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HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DIRECTOR 
 

 

Adoptată electronic în data de 10 februarie 2009 

 

H 68 bis (E) – Se aprobă completarea procedurii de alegeri pentru membrii Consiliului Director cu 

menţiuni privind condiţiile în care un membru al Consiliului Director în exerciţiu poate candida pentru o 

funcţie devenită vacantă în Consiliul Director, caz în care este obligat ca la data ţinerii alegerilor pentru 

funcţia vacantă, să renunţe în scris, la funcţia deţinută în Consiliul Director, prin cerere depusă la comisia 

de înregistrarea şi validarea candidaturilor. În lipsa acestei cereri candidatura sa nu va fi validată. 

 

La Conferinţa Naţională 2009, pentru completarea componenţei Consiliului Director, se vor desfăşura 

mai întâi alegeri pentru funcţia de prim-vicepreşedinte şi apoi pentru celelalte funcţii rămase vacante. 

 

* 

În şedinţa Consiliului Director, din data de 27 februarie 2009, de la Bucureşti, au fost adoptate 

următoarele hotărâri: 

1. H 69 – Se aprobă proiectul noului Statut ANEVAR, cu amendamentele discutate în şedinţă. 

2. H 70 – Se aprobă calendarul de desfăşurare a Adunărilor Generale ale Centrelor Teritoriale. 

 

* 

Adoptată electronic în data de 30 martie 2009 

H 71 (E) – Având în vedere lipsa unei prevederi statutare exprese referitoare la analizarea contestaţiilor 

împotriva deciziei de excludere din asociaţie, acestea vor fi direcţionate Senatului ANEVAR care va 

propune formarea unei comisii de analiză. După validarea ulterioară în cadrul Conferinţei Naţionale, 

comisia desemnată de Senat va  transmite concluziile formulate în urma analizei contestaţiilor. 

 

* 

 

În şedinţa Consiliului Director din data de 24 aprilie 2009 de la Bucureşti, au fost adoptate următoarele 

hotărâri: 

1. H 71 – Se aprobă lista propunerilor de excludere de membri titulari şi a propunerilor de radiere 

din lista membrilor asociaţi, pentru neplata cotizaţiei aferente anului 2008. 

2. H 72 – Se aprobă lista  propunerilor de transfer la categoria de membru aspirant, pentru 

neefectuarea orelor de pregătire continuă, cu excepţiile discutate în şedinţă şi cu menţiunea că dacă 

vor fi transmise documente care să ateste pregătirea continuă a persoanelor transferate, acestea vor fi 

analizate şi supuse votului electronic. În cazul în care vor exista astfel de situaţii, documentele vor fi 

transmise într-un termen limită de la data comunicării deciziei de transfer (până în luna iunie). 

3. H 73 - Se aprobă materialele ce vor fi prezentate Conferinţei Naţionale, după cum urmează: 

 Proiectul noului Statut ANEVAR, cu menţiunile discutate în şedinţă; 

 Raportul cu privire la activitatea Consiliului Director ANEVAR;  

 Raportul cenzorilor; 
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 Raportul auditorului extern; 

 Situaţiile financiare aferente anului 2008;  

 Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2009; 

 Raportul de gestiune al administratorului. 

4. H 74 – Se aprobă nominalizarea domnului Leandro Escobar Torres (ATASA) ca membru de 

onoare al ANEVAR. 

5. H 75 – Se aprobă demararea demersurilor pentru aderarea ANEVAR la schema REV 

(Recognised European Valuer) a TEGoVA. 

 

 
 

RAPORT DE ACTIVITATE ANEVAR, PE ANUL 2008 

 
 

Principalele direcţii: 

 Pregătirea continuă; 

 Formarea profesională; 

 Etica şi disciplina; 

 Relaţia cu membrii (informare mini-CD); 

 Activitatea internaţională; 

 Relaţia cu autorităţile; 

 Activitatea ştiinţifică; 

 Promovarea imaginii ANEVAR şi a profesiei de evaluator; 

 Activitatea organizatorică. 

 

a) Pregătirea continuă 

Obiective: 

 Creşterea şi diversificarea numărului de seminarii de pregătire continuă; 

 Programarea flexibilă a seminariilor, astfel încât cei doritori să poată participa la cât mai multe 

teme de interes;  

 Organizarea seminariilor la distanţă; 

 Încurajarea celor care participă la seminarii pentru a se pregăti profesional, şi nu numai, pentru a-

şi onora obligaţiile statutare; 

 Vom pune mare accent pe pregătirea continuă şi pe prevederile statutare legate de aceasta; 

 Vom căuta să semnam acorduri de recunoaştere reciprocă a activităţilor de pregătire continuă cu 

asociaţiile profesionale partenere; 

 Corelarea dintre procedurile Comisiei de etică şi cele de pregătire profesională. 

Realizări: 

 Seminarii nou apărute: 
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- SPIC D 10 – Evaluarea stocurilor (8 ore) 

- SPIC D 18 – Tehnici de previziune a veniturilor (16 ore) 

- SPIC D 20 – Deprecierea construcţiilor (8 ore) 

- SPIC D 21 – Estimarea costului de oportunitate al capitalului (8 ore) 

- SPIC D 22 – Ghid de aplicare – Evaluarea pentru mijloace fixe mobile (8 ore) 

- SPIC D 06 – Seminar on-line de Standarde Internaţionale de Evaluare (8 ore) 

- Seminarul on-line de standarde, susţinut de către 132 de membri, în perioada noiembrie 2008 - 

februarie 2009. 

 1660 de membri titulari la următoarele seminarii: 

 

 Scăderea numărului de ore echivalate pentru participarea la conferinţe, ceea ce a asigurat 

participarea celor interesaţi de dezbaterile din cadrul manifestărilor respective. 

 Transferul membrilor titulari care nu îşi efectuaseră pregătirea continuă în perioada de referinţă, în 

membri aspiranţi. 

 b) Formarea profesională 

 

Obiective: 

 Organizarea de cursuri în funcţie de cerinţele pieţei, cu menţinerea ridicată a unor standarde de 

calitate legate de activitatea lectorilor, prezenţa, exigenţa la examene. Ne propunem să respectăm 

procedura de asigurare a calităţii pe care o avem implementată şi care acoperă şi pregătirea 

continuă; 

 Încurajarea transferului formării profesionale înspre instituţiile de învăţământ superior şi 

sprijinirea concretă a acestora în realizarea unor forme de învăţământ profesioniste; 

 Menţinerea cu seriozitate a programului de stagiu şi asigurarea cadrului de desfăşurare a acestuia, 

prin consolidarea corpului de tutori; 

 Consolidarea corpului de lectori ANEVAR şi atragerea unor profesionişti în domeniu, care să aibă 

disponibilitatea necesară. 

Realizări: 

 2008: 36 de cursuri de formare (din care 1 curs de Evaluarea întreprinderii, 30 de cursuri de 

Evaluarea proprietăţii imobiliare şi 5 cursuri de Evaluarea Bunurilor Mobile) la care au participat 

1188 aspiranţi şi 196 membri titulari (un total de 1384 persoane); 

 2009: 17 de cursuri de formare (din care 2 cursuri de Evaluarea întreprinderii, 11 de cursuri de 

Evaluarea proprietăţii imobiliare şi 4 cursuri de Evaluarea Bunurilor Mobile) la care au participat 

569 aspiranţi şi 54 membri titulari (un total de 623 persoane); 

 Acorduri de recunoaştere a unor programe de pregătire în domeniul evaluării organizate de 

universităţi: 

SPIC D-04 Evaluarea pentru garantarea împrumuturilor 40 de serii 
SPIC D- 07  Raport de evaluare - Raport de verificare 4 serii 
SPIC D- 08  Evaluarea activelor necorporale 6 serii 
SPIC D- 10  Evaluarea stocurilor 5 serii 
SPIC D- 18  Tehnici de previziune a venitului 10 serii 
SPIC D- 19  Seminar tutori 5 serii 
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- UNIVERSITATEA „POLITEHNICA” din Timişoara, Facultatea de Construcţii – Master în 

“Managementul resurselor în mediul urban şi în mediul rural (Evaluarea proprietăţilor 

imobiliare)”, echivalat integral; 

- ASE, Bucureşti – Facultatea de Comerţ, Master „Business şi business în turism” (online), 

echivalat pentru Evaluarea întreprinderii, modulele I şi II; 

- ASE, Bucureşti – Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de valori, Master în 

finanţe (on-line), echivalat pentru Evaluarea întreprinderii, modulele I, II şi III; 

- Universitatea PETRU MAIOR din Tg. Mureş, Facultatea de Ştiinţe Economice, Masterul 

„Diagnostic şi evaluare” echivalat integral pentru Evaluarea întreprinderii; 

- Universitatea BABES-BOLIAY din Cluj Napoca, Facultatea de Ştiinţe Economice şi 

Gestiunea afacerilor, masterul „Diagnostic şi Evaluare”, echivalat integral pentru Evaluarea 

întreprinderii, Evaluarea proprietăţilor imobiliare şi Evaluarea bunurilor mobile. 

 Promovabilitate stagiu: 

- la sesiunea din mai 2008, din 204 stagiari au promovat doar 174 (85,3%); 

- la sesiunea din noiembrie 2008, din 312 stagiari au promovat 286 (91,7%); 

 Din 1.188 de aspiranţi în 2008, doar 516 persoane au finalizat stagiul şi s-au înscris la examen, 

cifră care poate include şi o parte a absolvenţilor de cursuri din 2007; 

 Curs de formare de noi lectori, în perioada 19-22 noiembrie 2008, la care au participat 22 de 

persoane cu următoarele profesii de bază: ingineri constructori – 5, economişti – 6, ingineri – 10, 

jurişti – 1. 

c) Etică şi disciplină  

Obiective: 

 Activitatea Comisiei foarte bine fundamentată şi riguros organizată; 

 Atitudine colegială, dar fermă; 

 Vom face publice toate speţele soluţionate prin hotărârea CD ajunse la Comisia de etică, astfel 

încât să asigurăm caracterul de prevenire; 

 Să transmitem un semnal foarte serios publicului, că acţiunile şi deciziile comisiei sunt lipsite de 

echivoc; 

 Vom pune la dispoziţia celor interesaţi un corp de verificatori ANEVAR, publicat pe site şi care să 

fie consultaţi înainte ca sesizarea să fie înaintată Comisiei de etică şi disciplină; 

 Constituirea unui corp de mediatori. 

Realizări: 

 Două birouri de lucru; 

 Două sancţiuni cu avertisment scris, cu acţiune corectivă profesională, un avertisment scris, 3 

sancţiuni cu suspendare pe termen de 12 luni şi 4 excluderi din Asociaţie; 

 Deciziile de sancţionare aprobate prin hotărâri ale Consiliului Director, în perioada aprilie 2008 - 

aprilie 2009 sunt publicate pe site-ul ANEVAR, la pagina cu „Poziţia oficială a ANEVAR” şi în 

Buletinul Informativ; 

 ANEVAR primeşte diverse adrese din partea unor instituţii publice/ autorităţi, prin care se solicită 

informaţii cu privire la existenţa de sancţiuni disciplinare aplicate unor membri ai Asociaţiei; 
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 Punerea la dispoziţia celor interesaţi a unui corp de verificatori ANEVAR, publicat pe site şi care 

să fie consultaţi înainte ca sesizarea să fie înaintată Comisiei de Etică şi Disciplină – 

NEREALIZAT; 

 Constituirea unui corp de mediatori – NEREALIZAT. 

d) Relaţia cu membrii 

Obiective: 

 Informarea periodică a membrilor a principalelor evenimente petrecute în viaţa Asociaţiei. 

Principalul mijloc de comunicare va fi site-ul ANEVAR. Vom folosi frecvent newsletter-ul, 

trimestrial buletinele informative şi întâlnirile periodice dintre reprezentanţii zonali în Consiliul 

Director şi preşedinţii Centrelor teritoriale; 

 Completarea softului de evidenţă a membrilor şi descentralizarea utilizării acestuia către Birourile 

zonale, astfel încât actualizarea informaţiilor personale să se facă la timp; 

 Existenţa unui Compartiment de evidenţă membri, în cadrul staff-ului ANEVAR, care să stea la 

dispoziţia membrilor cu toate informaţiile necesare; 

 Finalizarea demersului de reorganizare a Centrelor teritoriale din Bucureşti. 

Realizări: 

 Site: noi pagini destinate informării membrilor – „Pagina de arhive”, „Poziţia oficială a 

Asociaţiei”, „Revista Presei”;  

 Rubrica de noutăţi, Buletinele Informative; 

 Organizarea după fiecare şedinţă CD a unor întâlniri între reprezentaţii zonali şi preşedinţii 

Centrelor teritoriale – absenteism; 

 Posibilitatea de a plăti on-line cotizaţia de membru titular şi acreditat; 

 Chestionar de actualizare a informaţiilor referitoare la membrii titulari;  

 Aplicaţia utilizată la nivelul ANEVAR Bucureşti a fost instalată şi la sediile Birourilor zonale; 

 S-a demarat acţiunea de arhivare electronică a informaţiilor din arhiva ANEVAR; 

 Departament de sine stătător, de evidenţă a membrilor; 

 A fost înfiinţată şi o comisie de lucru, având ca scop definirea unor criterii omogene de organizare 

după criteriul geografic şi cel profesional, pentru Centrele din Bucureşti. 

 

e) Activitatea internaţională 

Obiective: 

Intrări în ANEVAR 

Anul primirii  2007  2008  Evoluţie 

Membri titulari 109  407 +273,4% 

Membri asociaţi 42 49 +16,7% 

 
Excluderi din ANEVAR 

Anul excluderii 2007 2008  Evoluţie 

Membri titulari 414 576* +39,1% 

Membri asociaţi ? 20  

Propuneri excludere 2009 membri titulari 863 

Propuneri excludere 2009 membri asociaţi 20 

* membri titulari excluşi în 2008 pentru neplata cotizaţiei pentru 2007 
 
Reînscrieri în ANEVAR 

Anul reînscrierii  2007 2008  Evoluţie 

Membri titulari 63 96 +52,4% 
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 Să fim parteneri activi ai principalelor instituţii internaţionale din care facem parte; 

 Să facem parte din echipe multinaţionale care participă la programe de finanţare comunitară 

„Leonardo”, pe teme legate de profesia de evaluator; 

 Creşterea şi diversificarea numărului de prezenţe ale noastre la manifestări internaţionale 

 Creşterea numărului de participări ale unor specialişti din străinătate, la manifestările organizate în 

România. 

Realizări: 

 Reprezentanţi ai asociaţiei fac parte din Boardul profesional al IVSC (Ion Anghel), din board-ul 

TEGoVA (Adrian Vascu), respectiv din board-ul WAVO (Adrian Crivii) 

 Organizarea în noiembrie 2008 a Adunării Generale a TEGoVA de la Bucureşti şi a celei de a 

treia ediţii a congresului WAVO, cu sprijinul ANEVAR  

 ANEVAR a participat alături de IRRV (Institute of Revenues Rating and Valuation) la depunerea 

unui proiect de program pentru dezvoltarea unui cadru de aplicare a standardelor de evaluare la 

nivel european, în parteneriat cu TEGoVA 

 ANEVAR a fost reprezentat la diverse conferinţe internaţionale pe teme de evaluare, după cum 

urmează: 

- Conferinţa ERES (European Real Estate Society) desfăşurată la Cracovia în iunie 2008 (Ion 

Anghel, Dana Ababei) 

- Expo Real – Munchen, octombrie 2008 (Mihai Bojincă) 

- AICPA/ASA National Business Valuation Conference – Las Vegas, noiembrie 2008 (Ana 

Maria Ciobanu) 

- Barcelona Meeting Point – Barcelona, noiembrie 2008 (Dan Dumitru, Cristian Dumitru) 

- RICS International Valuation Conference – Londra, noiembrie 2008 (Sorin Stan, Daniel 

Bahrim) 

 Congresul WAVO, organizat în noiembrie 2008, a reunit specialişti în evaluare din Statele Unite, 

Canada, Asia şi Europa; 

 Specialişti străini la conferinţele naţionale - dl. Lars Wiechen - PricewaterhouseCoopers şi dl. 

Leandro Escobar – ATASA (asociaţia spaniolă de profil). 

 

f) Relaţia cu autorităţile 

Obiective: 

 Sprijin activ al principalelor autorităţi guvernamentale şi neguvernamentale în problematica legată 

de evaluare (ANRP, ARB, Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, AVAS, etc) 

 Implicarea prin puncte de vedere fundamentate, referitoare la acte normative care au legătură cu 

profesia de evaluator. 

Realizări: 

 Principalele autorităţi care apelează la asistenţa ANEVAR pe diverse probleme sunt ANRP, DNA, 

AVAS, Ministerul de Interne prin Inspectoratele de Poliţie, Consilii locale, Corpul de Control al 

Guvernului, Judecătorii, Ministerul Justiţiei, Ministerul de Finanţe etc. 

 Ministerul Finanţelor Publice - Codul Fiscal;  

 Ministerul Justiţiei - profesia de expert judiciar şi extrajudiciar;  

 Camera de Comerţ şi Industrie a României, Institutul Naţional pentru Statistică - clarificarea 

aspectelor legate de codurile CAEN. 
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g) Activitatea ştiinţifică 

Obiective: 

 Continuarea elaborării ghidurilor de interpretare ale Standardelor Internaţionale de Evaluare; 

 Continuarea planului editorial, orientat spre nevoile membrilor ANEVAR; 

 Continuarea editării revistei ştiinţifice; 

 Pregătirea de către IROVAL a unei activităţi de cercetare, care să se finalizeze cu un material 

scris, care să prezinte publicului atât informaţii legate de statisticile ANEVAR, cât şi informaţii 

utile atât evaluatorilor, cât şi beneficiarilor serviciilor de evaluare; 

 Actualizarea permanentă a cursurilor de formare şi a seminariilor de pregătire continuă; 

 Asigurarea unui nivel calitativ ridicat al prezentărilor efectuate în cadrul Conferinţelor ANEVAR; 

 Continuarea şi îmbunătăţirea programului de Conferinţe ANEVAR. 

Realizări: 

 Ghiduri de interpretare a Standardelor Internaţionale de Evaluare (GN 3, GN 4, GN 6); 

 Buletine Informative, două numere ale Revistei de Evaluare, Raportul anual ANEVAR; 

 Revizuire suporturi de curs şi o serie de teste; 

 În planul editorial 2009 - ediţia în limba română a „The Market Approach to Valuing Businesses, 

Second Edition” de Shannon Pratt; 

 Proiectul de realizare a unei baze de date cu informaţii utile evaluatorilor nu a fost încă demarat;  

 Scoruri bune rezultate în urma interpretării chestionarelor de apreciere a conferinţelor şi număr 

mare de participanţi la acestea  

 Conferinţele organizate de ANEVAR: 

- Evaluarea pentru raportare financiară – Cluj, martie 2008, cu o participare de 395 de persoane; 

- Evaluarea activelor necorporale – Iaşi, 13 iunie 2008, cu o participare de 119 de persoane; 

- Evaluarea pentru piaţa de capital – ASE Bucureşti, 5 iunie 2008, cu o participare de 137 de 

persoane; 

- Evaluarea activelor din sectorul public – Neptun, 28 iunie 2008, la care au participat 210 

membri; 

- Evaluarea bunurilor din patrimoniul cultural-istoric – Suceava, 18 octombrie 2008, cu 213 

participanţi; 

- Congresul WAVO – Bucureşti, 17-18 noiembrie 2008, cu 216 participanţi; 

- Întâlnirea anuală a membrilor asociaţi – Sibiu, 6 decembrie 2008 cu 104 participanţi; 

- Evaluarea pentru raportarea financiară – Cluj, 28 martie cu  253 participanţi. 

 

 

h) Promovarea imaginii ANEVAR şi a profesiei de evaluator 

Obiective: 
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 Realizarea unui Regulament de monitorizare, care să fie aprobat de Conferinţa Naţională, în anul 

2009; 

 Realizarea unor acţiuni de promovare a imaginii ANEVAR, prin intermediul unor conferinţe de 

presă şi prin articole legate de profesia de evaluator; 

 Susţinerea ca parteneri a unor manifestări profesionale interne şi internaţionale; 

 Consolidarea brandului ANEVAR. 

Realizări: 

   Conferinţe de presă, unele dintre ele cu ocazia conferinţelor organizate de ANEVAR (de 

exemplu congresul WAVO, conferinţa de la Cluj); 

   ANEVAR a sponsorizat două manifestări profesionale;  

   Efortul de consolidare a imaginii. 

 

i) Activitatea organizatorică şi funcţională 

 

Obiective: 

 Organizarea staff-ului pe compartimente funcţionale şi creşterea eficienţei activităţii acestuia. 

Crearea unui colectiv motivat care să asigure continuitatea activităţii administrative a Asociaţiei 

– REALIZAT; 

 Completarea posturilor vacante de şefi de Birouri zonale şi creşterea importanţei 

responsabilităţilor acestora prin descentralizarea operaţiunilor efectuate la ANEVAR Central, pe 

probleme legate de Birourile zonale – REALIZAT; 

 Asigurarea cadrului de organizare a Biroului zonal Bucureşti, printr-un sediu distinct şi personal 

adecvat numeric, care să permită funcţionarea independentă a acestuia faţă de ANEVAR Central 

– REALIZAT; 

 Descentralizarea activităţilor derulate în cadrul ANEVAR Central, referitoare la pregătirea 

continuă şi formarea profesională, astfel încât departamentul de specialitate va avea ca obiectiv 

onorarea tuturor solicitărilor venite prin intermediul Birourilor zonale. Organizarea efectivă a 

manifestărilor profesionale va fi asigurată de către şeful Biroului zonal şi salariaţii din teritoriu – 

REALIZAT; 

 Analizarea Statutului, regulamentelor şi procedurilor ANEVAR şi asigurarea deplinei coerenţe a 

acestora – NU S-A REALIZAT. 

 

 

HOTĂRÂRILE 

ADOPTATE ÎN CADRUL CONFERINŢEI NAŢIONALE ANEVAR 

BUCUREŞTI, 25 aprilie 2009 

 

H1. Se aprobă proiectul noului Statut ANEVAR, conform Anexei la prezenta hotărâre. Este 

împuternicit domnul Adrian Vascu, Preşedinte ANEVAR pentru a efectua procedurile şi 

formalităţile prevăzute de lege în scopul îndeplinirii acestei hotărâri şi pentru a reprezenta Asociaţia 

şi a semna în numele acesteia, în special în scopul înregistrării modificărilor Statutului la 

Judecătoria sectorului 1, Bucureşti. 

H2. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei pentru anul 2009.  

H3. Se aprobă situaţiile financiare pentru anul 2008. 
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H4. Se aprobă Raportul cu privire la activitatea Consiliului Director, Raportul Comisiei de cenzori 

şi Raportul privind activitatea Senatului. 

H5. Se respinge contestaţia formulată de domnul Juncu Constantin, împotriva deciziei Consiliului 

Director al ANEVAR nr. 61 din 19.11.2008 de sancţionare disciplinară cu „excluderea din 

asociaţie” şi se menţine această decizie ca fiind statutară şi temeinică. 

H6. Se respinge contestaţia formulată de doamna Platon Georgiţă Virginia, împotriva deciziei 

Consiliului Director al ANEVAR nr. 62 din 19.11.2008 de sancţionare disciplinară cu „excluderea 

din asociaţie” şi se menţine această decizie ca fiind statutară şi temeinică. 

H7. Se respinge contestaţia formulată de doamna Dumitrescu Magdalena Florii, împotriva deciziei 

Consiliului Director al ANEVAR nr. 6 din 19.01.2009 de sancţionare disciplinară cu „excluderea 

din asociaţie” şi se menţine această decizie ca fiind statutară şi temeinică. 

H8. Se respinge contestaţia formulată de doamna Chirilă Adelaida Adriana, împotriva deciziei 

Consiliului Director al ANEVAR nr. 4 din 19.01.2009 de sancţionare disciplinară cu „excluderea 

din asociaţie” şi se menţine această decizie ca fiind statutară şi temeinică. 

H9. Se aprobă includerea domnului Leandro Escobar Torres în rândul membrilor de onoare ai 

Asociaţiei. 

H10. Pentru completarea funcţiilor vacante din Consiliul Director au fost alese următoarele 
persoane: domnul Filip Stoica – prim-vicepreşedinte (viitor preşedinte în perioada 2010-2011), 

domnul Traian Cristian Demetrescu – vicepreşedinte, preşedinte al Comisiei de calificare şi atestare 

profesională, doamna Anca Bârlădeanu – Secretar general şi domnul Silviu Chiriac – Trezorier. 

 

Toate hotărârile au fost adoptate în condiţii statutare de cvorum şi validitate. 

 

 

SESIUNEA DE ACREDITARE/REACREDITARE 

NOIEMBRIE 2009 
 

 Perioada de înscriere 21.09.2009 – 09.10.2009 

 Analiza dosarelor de înscriere şi transmiterea răspunsului 12.10.2009 – 16.10.2009 

 Perioada de contestaţie a rezultatelor înscrierii 19.10.2009 - 21.10.2009 

 Răspuns la contestaţie 22.10.2009 – 28.10.2009 

 Înştiinţare dată examen/loc desfăşurare examen 22.10.2009 – 30.10.2009 

 Proba scrisă 07.11.2009 

 Transmitere rezultate 16.11.2009 – 17.11.2009 

 Perioada de contestaţie a rezultatelor examenului scris 19.11.2009 – 24.11.2009 

 Răspuns la contestaţie 25.11.2009 

 Examinare orală 28.11.2009 

 Comunicarea rezultatelor până la 30.11.2009 
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LISTA PRINCIPALELOR ACTE NORMATIVE CARE PREVĂD 

UTILIZAREA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE EVALUARE ÎN 

ACTIVITATEA DE EVALUARE DIN ROMÂNIA 
 

 

 

ACTUL NORMATIV 
M.O. 

PARTEA I 
PREVEDERI RELEVANTE 

 

Legea privind procedura 

insolvenţei, nr. 85/2006, cu 

modificările şi completările 

ulterioare 

 

359/ 

21.04.2006 

 

Conform art. 116 alin.(3) din lege, lichidarea 

patrimoniului, în procedura falimentului, va fi precedată 

de evaluarea bunurilor din averea debitorului. 

„Evaluatorii trebuie să fie membri ai Asociaţiei 

Naţionale a Evaluatorilor din România, iar evaluarea 

trebuie efectuată în conformitate cu Standardele 

Internaţionale de Evaluare”. 

Legea nr. 247/2005 privind 

reforma în domeniile 

proprietăţii şi justiţiei, 

precum şi unele măsuri 

adiacente - Titlul VII 

„Regimul stabilirii şi plăţii 

despăgubirilor aferente 

imobilelor preluate în mod 

abuziv”, cu modificările şi 

completările ulterioare 

 

653/ 

22.07.2005 

 

Definiţii relevante: 

- evaluator este persoana fizică sau juridică cu 

experienţă semnificativă în domeniu, competentă în 

evaluare pe piaţa proprietăţilor imobiliare, care 

cunoaşte, înţelege şi poate pune în aplicare în mod 

corect acele metode şi tehnici recunoscute care sunt 

necesare pentru efectuarea unei evaluări credibile în 

conformitate cu Standardele Internaţionale de 

Evaluare şi care este membru al unei asociaţii naţionale 

profesionale de evaluare recunoscute ca fiind de 

utilitate publică, având calitatea de evaluator 

independent (art. 3 lit. d) din Titlul VII - Legea nr. 

247/2005) 

 

 

Normele metodologice de 

aplicare a Titlului VII 

„Regimul stabilirii şi plăţii 

despăgubirilor aferente 

imobilelor preluate în mod 

abuziv” din Legea nr. 247/ 

2005 privind reforma  în 

domeniile proprietăţii şi 

justiţiei, precum şi unele 

măsuri adiacente, aprobate 

prin Hotărârea Guvernului 

nr. 1.095/2005 

 

956/ 

27.10.2005 

 

 

 

 

 

 

-  Standardele Internaţionale de Evaluare sunt  

standardele editate de Comitetul pentru Standarde 

Internaţionale de Evaluare - International Valuation 

Standards Committee – IVSC (art. 3 lit. e) din Titlul 

VII - Legea nr. 247/2005). 

 

Procedurile administrative pentru acordarea 

despăgubirilor sunt reglementate de art. 16–18 din Titlul 

VII - Legea nr. 247/2005 şi de pct. 16.1-16.20 din 

Normele metodologice 
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Legea nr. 297/2004 privind 

piaţa de capital, cu 

modificările şi completările 

ulterioare 

 

 

 

571/ 

29.06.2004 

 

 

 

 

 

 

Titlul V din lege – Operaţiuni de piaţă, Cap. I – Ofertele 

publice: 

- Secţiunea a 6-a – Ofertele publice de preluare 

obligatorii, art. 204 alin.(2), lit. c) prevede, ca 

modalitate alternativă de stabilire a preţului acţiunilor, 

„valoarea acţiunilor rezultate dintr-o expertiză, de 

efectuată de un evaluator independent, în conformitate 

cu Standardele Internaţionale de Evaluare. 

- Secţiunea a 7-a – Retragerea acţionarilor dintr-o 

societate comercială, art. 206 alin.(4) prevede situaţia în 

care, preţul acţiunilor va fi determinat de un evaluator 

independent, în conformitate cu Standardele 

Internaţionale de Evaluare. 

Regulamentul  nr. 1/2006 

privind emitenţii şi 

operaţiunile cu valori 

mobiliare, emis de Comisia 

Naţională a Valorilor 

Mobiliare 

312 bis/ 

06.04.2006 

Art. 68 alin.(4) lit. c) din regulament prevede, ca 

modalitate alternativă de stabilire a preţului acţiunilor în 

cazul ofertei publice de preluare obligatorie „valoarea 

acţiunilor rezultate dintr-o expertiză, de efectuată de un 

evaluator independent, în conformitate cu Standardele 

Internaţionale de Evaluare”. 

 

Legea nr. 10/2001 privind 

regimul juridic al unor 

imobile preluate în mod 

abuziv în perioada 6 martie 

1945 – 22 decembrie 1989, 

republicată 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

798/ 

02.09.2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Modalităţile de stabilire a valorii terenurilor şi 

construcţiilor  preluate în mod abuziv şi care, din 

diferite motive, nu se pot restitui în natură persoanelor 

îndreptăţite, sunt reglementate de prevederile art. 10, 11 

şi 20 din lege, după cum urmează: 

 

- Valoarea  construcţiilor preluate în mod abuziv şi 

demolate se stabileşte potrivit valorii de piaţă de la data 

soluţionării notificării, stabilită potrivit Standardelor 

Internaţionale de Evaluare în funcţie de volumul de 

informaţii puse la dispoziţia evaluatorului  (art. 10 

alin.(8) din lege); 

 

- Valoarea  terenurilor, precum şi a construcţiilor 

nedemolate preluate în mod abuziv, care nu se pot 

restitui în natură, se stabileşte potrivit valorii de piaţă 

de la data soluţionării notificării, stabilită potrivit 

Standardelor Internaţionale de Evaluare  (art. 10 

alin.(9) din lege); 

 

- Valoarea construcţiilor expropriate şi demolate se 

stabileşte potrivit valorii de piaţă de la data soluţionării 

notificării, stabilită potrivit Standardelor Internaţionale 

de Evaluare în funcţie de volumul de informaţii puse la 

dispoziţia evaluatorului  (art. 11 alin.(5) din lege); 

 

- Valoarea construcţiilor expropriate care nu se pot 

restitui în natură şi terenurile aferente acestora, se 
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stabileşte potrivit valorii de piaţă de la data soluţionării 

notificării, stabilită potrivit Standardelor Internaţionale 

de Evaluare (art. 11 alin.(6) din lege); 

 

- Valoarea imobilului – teren şi construcţii - care au fost 

vândute  cu respectarea prevederilor Legii nr. 112/1995 

pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu 

destinaţia de locuinţă, trecute în proprietatea statului, cu 

modificările ulterioare, se stabileşte potrivit valorii de 

piaţă corespunzătoare întregului imobil –teren şi 

construcţii - stabilită potrivit Standardelor 

Internaţionale de Evaluare  (art. 20 alin.(2) din lege). 

 

  

Legea nr. 31/1990 privind 

societăţile comerciale, 

republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare 

 

 

 

 

1066/ 

17.11.2004 

 

 

 

 

 

 Preţul plătit de societate pentru acţiunile deţinute de 

acţionarul care are dreptul să se retragă din societate “va 

fi stabilit de un expert autorizat independent, ca valoare 

medie ce rezultă din aplicarea a cel puţin două metode 

de evaluare recunoscute de legislaţia în vigoare la data 

evaluării” (art. 134 alin.(4) din lege). 

 

 

Norma metodologică 

privind reflectarea în 

contabilitate a principalelor 

operaţiuni de fuziune, 

divizare, dizolvare şi 

lichidare a societăţilor 

comerciale, precum şi 

retragerea sau excluderea 

din cadrul societăţilor 

comerciale şi tratamentul 

fiscal al acestora, emisă de 

Ministerul Finanţelor 

Publice 

 

1012 bis/ 

3.11.2004 

 

Din punct de vedere contabil, conform normei 

metodologice, se procedează astfel:  

- în cazul în care societatea comercială intră în faliment, 

devin aplicabile prevederile art. 107 – 137 din Legea 

privind procedura insolvenţei, nr. 85/2006. Lichidatorul 

va angaja experţi evaluatori independenţi selecţionaţi în 

funcţie de specializarea lor, membri ai  Asociaţiei 

Naţionale a Evaluatorilor din România, care vor evalua 

bunurile din averea debitorului în conformitate cu 

Standardele Internaţionale de Evaluare, conform art. 23 

şi art. 116 alin.(3) din Legea nr. 85/2006 (Cap. 2, lit. B, 

pct. 2 din normă); 

- cu ocazia retragerii sau excluderii unor asociaţi din 

cadrul societăţilor comerciale, evaluarea elementelor de 

activ şi pasiv se face prin folosirea  ori de câte ori este 

posibil, a cel puţin două metode de evaluare recunoscute 

de Standardele Internaţionale de Evaluare. Nefolosirea 

unor metode recunoscute trebuie fundamentată (Cap. 3, 

pct. 1 din normă). 

 

 

Hotărârea Guvernului nr. 

107/2008 pentru 

modificarea art. 6 din 

Hotărârea Guvernului nr. 

834/1991 privind stabilirea 

şi evaluarea unor terenuri 

deţinute de societăţile 

comerciale cu capital de 

 

87/ 

4.02.2008 

 

Articolul 6 din hotărâre, astfel cum a fost modificat, are 

următorul cuprins: 

 „Terenurile stabilite potrivit art. 1 se evaluează la 

valoarea de piaţă, pe baza rapoartelor de evaluare 

întocmite, conform standardelor în vigoare, de 

evaluatori autorizaţi, atestaţi conform legii, ale căror 

servicii vor fi achiziţionate în conformitate cu 

prevederile art. 38, 39 şi 215 din Legea nr. 31/1990 
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stat, precum şi pentru 

abrogarea unor reglementări 

din domeniu 

privind societăţile comerciale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare”. 

 

   

Material elaborat de: 

 

Consilier juridic  Veronica Gruzsniczki                                                                Data: 27 martie 2009 

 

 

 

 

 

COMPETENŢĂ ÎN EVALUARE 
 

 

Un membru ANEVAR, expert evaluator de întreprinderi, cu practică de evaluare şi în alte domenii, 

este competent să efectueze evaluări pentru acele domenii fără a deţine parafă specifică? 

 Cu privire la abilitatea membrilor ANEVAR de a efectua evaluări în oricare dintre domeniile de 

competenţă evidenţiate la art. 15 din Statutul ANEVAR, aducem următoarele precizări: 

 în conformitate cu prevederile Codului Deontologic al profesiei de evaluator, anexă la statut, 

evaluatorul are datoria ca, în situaţia acceptării unui contract de evaluare pentru un domeniu în 

afara calificării sale profesionale, să aducă la cunoştinţa clientului limitele competenţei sale sau să 

se asocieze cu un alt evaluator care are calificarea necesară în domeniul specific; 

 în aceste condiţii, ceea ce este prioritar nu este apartenenţa evaluatorului la una din secţiunile 

prevăzute la art. 17 din Statut, ci competenţa profesională şi respectarea cu rigurozitate a 

principiilor de integritate detaliate de Codul Deontologic al profesiei de evaluator. Experienţa şi 

cunoştinţele reduse nu pot justifica o calitate slabă a raportului de evaluare, neîndeplinirea 

obligaţiilor faţă de client sau îndepărtarea de la cerinţele standardelor profesionale; 

 în concluzie, un membru ANEVAR poate face evaluări în limitele competenţei sale profesionale, 

indiferent de secţiunea în care se încadrează, cu aplicarea Standardelor Internaţionale de Evaluare 

şi respectarea principiilor etice prevăzute de Codul Deontologic al profesiei de evaluator. 

 

 

 

MĂSURAREA PROPRIETĂŢILOR IMOBILIARE 

 

 

În România, standardele în vigoare utilizate pentru determinarea ariilor şi volumelor clădirilor, respectiv a 

indicatorilor calitativi şi cantitativi ai terenurilor sunt STAS 4908/1985 Clădiri civile, industriale si 

agrozootehnice - Arii şi volume convenţionale, şi STAS 7468/1980 Calcularea gradului de ocupare al 

terenului la amplasarea lucrărilor de investiţii constituie. Aceste standarde cuprind definiţii ale 

termenilor de specialitate şi prezintă indicaţii şi formule pentru determinarea diferitelor tipuri de arii şi 

volume: arii definite de elementele de construcţii (aria construită, aria nivelului, aria pereţilor, aria utilă, 

aria desfăşurată etc.), volume definite de elemente de construcţii (volumul nivelului, volum total), arii 

definite de funcţiunile clădirilor industriale şi civile, respectiv modul de calcul al POT şi CUT. 
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În cele ce urmează se face o prezentare a modalităţii de calcul a tuturor tipurilor de arii, suprafeţe, 

volume, recunoscute şi prezentate în cele două STAS-uri, separat pentru clădiri (arii exterioare şi 

interioare, volume) şi pentru terenuri (suprafeţe şi indicatori). 

1. Măsurarea clădirilor 

a. Arii exterioare 

Aria construită, AC, reprezintă aria secţiunii orizontale a clădirii, măsurată la nivelul cotei pardoselii 

finite a parterului pe conturul exterior al pereţilor exteriori. Această arie nu trebuie să includă: 

 rezalidurile cu o arie mai mică de 0,4 m
2
 şi nişele cu aria mai mare de 0,4 m

2
; 

 treptele exterioare şi terasele neacoperite; 

 ariile curţilor interioare şi cele ale curţilor exterioare de lumină sau de acces, denumite şi curţi 

englezeşti. 

Pentru construcţiile subterane şi pentru subsoluri, aria construită se măsoară la cota finită a pardoselii şi se 

consideră a fi aria secţiunii orizontale cuprinsă în conturul exterior al pereţilor, incluzând grosimea 

zidului de protecţie a izolaţiei. 

Pentru construcţiile amplasate pe terenuri în pantă, aria construită se calculează în plane orizontale în 

trepte, în funcţie de topografia terenului şi de specificul construcţiei. 

Aria construită a apartamentului, ACap, reprezintă suma ariilor utile ale apartamentului, incluzând 

logiile sau balcoanele, la care se adaugă cota parte din suprafaţa părţilor comune ale clădirii (spălătorii, 

uscătorii, casa scării, ghenă, casa liftului etc.) şi suprafaţa aferentă pereţilor interiori şi exteriori ai 

apartamentului.  

În cazul în care apartamentul este prevăzut cu sistem de încălzire pe bază de combustibil solid, se adaugă 

şi suprafaţa aferentă sobelor şi cazanelor pentru apă caldă din băi. 

Aria nivelului, Aniv, se calculează ca aria secţiunii orizontale a clădirii la nivelul respectiv, delimitată de 

conturul său exterior, măsurată la 1 m deasupra pardoselii finite. 

În calculul ariei nivelului trebuie incluse şi ariile nivelurilor intermediare şi a anexelor interioare sau 

exterioare: 

 ariile teraselor circulabile; 

 ariile subpantelor; 

 ariile balcoanelor şi logiilor; 

 ariile porticelor de circulaţie şi a gangurilor de trecere; pentru cazul în care acestea au înălţimea mai 

mică decât înălţimea unui etaj se consideră aferente numai primului nivel deservit; 

 aria coridoarelor exterioare; 

 aria scărilor exterioare de acces între niveluri intră în calculul ariei nivelului deservit; 

 aria încăperilor cu înălţime liberă mai mare de 1,80 m , 

 aria rampelor exterioare şi a scărilor de acces de la magazii, depozite etc.; 

 aria aferentă lucarnelor în cazul mansardelor, dacă înălţimea este mai mare de 1,80 m. 

Nu sunt luate în considerare la calculul ariei nivelului: 

 copertinele mai mici de 4 m
2
 şi cu adâncimea mai mică de 2 m, profilele ornamentale şi cornişele; 

 învelitoarele, terasele necirculabile (rezultate din retragere) aflate peste nivelul imediat inferior; 

 aria aferentă lucarnelor în cazul mansardelor, dacă înălţimea este mai mică de 1,80 m. 
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Aria desfăşurată, Ad, reprezintă suma ariilor tuturor nivelurilor clădirii:  

 nivd AA  

Aria desfăşurată construită (la locuinţe), Adc, rezultă prin scăderea ariei subsolului din aria desfăşurată: 

subsolddc AAA   

b. Arii interioare 

Aria utilă, Au, se calculează utilizând tot aria desfăşurată Ad din care se scade aria aferentă pereţilor 

clădirii. 

Aria utilă a apartamentului, Auap, cuprinde ariile utile ale tuturor încăperilor din apartament (camere de 

locuit, bai, WC, bucătării, spaţii de depozitare şi de circulaţie din interiorul apartamentului). Nu trebuie să 

includă: 

 aria logiilor şi a balcoanelor; 

 pragurile golurilor de uşi ale trecerilor cu deschidere mai mică de 1,00 m; 

 nişele de radiatoare; 

 suprafeţele ocupate de sobe şi cazane de baie, în cazul în care încălzirea se face cu sobe. 

În cazul locuinţelor duplex, rampa, mai puţin palierele nu se cuprind în suprafaţa utilă a apartamentului. 

Aria locuibilă pe apartament, Alap, reprezintă suma ariilor destinate pentru locuit, precum camera de zi 

şi dormitoare. 

Aria pereţilor, Aper, se determină ca suma ariilor proiecţiilor orizontale ale secţiunilor pereţilor, 

panourilor şi stâlpilor exteriori şi interiori şi ale coşurilor. Aria pereţilor se determină pe baza grosimii 

zidurilor. La calculul ariei pereţilor nu se iau în considerare pereţii amovibili care nu întrerup 

continuitatea pardoselilor. 

c. Volume 

Volumul nivelului, Vniv, este calculat ca produsul dintre aria nivelului şi înălţimea acestuia. 

Înălţimea se măsoară: 

 pentru nivelul curent, între suprafeţele finite ale pardoselilor inferioară şi superioară (care 

delimitează nivelul superior); 

 pentru ultimul nivel, la clădirile cu pod, între suprafaţa finită a pardoselii şi faţa superioară a 

umpluturii, sau a pardoselii şi podului, după caz; 

 pentru podul utilizat, între suprafaţa finită a pardoselii şi conturul exterior al învelitorii; 

 pentru ultimul nivel, la clădirile fără pod, între suprafaţa finită a pardoselii şi conturul exterior al 

învelitorii. 

Volumul total, Vt, reprezintă suma volumelor tuturor nivelurilor clădirii. 

2. Măsurarea terenurilor 

a. Suprafeţe 

Suprafaţa incintei, ST sau SI, reprezintă suprafaţa totală delimitată a teritoriului sau incintei terenului. 

Suprafaţa construită, SC, este suma suprafeţelor ocupate definitiv cu clădiri, construcţii inginereşti şi 

speciale, utilaje şi construcţii tehnologice de depozitare, de instalaţii şi de transport, realizate suprateran, 

cu unul sau mai multe niveluri, închise total sau parţial sau complet deschise. 
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Suprafaţa aferentă reţelelor, Sr, este suma suprafeţelor ocupate de reţelele exterioare care au funcţiuni 

tehnologice şi de instalaţiile amplasate subteran (liber sau în canale), suprateran (pe suporţi), sau aerian 

(pe estacade), precum:  

 conducte de apă industrială, menajeră, de incendiu, caldă sau rece, tratată sau netratată; 

 conducte de canalizare (ape industriale, menajere, pluviale); 

 conducte pentru diverşi agenţi termici (apă, abur), agenţi tehnologici sau de încălzire a 

construcţiilor; 

 conducte de gaze, conducte pentru transportul fluidelor; 

 conducte pentru transportul pneumatic al materialelor pulverulente; 

 cabluri şi conducte electrice etc.  

Suprafaţa căilor de transport, St,  reprezintă suma suprafeţelor căilor de transport: 

 drumuri, căi ferate, pietonale (supraterane şi subterane), inclusiv lucrările inginereşti specifice 

aferente acestora (lucrări de artă, taluzuri, ramblee, deblee, diguri, îndiguiri, tunele, peroane 

etc.); 

 amenajări funcţionale specifice (traversări, parcări, transbordări, acces la rampe, spaţii de 

manevră), conducte ce deservesc rampele de descărcare/încărcare a vagoanelor cisternă la 

liniile de garaj etc. 

Suprafaţa libera, Sl, este suma suprafeţelor de teren, altele decât cele menţionate mai sus sau 

determinate de distanţele obligatorii între construcţii, reţele şi instalaţii, stabilite conform reglementarilor 

legale în vigoare. 

Suprafaţa ocupată, So, reprezintă suma suprafeţelor construite, aferente reţelelor şi căilor de transport. 

b. Indicatori calitativi şi cantitativi 

Procentul de ocupare a terenului, POT, exprimă raportul dintre suma suprafeţei construite (Sc), 

reţelelor (Sr), căilor de transport (St) şi a suprafeţei incintei (ST):  

100



T

trC

S

SSS
POT  

 

Coeficientul de utilizare a terenului, CUT este raportul dintre suma suprafeţelor desfăşurate ale tuturor 

clădirilor (Ad) şi suprafaţa incintei (ST): 

T

d

S

A
CUT   

 

Material elaborat de: 

        Asist. Univ. drd. Ing. Irina Mihăilescu 
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NOUTĂŢI 

 

 

 În 13 iunie a avut loc la Timişoara o nouă ediţie a conferinţei „Statistica în evaluarea proprietăţilor”, cu 

participarea a peste 130 de membri ANEVAR. Principalele teme s-au referit la criza financiară şi 

implicaţiile acesteia asupra evaluării, precum şi la importanţa utilizării statisticii în evaluare. Cu această 

ocazie, dl. ing. Corneliu Şchiopu a prezentat proiectul de manual „Costurile de construcţie – costuri de 

înlocuire. Vol. 1 – Clădiri rezidenţiale”, care va deveni un instrument extrem de util în evaluarea prin 

abordarea prin cost, iar dl. Adrian Vascu ediţia în limba română a publicaţiilor „Abordarea prin piaţă a 

evaluării întreprinderii” de Shannon Pratt şi aplicaţii la această publicaţie, de Shannon Pratt şi Alina 

Niculita. 

 În data de 16 iunie a avut loc, în aula ASE, cea de a şaptea ediţie a conferinţei „Evaluarea pentru piaţa 

de capital”. Sub titlul „Evaluarea incertitudinii sau incertitudinea în evaluare”, materialele prezentate au 

făcut referire la teme precum: 

 estimarea costului capitalului pe pieţele emergente; 

 evaluarea firmelor româneşti listate în perioada de criză; 

 provocări actuale în estimarea costului capitalului. 

Celor 135 de participanţi li s-a prezentat ediţia în limba română a cărţii „Abordarea prin piaţă a 

evaluării întreprinderilor” de Shannon P. Pratt. 

 „Abordarea prin piaţă a evaluării întreprinderilor” de Shannon P. Pratt este disponibilă în următoarele 

variante: 

1. seminar de pregătire continuă la distanţă, cu decontare 20 de ore, astfel: 

 achiziţionarea setului (carte plus aplicaţii), 220 lei; 

 10 ore, în cazul obţinerii unui scor de minimum 70% din testul grilă de 20 de întrebări, care se 

susţine în cadrul Centrului teritorial; 

 10 ore, în cazul soluţionării unei aplicaţii selectare de calculator; soluţia se trimite în maximum 

10 zile de la susţinerea testului grilă, la adresa de email ……. sau fax ….. 

2. achiziţionarea setului, preţ 150 lei pentru membrii ANEVAR, la prezentarea legitimaţiei, şi 170 lei 

pentru nemembri.     

 In cursul lunii iulie, IROVAL va pune în vânzare prim aparte a cărţii „Costuri de reconstrucţie – 

costuri de înlocuire” – „Clădiri rezidenţiale”, autor dl. Corneliu ŞCHIOPU. Cartea a fost scrisă în 

sprijinul celor care evaluează proprietăţile imobiliare prin abordarea prin cost. Data exactă, precum şi 

alte detalii suplimentare vor fi publicate pe situl ANEVAR.  
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