
 

Aprobate în şedinţa Consiliului Director din 15.10.2010. 
 
 
 
 

 
SESIUNEA DE ACREDITARE ŞI REACREDITARE 2010 

 
 

A.  STUDIU DE CAZ - ACREDITARE – SECŢIUNEA EVALUAREA ÎNTREPRINDERII 

UTILIZAREA RAPORTULUI 

Se cere de către client evaluarea pachetului majoritar de acţiuni aparţinând societăţii PLASTICUL SA, în 
vederea realizării unei tranzacţii cu 100% din acţiuni, la data de 31.12.2009. În urma realizării tranzacţiei, 
principalul acţionar, care este şi manager general, nu intenţionează să mai continue activitatea în cadrul 
PLASTICUL SA, urmând a se retrage din funcţia de manager general la 31.12.2009. 

DATE FINANCIARE 

Bilanţul şi contul de profit şi pierdere simplificate pe ultimii patru ani sunt următoarele: 
 

    RON
ACTIV 2006 2007 2008 2009 
TOTAL IMOBILIZĂRI NECORPORALE 0 0 1.800 1.800
Terenuri şi construcţii 822.800 280.200 1.087.400 1.062.100
Utilaje 473.900 409.900 351.600 1.513.300
TOTAL IMOBILIZĂRI CORPORALE 1.296.700 690.100 1.439.000 2.575.400
IMOBILIZĂRI FINANCIARE  0 0 68.000 83.900
I. TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE 1.296.700 690.100 1.508.800 2.661.100
TOTAL STOCURI 5.574.100 4.171.500 2.333.600 1.299.700
TOTAL CREANŢE 91.100 47.900 1.063.700 1.363.000
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LICHIDITĂŢI ŞI ASIMILATE 700 299.100 713.500 743.600
II. TOTAL ACTIVE CIRCULANTE 5.665.900 4.518.500 4.110.800 3.406.300
TOTAL ACTIV  6.962.600 5.208.600 5.619.600 6.067.400
     
PASIV 2006 2007 2008 2009 
Capital social 873.100 873.100 873.100 873.100
Rezerve şi diferenţe din reevaluare 988.700 727.200 2.017.400 2.086.800
Rezultat reportat 0 0 0 0
Profit nerepartizat 0 0 0 0
Fonduri 0 0 0 0
I. TOTAL CAPITAL PROPRIU 1.861.800 1.600.300 2.890.500 2.959.900
II. TOTAL DATORII PE TERMEN MEDIU 
ŞI LUNG 1.832.500 2.440.600 1.345.300 1.692.900
III. CAPITAL PERMANENT 3.694.300 4.040.900 4.235.800 4.652.800
IV. TOTAL DATORII PE TERMEN SCURT 3.268.300 1.167.700 1.383.800 1.414.600
V. TOTAL DATORII 5.100.800 3.608.300 2.729.100 3.107.500
TOTAL PASIV  6.962.600 5.208.600 5.619.600 6.067.400

 
    RON 
Denumirea indicatorilor 2006 2007 2008 2009 
Cifra de afaceri 6.927.015 9.455.376 11.487.648 9.418.400 
Venituri din exploatare 6.935.165 9.876.793 11.553.758 9.504.400 
Costul mărfurilor 0 0 0 0 
Cheltuieli materiale 2.495.856 3.312.013 3.603.571 3.487.000 
Combustibili, energie şi apă 205.260 223.814 235.804 249.800 
Cheltuieli cu terţii 713.393 878.507 1.006.621 1.132.500 
Cheltuieli de personalul 2.770.806 3.971.258 5.169.442 3.579.000 
Amortizări 89.977 89.977 92.997 93.000 
Impozite şi taxe 89.106 89.106 101.187 101.200 
Alte cheltuieli 0 376.473 0 0 
Cheltuieli de exploatare 6.364.397 8.941.147 10.209.621 8.642.500 
Rezultatul exploatării 570.767 935.646 1.344.137 861.900 
Venituri financiare 1.383 699 813 1.800 
Cheltuieli financiare 183.281 244.055 134.695 169.300 
Rezultat financiar -181.898 -243.356 -133.882 -167.500 
Venituri excepţionale 0 0 0 0 
Cheltuieli excepţionale 0 0 0 0 
Rezultat excepţional 0 0 0 0 
Rezultat brut 388.870 692.290 1.210.255 694.400 
Rezultat net 326.650 553.832 968.204 555.500 

 

ELEMENTE  JURIDICE 

Obiectul principal de activitate este realizarea de subansamble din plastic pentru industria auto.  

Capitalul social este deţinut de către dl. Codrin Ion în proporţie de 75% şi compania CODRIN SA 
(controlata de dl Codrin Ion ), în proporţie de 25%. 

Contracte:  
• societatea deţine în proprietate trei hale de producţie, fiecare a câte 900 mp Ad fiecare, din care una este 

închiriată integral începând cu 01.01.2010 către CODRIN SA. Terenul aferent fiecăreia din cele 3 hale 
este identic. Chiria percepută este de 7 euro/mp Ad/lună; 
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• societatea este chiriaş în spaţiul de birouri în care îşi desfăşoară activitatea administrativă. Spaţiul are o 

arie utilă de 500 mp. Chiria plătită către proprietarul CONFORT SRL (cu care nu are nici un fel de 
legături de grup) este de 5 euro/mp Au/lună. Contractul nu poate fi reziliat de niciuna din părţi şi nu are 
clauză de renegociere a chiriei. Contractul expiră peste 4 ani (31.12.2013). Spaţiul este absolut necesar 
pentru desfăşurarea activităţii; 

• contractul de împrumut pe termen lung pentru investiţii a fost semnat în anul 2006 cu rata dobânzii de 
10%, existând două acte adiţionale în 2007 şi 2009 prin care s-a majorat suma acordată. Nu există alte 
împrumuturi pe termen mediu şi lung. 

Drept de proprietate: 
• terenul de 5.400 mp şi cele 3 hale de câte 900 mp fiecare sunt deţinute cu titlu de proprietate integral. 

Halele şi terenul nu au mai fost reevaluate de la finalul anului 2006; clădirile au o vârstă de 10 ani şi o 
durată totală de viaţă estimate la 100 de ani; 

• utilajele sunt toate proprietatea companiei şi au o valoare justă, conform raportului de evaluare realizat 
la 31.12.2009, de 2.500.000 lei. 

 Creanţe: 
• din totalul creanţelor, 300.000 lei reprezintă creanţe aferente unor societăţi intrate în procedura de 

insolvenţă la începutul anului 2008, care nu au mai achitat nici un leu de la data declanşării procedurii. 

Participaţii: 
• imobilizările financiare sunt participaţii la alte societăţi, suma înscrisă în bilanţ reprezintă valoarea 

justă la 31.12.2009. 
 
ELEMENTE OPERAŢIONALE 

Producţia realizată: 
• activitatea operaţională se realizează în două din cele 3 hale deţinute în proprietate; activitatea 

administrativă se desfăşoară în biroul închiriat de la terţi; 
• producţia fizică realizată în ultimii 4 ani a fost următoarea: 
 

Descriere 2006 2007 2008 2009 
Producţie fizică - bucăţi 692.700 787.948 765.843 724.492 

 
• având în vedere producţia realizată deja în primele luni ale anului 2010 şi comenzile ferme pentru anul 

2010, se estimează realizarea în 2010 a unei producţii fizice de 725.000 bucăţi; 
• producţia estimată de managementul companiei, bazată pe relaţiile existente în piaţă de desfacere şi 

experienţa acumulată de management în anii precedenţi este: 
 

Descriere 2010 2011 2012 2013 2014 
Producţie fizică - bucăţi 725.000 870.000 1.044.000 1.252.800 1.503.360

 
• capacitatea de producţie este de 1.000.000 repere anual. Pentru realizarea nivelului producţiei estimate, 

la nivelul anului 2012, ar fi necesară o investiţie de 1.000.000 lei; 
investiţiile de menţinere se situează la nivelul a jumătate din • 

previziune explicită. 
amortizarea anuală în perioada de 

cătorilor de mase plastice pentru industria auto arată că piaţa s-a stabilizat în 

• vizionează intrări de 

ELEMENTE COMERCIALE 

Piaţa societăţii comerciale: 
• o analiză a asociaţiei produ

anul 2010, se aşteaptă că anul 2011 să însemne sfârşitul recesiunii în industria auto, dar după acest 
punct de minimum istoric creşterea aşteptată este de 3% pe an în următorii 4 ani; 
poziţia pe piaţă a societăţii este solidă, concurenţa este una medie, nu se pre 

jucători importanţi în următoarea perioadă; 
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•  cu anul 2015, este de aproximativ 0,5% pe an, conform 

• ale s-au stabilizat la nivelul anului 2009. 

ndustrial în zonă, estimat de un evaluator, este de 50 euro/mp; 

ă; 

striale şi de 10% pentru proprietăţi 

• 

 fondului de rulment este estimată a se menţine neschimbată în perioada 

l datorii/ capital propriu, în domeniul de activitate, este 35%; 
ta evaluării 9,2 %; 

creşterea sustenabilă a economiei, începând
Institutului Naţional de Prognoză; 
preţurile pe piaţa societăţii comerci

Piaţa imobiliară: 
• preţul terenului i
• costul de înlocuire brut al halelor este de 500 euro/mp Ad; 
• chiria de piaţă pentru hale industriale este de 4 euro/mp Ad/lun
• chiria pentru spaţii administrative este de 10 euro/mp Ad/lună; 

du• rata de capitalizare brută este de 11% pentru proprietăţi in
comerciale sau administrative; pe termen scurt (sub 5 ani) se estimează o cvasimenţinere a condiţiilor 
de piaţă; 
gradul de ocupare mediu pentru proprietăţi industriale este de 80%; 

• cursul de schimb la 31.12.2009 este de 4,2 lei/euro. 

ELEMENTE FINANCIARE 
• ponderea în cifra de afaceri a

ce urmează; 
• analiza ratelor de lichiditate arată că societatea nu deţine lichidităţi în exces peste necesităţile curente 

de exploatare; 
• rata de bază fără risc extrasă de pe piaţa europeană este de 3%; 

prima de risc es• te de 4,5%; 
• prima de risc de ţară pentru România este de 3,5%; 
• beta levered este 1,4; raportu
• rata dobânzii la credite pe termen mediu şi lung la da
• rata impozitului pe profit este de 16%. 

 
Notă:  Formula levered/unlevered pentru beta este: 

 
unde BU − beta unlevered, BL −
termen lung/capital propriu. 

 beta levered, Tc – rata impozitului pe profit şi D/E − raportul datorii pe 

BILE 

din domeniu sunt: 

COMPANIILE COMPARA

Companiile listate pe piaţa de capital 
 

Companie Datorii pe termen lung/ 
Capital propriu 

EBITDA/CA CA   
(RON) 

Valoare contabilă Capitalizare 
(RON) bursieră (RON) 

AAA 30% 12% 11.302.100 15.182.900 8.633.500 
BBB 25% 12% 11.113.800 1 0 7.207.20 8.676.000 
CCC 28% 13% 12.244.000 11.134.100 8.671.100 
DDD 30% 13% 9.889.400 9.615.800 8.065.500 
EEE 27% 12% 9.324.300 20.243.800 7.996.000 
FFF 25% 12% 7.534.800 14.170.700 7.735.200 
GGG 30% 12% 10.360.300 13.158.500 7.738.000 
HHH 25% 14% 9.889.363 12.146.300 8.691.300 
III 30% 12% 9.606.809 11.134.100 8.027.200 
JJJ 50% 13% 11.302.100 10.628.000 8.691.300 

• t caz, nu se co ă necesară aplicarea unei p  pac ; 
• ăţile comparabile nu deţin active redundante şi nici disponibilită

în aces nsider rime pentru het majoritar
societ ţi în exces; 
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• pentru uşurinţa calculelor, se consideră media aritmetică a multiplilor. 
 
Precizare: calculele matematice pot fi realizate cu rotunjire la cifra miilor. 
 

REZOLVARE 

1. ABORDAREA PRIN ACTIVE 
   RON
 Denumirea elementului 2009 Corecţii Valori corectate
ACTIVE IMOBILIZATE 2.661.100 .054.500 6.715.64 00 
Terenuri şi construcţii 1 0 2.896.600 .062.10 3.958.700 
Utilaje, echipamente, mijloace de transport 1.513.300 986.700 2.500.000 
Birotică şi mobilier     0 
Imobilizări financiare 83.900 0 83.900 
Activ necorporal - contract 0 171.20 171.200 0 
Imobilizări necorporale 1.800 0 1.800 
STOCURI 1.299.70 1.299.700 0 0 
CREANŢE 1.36 -300.000 1.063.000 3.000 
DISPONIBIL 743.600 0 743.600 
CONTURI DE REGULARIZARE 0 0 0 
TOTAL ACTIV 6.067.400 3.754.500 9.821.900 
        
CAPITAL PROPRIU 2.959.900 3.754.500 6.714.400 
DATORII 3.107.500 0 3.107.500 
CONTURI DE REGULARIZARE 0 0 0 
TOTAL PASIV 6.067.400 3.754.500 9.821.900 
     
Activ net corectat, lei 6.714.400   
 
Note: 
• valoare de piaţă a terenurilor şi clădirilor: 

it = 2.700 mp × 4 EUR/mp/lună × 12 luni × 0,8 = 103.680 EUR 
 EUR 

• 
 = 54.000 EUR/an 

× 4,2 lei/EUR = 171.200 lei 
• 
• 

2. A ETODA DCF)

Ven
Capitalizare venit: 103.680/11% = 942.545
Valoare 942.545 × 4,2 lei/EUR = 3.958.700 (rotunjit la sute) 
valoare activ necorporal (avantaj de contract): 
Avantaj contract = 900 mp × 12 luni × (10 – 5) EUR/mp/lună
Actualizare 4 ani @ 10% = 54.000 × 3,169865 
valoare justă utilaje = 2.500.000 lei 
corecţie creanţe - 300.000 lei  

BORDAREA PRIN VENIT (M

• preţ mediu unitar istoric al produselor, lei 

Indicator 2006 2007 2008 2009 
Cifra de afaceri 6.927.015 9.455.376 11.487.648 9.418.400 
Producţie fizică - bucăţi 0 3692.70 787.948 765.84 724.492 
Preţ mediu unitar 10 12 15 13 
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• estimare CA 

BVC 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Producţia fizică, buc. 725.000 725.000 746.800 769.200 792.300 796.300
Preţ unitar lei/buc. 3 3 3 31 1 1 1 13 13
Cifra de afaceri, lei 9 9 9 9 10 10.425.000 .425.000 .708.400 .999.600 .299.900 .351.900
Creştere, %   0 3 3 3 0,5% % % % %

 
 • EBITDA

Indicator 2006 2007 2008 2009 2010 
E ITDA B 660.744 1.025.622 1.437.134 954.900 942.500 
EBITDA/CA 10% 11% 13% 10% 10% 

 
Indicator 2011 2012 2013 2014 2015 
EBITDA 942.500 970.800 1.000.000 1.030.000 1.035.200 
EBITDA/CA 10% 10% 10% 10% 10% 

 Profit net •

BVC 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
E 942.500 942.500 970.800 1.000.000 1.030.000 1.035.200BITDA 
EBITDA/CA 10% 10% 10% 10% 10% 10% 
Amortizare 93.000 93.000 93.000 93.000 93.000 93.000 
Provizioane şi ajustări 0 0 0 0 0 0 
EBIT 849.500 849.500 877.800 907.000 937.000 942.200 
Impozit pe profit 135.900 135.900 140.400 145.100 149.900 150.800 
Profit net din exploatare 713.600 713.600 737.400 761.900 787.100 791.400 
Rată profit net 8% 8% 8% 8% 8% 8% 

 
• ent Fond de rulm

Fond de rulment 2006 2007 2008 2009 2010 
Cifra de afaceri 6.927.015 9.455.376 11.487.648 9.418.441  9.425.000 
Fond de rulment 2.396.840 3.051.756 2.013.450 1.248.096  1.249.800 
Pondere în CA 34,60% 32,28% 17,53% 13,25% 13,26%
Variaţia fondului de rulment  654.916 -1.038.306 -765.353  1.700 

 
Fond de rulment 2011 2012 2013 2014 2015 
Cifra de afaceri 9.425.000 9.708.400 9.999.600 10.299.900  10.351.900 
Fond de rulment 1.249.800 1.287.400 1.326.000 1.365.800  1.372.700 
Pondere în CA 13,26% 13,26% 13,26% 13,26% 13,26%
Variaţia fondului de rulment 0 37.600 38.600 39.800  0 

 
• 

UR 3,0% 
4,5% 

 
 în sector  

  

 

ROE + CMPC 

Rata fără risc în E
Prima de risc 
Prima de risc de ţară  3,50% 
Beta (levered) 1,4 
Datorii/capital propriu 35% 
Unlevered Beta 1,08 
Datorii/capital propriu societate 27% 
Relevered BETA 1,31 
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ROE = Rf + CRP + βR × (CRP + Ip OE 
1 × 4,50% + 0% % 

) + α R
3,0% + 3,5% + 1,3  = 12,4

ROE 12,4% 
E/(D+E) 78,59% 
Rd 9,20% 
D/(D + E) 21,41% 
Rata impozit 16% 
CMPC 11,46% 

 
• Active redundante 

Im ri corporale, o hal
 = 83.900 lei 

• 

obiliză ă = 3.958.700/3  = 1.319.600 lei 
Imobilizări financiare
Total redundante = 1.403.500 lei 
 
Flux de numerar 

Ta lou fluxuri financib are   Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Perpetuu

        
711.900 713.600 699.800 723.300 747.300 784.500Cash flow din exploatare   

 + profit net la dispoziţia 
capitalului investit  713.600 713.600 737.400 761.900 787.100 791.400

 - variaţie fond de rulment  1.700 0 37.600 38.600 39.800 6.900
Cash flow din activitatea de 
investiţii   46.500 46.500 46.500 46.500 46.500 0

 + amortizare   93.000 93.000 93.000 93.000 93.000 93.000
mijloace fixe   46.500 46.500 46.500 46.500 46.500 - investiţii în 93.000

Cash flow din activitatea 
financiară   0 0 0 0 0 0

                
Cash flow la dispoziţia 
investitorilor   758.400 760.100 746.300 769.800 793.800 784.500

Factor de actualizare, 
@11,46%    0,897 0,805 0,722 0,648 0,581   

Cash flow actualizat   680.400 611.800 539.000 498.800 461.500   
Rata de capitalizare 10,96%             
Valoare reziduală, lei 7.158.500             
Valoare reziduală 
actualizată, lei 4.161.500             

Valoare DCF, lei 6.953.000             
Active în afara exploatării la 
valoare netă, lei 1.403.500             

Datorii termen mediu şi 
lung, lei 1.692.900             

Valoarea pachetului 
integral de acţiuni, lei 6.663.600             
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 3. IAŢĂABORDAREA PRIN P  

 CBc/EBITDA CBc / CA CBc/Cp 
media 6,64 0,82 0,63 
media corectată la 81% 

  
5,41 

 
0,67 0,51 

 
 EBITDA CA Capital propriu 
Caracteristica subiect 954.900 6.714.400 9.418.400 
Valoare comparaţii 6.320.900 

v active în afara exploatării 

5.165.500 
1.403.500 

3.437.700 
Active redundante 

si
1.403.500 1.403.500 

Valoare finală, inclu 6.569.000 7.724.400 4.841.200 
 

.  STUDIU DE CAZ − ACREDITARE – SECŢIUNEA EVALUAREA PROPRIETĂŢII 
IMOBILIARE  

recum şi 
pro

 
 subsol şi anexe de depozitare la demisol, precum şi parcări exterioare). 

ea completă a apartamentelor este 18 luni după finalizare, cu execuţie 

 
 
Se elimină comparabila JJJ. 
 
Opinie: 6.660.000 lei 

 
 
B

Să se estimeze valoarea de piaţă a unei investiţii în curs (exclusiv terenul), în vederea vânzării, p
fitul investitorului. 

Investiţia în curs reprezintă 25% din investiţia totală (exclusiv terenul), într-un proiect rezidenţial (blocuri
de locuinţe cu parcări la
Parcările exterioare nu sunt destinate vânzării, ele se închiriază pe o perioadă de 5 ani, urmând ca peste 5 
ani să fie schimbată destinaţia. 
Durata estimată pentru finalizarea construcţiilor este 12 luni, cu execuţie liniară şi plăţi semestriale. 
Durata estimată pentru vânzar
liniară şi cu raportare semestrială a încasărilor. 
Rata de actualizare adecvată pe piaţa specifică este 10%. 

Datorii pe 
termen EBITDA Valoare Capitalizare Companie lung 
/Capital 
propriu 

/CA CA contabila bursiera EBITDA CBc 
/EBITDA CBc/Cp CBc/capital 

propriu 

AAA 30% 12% 11.302.100 15.182.900 8.633.500 11.302.100 6,37 0,76 0,57 
BBB 25% 12% 11.113.800 17.207.200 8.676.000 11.113.800 6,51 0,78 0,50 
CCC 28% 13% 12.244.000 11.134.100 8.671.100 12.244.000 5,45 0,71 0,78 
DDD 30% 13% 9.889.400 9.615.800 8.065.500 9.889.400 6,27 0,82 0,84 
EEE 27% 12% 9.324.300 20.243.800 7.996.000 9.324.300 7,15 0,86 0,39 
FFF 25% 12% 7.534.800 14.170.700 7.735.200 7.534.800 8,55 1,03 0,55 

GGG 30% 12% 10.360.300 13.158.500 7.738.000 10.360.300 6,22 0,75 0,59 
HHH 25% 14% 9.889.363 12.146.300 8.691.300 9.889.363 6,28 0,88 0,72 

III 30% 12% 9.606.809 11.134.100 8.027.200 9.606.809 6,96 0,84 0,72 
JJJ 50% 13% 11.302.100 10.628.000 8.691.300 11.302.100    

           
Media 28% 12%               

          
Plasticul SA 25% 10%        
Corecţie necesară 
faţă de comparab.  81%        
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Datele tehnice ale proiectului sunt: 
‐ Suprafaţa teren – 10.500 mp; 
‐ Suprafaţa desfăşurată suprateran – 42.000 mp; 

 – 4.500 mp; 

 mp; 

Pre

UR/loc/lună pentru perioada de exploatare. 
Co

e − 350 EUR/mp; 
 pregătirea terenului) – 10 EUR/mp; 

e de construcţie; 
l investiţiei. 

Co

; 

Pentru finalizarea proiectului finanţarea va fi 25% surse proprii şi 75% din credit bancar, cu o rată a 
dob

‐ Suprafaţa desfăşurată subteran
‐ Suprafaţă totală utilă apartamente – 30.000 mp; 
‐ Suprafaţă balcoane şi terase – 8.000 mp; 
‐ Suprafaţă utilă anexe depozitare la demisol – 850
‐ Număr parcări subterane – 150 buc; 
‐ Număr parcări exterioare – 150 buc. 
ţurile de vânzare pe piaţa specifică:  
‐ Apartamente – 1.200 EUR/mp util; 
‐ Terase, balcoane – 400 EUR/mp; 
‐ Anexe depozitare – 200 EUR/mp; 
‐ Parcare subterană – 10.000 EUR; 
‐ Parcare exterioară –  închiriere 25 E

sturi de construcţie: 
‐ Apartamente – 550 EUR/mp; 
‐ Amenajări subteran
‐ Amenajări exterioare (inclusiv
‐ Cheltuieli neprevăzute 5% din costuril
‐ Onorarii profesionale (proiectare, diverse studii, etc) – 5% din costu

sturi de vânzare: 
‐ Comision agenţie imobiliară – 1% din preţul de vânzare; 
‐ Taxe legale – 1%
‐ Cheltuieli de marketing – 500.000 EUR. 

ânzii de 10% p.a. 
Valoarea de piaţă a terenului în zona respectivă este de 800 EUR/mp.  
 

REZOLVARE 

1. Estimare venituri din vânzare proiect  
 

 

Estimare valoare unitara parcare exterioara
Venit lunar (Eur) 25
Venit annual (Eur) 300
Factor de actualizare 3.790787
Valoare parcare (Eur) 1,137          
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Estimare venituri totale
Tip U.M. Cantitate Pu (Eur/ u.m.) V (Eur)
Apartam ente  m p 30,000       1,200                  36,000,000      
Terase, balcoane m p 8,000         400                     3,200,000         
Anexe depozitare m p 850            200                     170,000            
Parcari subterane buc 150            10,000                1,500,000         
Parcari exterioare buc 150            1,137                  170,585           
Total venituri 41,040,585      
 

2. Estimare cost total investiţie 

Estimare cost investitie
Costuri directe
Tip u.m. Cantitatear (Eur/ u.m.) Cost total
Apartam ente m p 42,000           550            23,100,000            
Am enajari subterane m p 4,500            350            1,575,000              
Am enajari exterioare m p 10,500          10               105,000                 
Total 24,780,000           
Cheltuieli neprevazute 5% 1,239,000              
Total costuri dezvoltare 26,019,000           
Onorarii profesionale 5% 1,300,950             
Total costuri investitie 27,319,950            
 
 
Estimare cheltuieli de vanzare
Tip Valoare
Com ision agentie im obiliara 1% 413,200               
Taxe legale 1% 413,200               
Cheltuieli de m arketing 500,000               
Total 1,326,400            

 
 

Estimare cheltuieli de finantare
Cost ram as investit ie 75% 20,489,963           
Sum a de f inantat 75% 15,367,472           
Rata dobanzii 10%
Cheltuieli de finantare 1,536,747              

 
 

3. Estimare valoare de piaţă teren 

Estimare valoare de piata teren
Suprafata (m p) 10,500                 
Valoare unitara (EUR/m p) 800                      
Valoare piata teren (mp) 8,400,000            
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4. Estimare valoare investiţie în curs 

Estimare valoare investitie (exclusiv teren)
Eur
Perioada 0.5 1 1.5 2 2.5
Costuri dezvoltare 10,244,981             10,244,981             
Venituri 13,680,195            13,680,195            13,680,195            
Cheltuieli de vanzare 440,271                  440,271                  440,271                  
Flux num erar (10,244,981)            (10,244,981)            13,239,925            13,239,925            13,239,925            
Rata de actualizare 10%
Factor de actualizare 0.953 0.909 0.867 0.826 0.788
Flux de num erar actualizat (9,768,206)             (9,313,619)             11,476,157             10,942,086            10,432,870             
Valoare prezenta 13,769,288           
Valoare teren 8,400,000               
Valoare investitie 5,369,288              

5. Estimarea profitului dezvoltatorului imobiliar 

Estimare cheltuieli de finantare
Cost ramas investitie 75% 20,489,963         
Suma de finantat 75% 15,367,472         
Rata dobanzii 10%
Cheltuieli de finantare 1,536,747            
 
 
 
C. APLICAŢIE − REACREDITARE – SECŢIUNEA EVALUAREA PROPRIETĂŢII IMOBILIARE 

Chiria contractuală, pentru o proprietate este 300.000 EUR/an, în timp ce chiria de piaţă este 350.000 
EUR/an. Să se determine valoarea proprietăţii, ştiind următoarele: 

- contractul de închiriere expiră peste 3 ani; 

- se estimează că proprietatea va fi vândută la sfârşitul anului 3; 

- se estimează o creştere cu 3% pe an a chiriei de piaţă;  

- rata adecvată de capitalizare este 6%, iar cea de actualizare 9%. 
 
REZOLVARE 
 

An Chiria de piaţă Chiria contract Factor actual.@9% Valoare actualizată 
1 350.000 300.000 0,917 275.229 

2 360.500 300.000 0,842 252.504 

3 371.315 300.000 0,772 231.655 

4 382.454    

 
Capitalizare chirie an 4: 382.454/0,06 = 6.374.241 EUR 

Actualizare valoare capitalizată: 6.374.241 × 0,772 = 4.922.083 EUR 

Valoare totală: 275.229 + 252.504 + 231.655 + 4.922.083 = 5.681.472 EUR 
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