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 Dragi colegi, 

În şedinţa Consiliului Director, din data de 25 martie 2011, au fost 

aprobate, pentru a fi prezentate Conferinţei Naţionale, situaţiile 

financiare pe anul 2010, Raportul Consiliului Director şi Bugetul de 

venituri şi cheltuieli pe anul 2011. De asemenea, au fost analizate şi 

adoptate, pentru a fi supuse aprobării Conferinţei Naţionale, modificările 

Statutului ANEVAR.  

Tot în această şedinţă a fost aprobată lista conciliatorilor 

ANEVAR şi au fost adoptate o serie de hotărâri legate de gestiunea 

Asociaţiei şi activitatea Comisiei de etică şi disciplină. 

Conferinţa Naţională ANEVAR, din data de 26 martie 2011, a avut loc în Bucureşti, în sala de 

conferinţe a hotelului Ramada.  

În perioada care a urmat Conferinţei Naţionale, în şedinţa Consiliului Director din data de 

03.06.2011, au fost revizuite o serie de proceduri interne, printre care amintesc Procedura de transfer între 

diversele categorii de membri, Procedura de dobândire şi menţinere a calităţii de membru ANEVAR, 

Regulile cu privire la organizarea şi desfăşurarea perioadei de stagiu, Regulile privind organizarea şi 

desfăşurarea conferinţelor, Regulile privind organizarea şi desfăşurarea cursurilor de formare profesională 

şi Regulile privind pregătirea profesională continuă a membrilor titulari ANEVAR. De asemenea, a fost 

modificat Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Director pentru a-l alinia noilor 

prevederi ale Statutului. 

Continuăm seria conferinţelor profesionale care au devenit tradiţionale. Astfel după conferinţa cu 

tema ,,Evaluarea pentru situaţii financiare”, care a avut loc la Cluj–Napoca, în data de 12 martie, s-au 

finalizat cu succes a noua ediţie a conferinţei cu tema ,,Evaluarea pentru piaţa de capital”, în Bucureşti, în 

cadrul ASE, pe data de 11 mai şi conferinţa ,,Statistica în evaluarea proprietăţilor”, care a avut loc la 

Timişoara, în data de 4 iunie. 

Publicăm în acest Buletin Informativ, lista Hotărârilor Consiliului Director adoptate la ultimele 

două şedinţe ale Consiliului Director care au avut loc la Bucureşti, în data de 25 martie şi la Timişoara, în 

data de 3 iunie. 

Pentru a asigura cele mai bune condiţii de realizare a pregătirii profesionale continue am publicat 

pe site-ul ANEVAR temele seminariilor care pot fi accesate.  

Pentru asigurarea unei pregătiri aprofundate, în acest număr al Buletinului Informativ veţi găsi, de 

asemenea, lista cărţilor de specialitate recent intrate în biblioteca noastră. 

Preşedinte, 

Filip STOICA, M.A.A. R.E.V. 
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HOTĂRÂRI ADOPTATE PRIN VOT ELECTRONIC DE CĂTRE CONSILIUL DIRECTOR 

 
 

 Hotărâre adoptată prin vot electronic, de aprobare a taxei de reînscriere pentru membrii aspiranţi – 
04.02.2011: 

H 23 (E)/2011 – Se aprobă un nivel al taxei de reînscriere pentru membrii aspiranţi de 300 RON, 
având în vedere corelarea sa cu cuantumul cotizaţiei de membru aspirant şi al taxei de înscriere în 
Asociaţie. 
 

 Hotărâre adoptată prin vot electronic de aprobare a componenţei grupului de lucru în relaţia cu UNNPR 
– 07.02.2011: 

H 24 (E)/2011 – Ca urmare a apariţiei Legii nr. 255/14 decembrie 2010 privind exproprierea pentru 
cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local şi a 
HG nr. 53/19 ianuarie 2011, pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 255, se 
aprobă constituirea unui grup de lucru a cărui misiune va consta în analiza expertizelor întocmite şi 
actualizate de Camerele notarilor publici şi elaborarea unui punct de vedere oficial al ANEVAR. 
Grupul de lucru va avea următoarea componenţă: 

 dl. Filip STOICA 

 dl. Adrian NICOLESCU 

 dl. Radu TIMBUŞ 

 dl. Adrian VASCU 

 dl. Mihai PAPASTERI. 
 

 Consiliul Director a aprobat prin vot electronic, iniţiat pe data de 2 martie 2011 şi finalizat la data de 3 
martie 2011, următoarele hotărâri:  

1. H 25 (E)/2011 – Se aprobă pierderea calităţii de membru titular a persoanelor fizice care nu au 
achitat cotizaţia aferentă anului 2010, conform listei anexate.  

2. H 26 (E)/2011 - Se aprobă pierderea calităţii de membru corporativ a persoanelor juridice care nu 
au achitat cotizaţia aferentă anului 2010, conform listei anexate.  

3. H 27 (E)/2011 – Se aprobă pierderea calităţii de membru aspirant doi a persoanelor fizice care nu 
au achitat cotizaţia aferentă anului 2010, conform listei anexate.  

4. H 28 (E)/2011 – Se aprobă pierderea calităţii de membru titular inactiv a persoanelor fizice care nu 
au achitat cotizaţia aferentă anului 2010, conform listei anexate.  

5. H 29 (E)/2011 – Se aprobă transferul membrilor titulari care nu au îndeplinit obligaţia statutară de 
pregătire profesională continuă pentru anul 2010, la categoria de membru aspirant doi, conform 
listei anexate.  

6. H 30 (E)/2011 – Se aprobă noua organigramă ANEVAR, cu valabilitate de la data de 1 aprilie 2011.  

7. H 31 (E)/2011 – Se aprobă ştatul de funcţiuni al ANEVAR, aplicabil cu data de 1 aprilie 2011. 
Persoanele disponibilizate ca urmare a desfiinţării posturilor vor primi câte trei salarii compensatorii 
la nivelul salariilor de încadrare.  

8. H 32 (E)/2011 – Se aprobă propunerea de modificare a articolului 16, alineatele (14) şi (18) din 
Statutul ANEVAR, prin înlocuirea sintagmei de „director executiv”, cu cea de „director general”.  
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9. H 33 (E)/2011 – Se aprobă modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului 
Director al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din România, prin introducerea unui nou alineat la 
articolul 15, respectiv 15(6), cu următorul cuprins:  

„Secretariatul şedinţelor Consiliului Director este asigurat de către directorul executiv”. 

 
Hotărârile au fost adoptate în condiţii de cvorum şi validitate. 

 
 
 

HOTĂRÂRI ADOPTATE ÎN ŞEDINŢA CONSILIULUI DIRECTOR  
DIN DATA DE 25 MARTIE 2011 

 
În şedința Consiliului Director din data de 25 martie 2011, de la Bucureşti, au fost adoptate următoarele 
hotărâri: 

1. H 34/2011 – Se aprobă minuta şedinţei Consiliului Director din data de 15 ianuarie 2011. 
 

2. H 35/2011 – Angajarea şi eliberarea din funcţie a directorului general se va face la propunerea 
Preşedintelui ANEVAR, cu aprobarea Consiliului Director. 

 
3. H 36/2011 – Se aprobă angajarea domnului Radu Anton DIMITRIU în funcţia de director general. 

 
4. H 37/2011 – Se aprobă propunerile de modificare a Statutului ANEVAR, conform anexei la prezenta 

hotărâre. 
 

5. H 38/2011 – Se aprobă pierderea calităţii de membru aspirant unu a persoanelor fizice care nu au 
achitat cotizaţia aferentă anului 2010, conform listei anexate. 

 
6. H 39/2011 – Consiliul Director propune Conferinţei Naţionale nominalizarea ca membri de onoare ai 

Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din România a domnilor Gheorghe BĂILEŞTEANU, profesor la 
Universitatea de Vest din Timişoara şi Luciano CAPALDO, preşedinte RICS Europe. 

 
7. H 40/2011 – Sunt aprobate materialele ce vor fi prezentate Conferinţei Naţionale: 

 Raportul de activitate pentru anul 2010; 
 Situaţiile financiare anuale; 
 Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli în 2010; 
 Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2011. 

 
8. H 41/2011 – Se aprobă propunerile de casare rezultate în urma inventarierii patrimoniului ANEVAR 

la data de 31 decembrie 2010. 
 

9. H 42/2011 – Se aprobă înscrierea în lista conciliatorilor ANEVAR a membrilor titulari experţi 
evaluatori care au calificare de mediator, conform anexei la prezenta hotărâre. Persoanele menţionate 
în această listă vor prezenta dovada deţinerii calităţii de mediator. 

 
10. H 43/2011 – Se aprobă raportul privind activitatea Comisiei de etică şi disciplină. 

 
11. H 44/2011 – Consiliul Director aprobă propunerea de nesancţionare a domnului Corneliu ŞCHIOPU, 

formulată de Comisia de etică şi disciplină, în Referatul nr. 21/25.11.2010. 
 

12. H 45/2011 − Se aprobă sancţionarea domnului Valerian TRUPINĂ, membru titular expert evaluator 
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(legitimaţia nr. 9.007) cu suspendarea calităţii de membru pe timp de 12 luni, pentru încălcarea              
Standardelor de evaluare şi a Codului deontologic al profesiei de evaluator. 

 
13. H 46/2011 − Se aprobă sancţionarea domnului Alin MILOIU, membru titular expert evaluator 

(legitimaţia nr. 4.112), cu suspendarea calităţii de membru pe timp de 12 luni, pentru încălcarea 
Standardelor de evaluare şi a Codului deontologic al profesiei de evaluator. 

 
14. H 47/2011 – În urma analizei contestaţiei formulate de domnul George DUMITRAŞCU, membru 

titular expert evaluator (legitimaţia nr. 4.520), împotriva Hotărârii nr. 18/2011 a Consiliului Director 
de sancţionare cu suspendarea calităţii de membru pe timp de 12 luni, Consiliul Director decide 
menţinerea sancţiunii. 

 
Hotărârile au fost adoptate în condiţii de cvorum şi validitate. 

       
HOTĂRÂRI ADOPTATE ÎN CADRUL CONFERINŢEI NAŢIONALE ANEVAR    

 BUCUREŞTI, 26 MARTIE 2011 
  

H1. Se aprobă componenţa comisiei de redactare a procesului-verbal al Conferinţei Naţionale, după 
cum urmează: dl. Maricel DASCĂLU, dna. Felicia BĂRDĂUŞ şi dl. Doru DUMITRU. 

H2. Se aprobă componenţa Comisiei de analiză a contestaţiilor la decizia de excludere din Asociaţie, 
după cum urmează: dna. Veronica GRUZSNICZKI, dl. Corneliu BELEI şi dl. Mihail BOJINCĂ. 

 
H3. Se aprobă modificarea Statutului Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din România − ANEVAR, 

conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Se aprobă depunerea la Registrul 
asociaţiilor şi fundaţiilor de la Judecătoria sector 1 Bucureşti, a Statutului Asociaţiei Naţionale a 
Evaluatorilor din România – ANEVAR, actualizat cu toate modificările aprobate prin prezenta 
hotărâre. Totodată, este împuternicit domnul Filip STOICA, Preşedinte ANEVAR, pentru a duce la 
îndeplinire hotărârea Conferinţei Naţionale. 

 
H4. Se aprobă Raportul cu privire la activitatea Consiliului Director în anul 2010. 
 
H5. Se aprobă situaţiile financiare pentru anul 2010.  
 
H6. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2011.  
 
H7. Este nominalizată doamna Elena MUSTĂŢEA ca membru al Senatului ANEVAR. 
 
H8. Este aprobată includerea domnului Gheorghe BĂILEŞTEANU şi a domnului Luciano CAPALDO 

în rândul membrilor de onoare ai Asociaţiei. 
 
H9. Contestaţia formulată  de domnul Gheorghe NEGOESCU împotriva deciziei nr. 51/30.06.2010 de 

excludere din Asociaţie va fi soluţionată în cadrul următoarei Conferinţe Naţionale. 
 

Hotărârile Conferinţei Naţionale au fost adoptate în condiţii statutare de cvorum şi validitate. 
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HOTĂRÂRI ADOPTATE ÎN ŞEDINŢA CONSILIULUI DIRECTOR  
DIN DATA DE 3 IUNIE 2011 

În şedinţa Consiliului Director din data de 3 iunie 2011, de la Timişoara, au fost adoptate următoarele 
hotărâri:  

1. H 48/2011 – Se aprobă constituirea unui grup de lucru care se va implica în proiectul de 
recunoaştere şi de autorizare a profesiei de evaluator în România. Din componenţa acestui grup vor 
face parte domnul Filip STOICA – preşedinte ANEVAR, domnul Adrian VASCU – fost preşedinte 
şi domnul Marian PETRE – prim-vicepreşedinte.  

2. H 49/2011 – Se aprobă minuta şedinţei Consiliului Director din data de 25 martie 2011.  

3. H 50/2011 – Se aprobă regulile de procedură pentru soluţionarea sesizărilor cu privire la abaterile 
disciplinare, conform anexei.  

4. H 51/2011 – Se aprobă procedura de transfer între diversele categorii de membri ANEVAR, 
conform anexei.  

5. H 52/2011 – Se aprobă propunerile de modificare şi completare a procedurii privind dobândirea şi 
menţinerea calităţii de membru al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din România. Textul complet 
al procedurii este prezentat în anexa la prezenta hotărâre.  

6. H 53/2011 – Se aprobă propunerile de modificare şi completare a Regulilor cu privire la organizarea 
şi desfăşurarea perioadei de stagiu. Textul complet al regulilor este prezentat în anexa la prezenta 
hotărâre.  

7. H 54/2011 – Se aprobă propunerile de modificare şi completare a Regulilor cu privire la organizarea 
şi desfăşurarea conferinţelor ANEVAR. Textul complet al regulilor este prezentat în anexa la 
prezenta hotărâre.  

8. H 55/2011 – Se aprobă propunerile de modificare şi completare a Regulilor privind organizarea şi 
desfăşurarea cursurilor de formare profesională. Textul complet al regulilor este prezentat în anexa la 
prezenta hotărâre.  

9. H 56/2011 – Se aprobă propunerile de modificare şi completare a Regulilor privind pregătirea 
profesională continuă a membrilor titulari experţi evaluatori ai Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor 
din România - ANEVAR. Textul complet al regulilor este prezentat în anexa la prezenta hotărâre.  

10. H 57/2011 – Se aprobă propunerile de modificare şi completare a Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a Consiliului Director. Textul complet al regulamentului este prezentat în anexa la 
prezenta hotărâre.  

11. H 58/2011 – Se aprobă propunerile de primire de noi membri titulari, cu excepţia domnului 
PRUNEA OVIDIU FLORIN care va trebui să prezinte, în prealabil, documente care atestă 
calificarea sa ca evaluator de proprietăţi imobiliare sau ruta de acces ca membru al RICS – Royal 
Institution of Chartered Surveyors. Lista noilor membri titulari este prezentată în anexă.  

12. H 59/2011− Se aprobă propunerile de primire de noi membri corporativi, conform anexei la prezenta 
hotărâre.  

13. H 60/2011 – Consiliul Director revocă hotărârea nr. 25(E)/2011 în cazul domnului ARDELEAN 
DOREL PETRU (legitimaţia nr. 6.296), de constatare a pierderii calităţii de membru titular expert 
evaluator şi decide transferul domnului Ardelean din categoria membrilor titulari în categoria 
membrilor aspiranţi doi, pentru neîndeplinirea obligaţiei de pregătire continuă pentru anul 2010.  
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14. H 61/2011 − Consiliul Director revocă hotărârea nr. 25(E)/2011 în cazul domnului LUPULESCU 
GRIGORE (legitimaţia nr. 10.108) de constatare a pierderii calităţii de membru titular expert 
evaluator şi decide transferul domnului Lupulescu din categoria membrilor titulari, în categoria 
membrilor aspiranţi doi, pentru neîndeplinirea obligaţiei de pregătire continuă pentru anul 2010.  

15. H 62/2011 − Consiliul Director revocă hotărârea nr. 25(E)/2011 în cazul domnului CIUREZU 
CRISTIAN DAN (legitimaţia nr. 12.121) de constatare a pierderii calităţii de membru titular expert 
evaluator şi decide transferul domnului Ciurezu din categoria membrilor titulari în categoria 
membrilor aspiranţi doi, pentru neîndeplinirea obligaţiei de pregătire continuă pentru anul 2010.  

16. H 63/2011 − Consiliul Director revocă hotărârea nr. 29(E)/2011 în cazul doamnei CIOLACU 
DANIELA LUCIA (legitimaţia nr. 12.389) de transfer în categoria membrilor aspiranţi doi şi constată 
pierderea de drept a calităţii de membru titular expert evaluator de către doamna Ciolacu pentru 
neachitarea cotizaţiei aferente anului 2010.  

17. H 64/2011 – Se aprobă înscrierea în lista conciliatorilor ANEVAR a doamnei BĂLŢATU CECILIA 
(legitimaţia nr. 4.632), a doamnei ALDEA CARMEN FLORENTINA (legitimaţia nr. 11.991) şi a 
domnului ANTOHE GHEORGHE GABRIEL (legitimaţia nr. 687).  

18. H 65/2011 − Se aprobă sancţionarea doamnei BARBARINO NICOLETA, membru titular expert 
evaluator (legitimaţia nr. 11.135), cu avertisment scris cu acţiune corectivă profesională, pentru 
încălcarea Codului deontologic al profesiei de evaluator. Acţiunea corectivă va consta, conform 
propunerii Comisiei de calificare şi atestare profesională, în absolvirea următoarelor seminarii:  

 Seminar on-line „Standarde Internaţionale de Evaluare” – D 06;  
 Seminar on-line „Abordarea prin cost” – D 26;  
 Seminar on-line „Abordarea prin comparaţia vânzărilor” – D 25.  

19. H 66/2011 – Se aprobă sancţionarea domnului MIUŢESCU IOAN, membru titular expert evaluator 
(legitimaţia nr. 4.117), cu suspendarea calităţii de membru pe timp de 12 luni, pentru încălcarea 
Codului deontologic al profesiei de evaluator.  

20. H 67/2011 – Consiliul Director decide anularea codului fiscal atribuit Centrului teritorial ANEVAR 
Alba.  

21. H 68/2011 – Consiliul Director decide anularea codului fiscal atribuit Centrului teritorial ANEVAR 
Cluj.  

22. H 69/2011 – Consiliul Director decide anularea codului fiscal atribuit Centrului teritorial ANEVAR 
Galaţi.  

23. H 70/2011 – Consiliul Director decide anularea codului fiscal atribuit Centrului teritorial ANEVAR 
Argeş.  

24. H 71/2011 – Consiliul Director decide anularea codului fiscal atribuit Centrului teritorial ANEVAR 
Sibiu.  

25. H 72/2011 – Consiliul Director decide anularea codului fiscal atribuit Centrului teritorial ANEVAR 
Tulcea.  

26. H 73/2011 – Consiliul Director decide anularea codului fiscal atribuit Centrului teritorial ANEVAR 
Neamţ.  

27. H 74/2011 – Seminariile de autor vor fi predate de personalităţi ANEVAR cu renume profesional, în 
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serii de 30−35 de persoane. Încasările provenite din taxele de participare la seminariile de autor vor fi 
alocate astfel: o treime va fi destinată acoperirii cheltuielilor de organizare, o treime va reveni 
lectorului care susţine seminarul de autor şi o treime va reveni de drept ANEVAR.  

28. H 75/2011 – Se aprobă transformarea seminarului D 27 în seminar de pregătire aprofundată de 16 ore 
şi includerea sa în categoria seminariilor de autor. Seminarul va fi predat în această formulă de 
domnul Adrian NICOLESCU, pentru serii cu un număr minim de 30 şi maxim de 35 de participanţi. 
Taxa de participare la seminarul de autor va fi de 600 de lei.  

29. H 76/2011 – Se aprobă realizarea unui seminar la sală cu tema „Cea mai bună utilizare”, pentru care 
se vor echivala 8 ore de pregătire continuă. Seminarul va fi predat în 6 ore şi va avea o taxă de 
participare de 200 de lei.  

 

  
 

Hotărârile au fost adoptate în condiţii de cvorum şi validitate. 

REGULI CU PRIVIRE LA: 
  I. Dobândirea calităţii de membru al ANEVAR de către persoanele fizice şi persoanele juridice  
 II. Pierderea calităţii de membru al ANEVAR de către persoanele fizice şi persoanele juridice  
III. Redobândirea calităţii de membru al ANEVAR de către persoanele fizice şi persoanele juridice  
I
 
  

V. Transferul membrilor ANEVAR de la un Centru teritorial la alt Centru teritorial  

I. DOBÂNDIREA CALITĂŢII DE MEMBRU AL ANEVAR DE CĂTRE PERSOANELE FIZICE ŞI 
PERSOANELE JURIDICE 

Dobândirea calităţii de membru al ANEVAR de către persoanele fizice şi persoanele juridice este 
reglementată de prevederile articolelor 9, 10 şi 11 din Statutul ANEVAR (Statutul) şi de prezentele 
Reguli.  

1. Condiţiile care trebuie îndeplinite pentru dobândirea calităţii de membru al ANEVAR de către 
persoanele fizice  

Persoanele fizice care acced la calitatea de membru aspirant sau de membru titular, cu referire specială la 
membrul titular expert evaluator şi membrul acreditat, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:  

1.1. Condiţii generale  
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 Consiliul 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 ANEVAR.  

1.2. Condiţii speciale  

1.2.1. Membrul aspirant  
a) să absolve un program de pregătire teoretică şi practică agreat de ANEVAR, în termen de maximum 

2 ani de la data înscrierii la curs sau să fie absolvent al unei instituţii de învăţământ superior, la care 
să fi promovat cursuri agreate de ANEVAR;  

b) să parcurgă o perioadă de stagiu finalizată cu examen de absolvire, conform „Regulilor cu privire la 
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organizarea şi desfăşurarea perioadei de stagiu”, în termen de maximum 2 ani de la data înscrierii la 
stagiu.  

1.2.2. Membrul titular expert evaluator  
a) 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;  

b) să fi urmat şi absolvit un program de practică agreat de ANEVAR (stagiu);  

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

1.2.3. Membrul acreditat  
a) să aibă o vechime în ANEVAR de cel puţin 3 ani;  

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

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

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

2. Condiţiile care trebuie îndeplinite pentru dobândirea calităţii de membru al ANEVAR de către 
persoanele juridice  
Persoanele juridice care acced la calitatea de membru corporativ trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii:  

a)  să fie constituite sub formă de societate comercială, cu sediul în România sau într-un alt stat 
membru al Uniunii Europene, care prestează servicii de evaluare şi este interesat în promovarea şi 
dezvoltarea profesiei de evaluator;  

b)   să aibă cel puţin un asociat/acţionar sau salariat, membru titular expert evaluator al ANEVAR.  

3. Conţinutul dosarului de înscriere în ANEVAR  

3.1. Pentru persoanele fizice care acced la calitatea de membru aspirant, membru titular expert 
evaluator sau membru acreditat  

3.1.1. Membrul aspirant  
Dosarul de înscriere în ANEVAR trebuie să conţină următoarele documente:  

- cerere tip de înscriere în ANEVAR, vizată de Centrul teritorial în raza căruia îşi va desfăşura 
activitatea;  

-  certificat de cazier judiciar;  
-  Curriculum Vitae;  
-  copia diplomei de licenţă sau documentul care atestă încheierea de către titular a ciclului de studii 

universitare de licenţă; (conform Hotărârii CD din 05.02.2010);  
-  copia certificatului de absolvire a cursului de evaluare organizat sau agreat de ANEVAR;  
-  copia cărţii de identitate.  

3.1.2. Membrul titular expert evaluator  
Dosarul de înscriere în ANEVAR trebuie să conţină următoarele documente:  
- cerere tip de înscriere în ANEVAR, vizată de Centrul teritorial în raza căruia îşi va desfăşura 

activitatea;  
- certificat de cazier judiciar;  
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- Curriculum Vitae;  
- copia diplomei de licenţă;  
- copia certificatului de absolvire a cursului de evaluare organizat sau agreat de ANEVAR;  
- copia cărţii de identitate.  

3.1.3. Membrul acreditat  

Conţinutul dosarului pentru membrul acreditat este cel prevăzut în Regulamentul de acreditare.  

3.2. Pentru persoanele juridice care acced la calitatea de membru corporativ  
Dosarul de înscriere în ANEVAR trebuie să conţină următoarele documente:  
- cerere tip pentru persoane juridice, însoţită de formularul grilă – Anexa la cererea de înscriere (semnată 
şi ştampilată de preşedintele Centrului teritorial în raza căruia îşi are sediul persoana juridică);  

- scurtă prezentare a persoanei juridice;  
- copia - extras a actului constitutiv al persoanei juridice, din care să rezulte obiectul de activitate 

(respectiv servicii de evaluare) şi structura acţionariatului;  
- copia certificatului de înregistrare al persoanei juridice la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă 

tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul social;  
- copia legitimaţiei, precum şi copia documentului care atestă plata cotizaţiei pe anul în curs, pentru 

persoanele (asociaţi/acţionari/salariaţi) care au calitatea de membru titular al ANEVAR;  
- copia contractului individual de muncă pentru persoanele care au calitatea de salariat;  
- copia certificatului constatator de informare de la Registrul Comerţului, cu o vechime de maxim 3 luni. 

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

Pentru actualizarea anuală a dosarului, membrul corporativ va completa un chestionar online.  

Termenul limită, pentru transmiterea la ANEVAR Central a documentelor necesare actualizării dosarului 
pe anul următor, este data de 31 octombrie a anului curent. Eliberarea anuală a certificatului de membru 
corporativ este condiţionată de actualizarea dosarului.  

3.3. Aprobarea dosarului de înscriere în ANEVAR  

Aprobarea dosarul de admitere în ANEVAR este de competenţa Consiliului Director.  

II. PIERDEREA CALITĂŢII DE MEMBRU AL ANEVAR DE CĂTRE PERSOANELE FIZICE 
ŞI PERSOANELE JURIDICE 

Pierderea calităţii de asociat de către persoanele fizice şi persoanele juridice este reglementată de 
prevederile articolului 12 din Statut şi de prezentele Reguli.  

Pierderea calităţii de membru al ANEVAR are loc prin:  
- retragerea, la cerere, din Asociaţie;  
- excluderea din Asociaţie;  
- neachitarea cotizaţiei datorate, până la data de 31 decembrie a fiecărui an;  
- condamnarea definitivă pentru săvârşirea unei infracţiuni de natură să aducă atingere profesiei.  

1. Pierderea de drept a calităţii de membru pentru neplata cotizaţiei datorate  

1.1 Pierderea de drept a calităţii de membru al ANEVAR de către persoanele fizice  
Membrii aspiranţi, membrii titulari experţi evaluatori, membrii acreditaţi experţi evaluatori, membrii 
titulari evaluatori interni şi membrii titulari inactivi au obligaţia de a achita cotizaţia aferentă anului 
curent, până cel târziu la data de 30 septembrie.  
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Neplata cotizaţiei până la data de 31 decembrie a anului în curs atrage pierderea de drept a calităţii de 
membru, constatată prin hotărâre a Consiliului Director.  

Emiterea însemnelor de membru pentru fiecare categorie în parte se va realiza după cum urmează:  

1.1.1. Prevederi privind emiterea însemnelor de membru aspirant  
Membrii aspiranţi care au achitat cotizaţia până la data de 30 septembrie vor intra în posesia legitimaţiei 
de membru aspirant, până la data de 1 ianuarie a anului următor.  

Membrii aspiranţi care achită cotizaţia în intervalul 1 octombrie − 31 decembrie a.c. vor putea intra în 
posesia legitimaţiei de membru aspirant, începând cu data de 1 martie a anului următor.  

1.1.2. Prevederi privind emiterea însemnelor de membru titular expert evaluator  
Membrii titulari experţi evaluatori care au achitat cotizaţia până la data de 30 septembrie vor intra în 
posesia însemnelor de membru (legitimaţia de membru titular expert evaluator şi parafa), până la data de 
1 ianuarie a anului următor.  

Membrii titulari experţi evaluatori care achită cotizaţia în intervalul 1 octombrie − 31 decembrie a.c. vor 
putea intra în posesia însemnelor de membru, începând cu data de 1 martie a anului următor.  

Legitimaţia şi parafa de membru titular expert evaluator vor fi eliberate cu condiţia efectuării celor 20 de 
ore de pregătire continuă şi a încheierii poliţei de asigurare de răspundere profesională.  

1.1.3. Prevederi privind emiterea însemnelor de membru acreditat expert evaluator  
Emiterea însemnelor de membru acreditat expert evaluator (legitimaţia şi parafa de membru acreditat – 
MAA) şi valabilitatea acestora sunt reglementate de Regulamentul de acreditare.  

1.1.4. Prevederi privind emiterea însemnelor de membru titular evaluator intern  
Membrii titulari evaluatori interni, care au achitat cotizaţia până la data de 30 septembrie, vor intra în 
posesia legitimaţiei de membru, până la data de 1 ianuarie a anului următor.  

Membrii titulari evaluatori interni, care achită cotizaţia în intervalul 1 octombrie − 31 decembrie a.c., vor 
putea intra în posesia legitimaţiei, începând cu data de 1 martie a anului următor.  

Legitimaţia de membru titular evaluator intern va fi eliberată cu condiţia efectuării celor 20 de ore de 
pregătire continuă.  

1.1.5. Prevederi privind emiterea însemnelor de membru titular inactiv  
Membrii titulari inactivi care au achitat cotizaţia până la data de 30 septembrie vor intra în posesia 
legitimaţiei de membru inactiv până la data de 1 ianuarie a anului următor.  

Membrii titulari inactivi care achită cotizaţia în intervalul 1 octombrie − 31 decembrie a.c. vor putea intra 
în posesia legitimaţiei începând cu data de 1 martie a anului următor.  

1.1.6. Prevederi privind emiterea însemnelor de membru fondator  
În cazul în care membrii fondatori doresc să intre în posesia parafei de membru titular expert evaluator, 
emiterea şi eliberarea acesteia va fi condiţionată de prevederile aplicabile membrilor titulari (plata 
cotizaţiei în termenele prevăzute de prezenta procedură, efectuarea celor 20 de ore de pregătire continuă 
şi încheierea unei poliţe de asigurare de răspundere profesională).  

1.1.7. Prevederi privind emiterea însemnelor de membru titular senior  
Membrii titulari seniori pot intra în posesia legitimaţiei de membru senior, până la data de 1 ianuarie a 
anului următor.  

Persoana care şi-a pierdut de drept calitatea de membru ANEVAR, ca efect al neplăţii cotizaţiei pentru 
anul anterior, are posibilitatea să se reînscrie în ANEVAR, conform prevederilor de la cap. III, pct.1-2 din 
prezentele Reguli.  
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1.2 Pierderea de drept a calităţii de membru al ANEVAR de către persoanele juridice  
Membrii corporativi care nu au plătit cotizaţia, în cuantumul şi termenele stabilite de Consiliul Director, 
vor fi radiaţi în anul următor din lista membrilor corporativi ai ANEVAR, după aprobarea listei 
propunerilor de radiere, în prima şedinţă a Consiliului Director, din trimestrul I al anului următor celui 
pentru care nu a fost achitată cotizaţia.  

Cotizaţia aferentă anului curent trebuie plătită până cel târziu la data de 30 septembrie a anului 
respectiv. Certificatul pentru anul curent va fi eliberat numai cu condiţia plăţii cotizaţiei (conform 
Hotărârii CD din 05.02.2010).  

Persoana care şi-a pierdut de drept calitatea de membru ANEVAR, ca efect al neplăţii cotizaţiei pentru 
anul anterior, are posibilitatea să se reînscrie în ANEVAR, conform prevederilor de la punctul III.3, din 
prezentele Reguli.  

1.3 Constatarea pierderii de drept a calităţii de membru al ANEVAR  
Constatarea pierderii de drept a calităţii de membru al ANEVAR se face prin hotărâre a Consiliului 
Director, luată în prima şedinţă din trimestrul I al anului următor celui pentru care nu a fost achitată 
cotizaţia, la propunerea Centrelor teritoriale.  

Decizia emisă de Preşedintele ANEVAR, în temeiul hotărârii Consiliului Director, cu privire la pierderea 
de drept a calităţii de membru al ANEVAR, persoană fizică sau persoană juridică, se comunică în scris 
persoanei respective.  

2. Pierderea de drept a calităţii de membru al ANEVAR de către membrii aspiranţi  

Pierde de drept calitatea de membru al ANEVAR:  

a) membrul aspirant care, la sfârşitul perioadei de 2 ani de la data înscrierii în ANEVAR, nu a 
promovat examenul de finalizare a cursului de formare profesională;  

b) membrul aspirant care nu s-a înscris la stagiu în termen de 2 ani de la data promovării cursului de 
formare profesională;  

c) membrul aspirant care nu a parcurs perioada de stagiu şi nu a promovat examenul de definitivare a 
stagiului, în termenul maxim prevăzut la art.1 alin.(1), din Regulile cu privire la organizarea şi 
desfăşurarea perioadei de stagiu. 

3. Excluderea din Asociaţie a persoanelor fizice, pentru săvârşirea unor abateri disciplinare  
Aplicarea sancţiunii disciplinare cu „excluderea din Asociaţie” este de competenţa Consiliului Director 
sau Conferinţei Naţionale, după caz.  

Decizia de sancţionare cu „excluderea din Asociaţie”, emisă de Preşedintele ANEVAR, în temeiul 
hotărârii Consiliului Director sau Conferinţei Naţionale, după caz, se comunică în scris persoanei 
sancţionate.  

III. REDOBÂNDIREA CALITĂŢII DE MEMBRU AL ANEVAR DE CĂTRE PERSOANELE 
FIZICE ŞI PERSOANELE JURIDICE 

1. Reînscrierea ca membru titular, după pierderea calităţii de membru pentru neachitarea 
cotizaţiei datorate  
Raportat la data de 1 ianuarie a anului următor celui al pierderii calităţii de membru titular, acesta se poate 
reînscrie în ANEVAR, în următoarele condiţii:  

 La reînscrierea în termen de 3 luni:  

Dosarul de reînscriere în termen de 3 luni trebuie să conţină următoarele:  
-  cerere de reînscriere, vizată de Centrul teritorial în raza căruia îşi va desfăşura activitatea;  
-  plata taxei de reînscriere, în cuantumul stabilit de Consiliul Director;  
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-  plata cotizaţiei de membru pe anul în curs;  
-  dovada efectuării celor 20 ore pregătire continuă, în anul anterior pierderii calităţii de membru titular.  

 La reînscriere în termen de un an:  
- test grilă pentru secţiunea la care au fost înscrişi iniţial în ANEVAR, promovat cu nota minimă 6;  
- plata taxei de reînscriere, în cuantumul stabilit de Consiliul Director;  
- plata cotizaţiei pentru anul în curs;  
- dovada efectuării celor 20 ore de pregătire continuă, în anul anterior pierderii calităţii de membru 

titular;  
- întocmirea dosarului de reînscriere.  

 La reînscriere în termen de 2 ani: 
- test grilă pentru secţiunea la care au fost înscrişi iniţial în ANEVAR, promovat cu nota minimă 6;  
- absolvirea modulului 4 al cursului de formare pentru secţiunea iniţială; (membrului titular îi vor fi 

recunoscute, în anul în care se emite decizia de reînscriere, un număr de 8 ore de pregătire continuă);  
- susţinerea unui raport de evaluare, promovat cu nota minima 6;  
- plata taxei de reînscriere, în cuantumul stabilit de Consiliul Director;  
- întocmirea dosarului de reînscriere.  

 Reînscriere după 3 ani:  
- test grilă pentru secţiunea la care au fost înscrişi iniţial în ANEVAR promovat cu nota minima 6;  
- absolvirea modulelor 3 şi 4 ale cursului de formare pentru secţiunea iniţială (membrului titular îi vor 

fi recunoscute, în anul în care se emite decizia de reînscriere, un număr de 12 ore pregătire continuă);  
- susţinerea unui raport de evaluare, în faţa unei comisii de examinare, promovat cu nota minima 6;  
- plata taxei de reînscriere, în cuantumul stabilit de Consiliul Director;  
- întocmirea dosarului de reînscriere.  

 Reînscriere după 4 ani:  
- absolvirea unui curs de formare ca evaluator;  
- efectuarea stagiului;  
- plata taxei de reînscriere, în cuantumul stabilit de Consiliul Director;  
- întocmirea dosarului de reînscriere;  
- (membrului titular îi vor fi recunoscute, în anul în care se emite decizia de reînscriere, un număr de 

20 ore de pregătire continuă).  

Dosarul de reînscriere a persoanei fizice care şi-a pierdut calitatea de membru titular, va conţine 
următoarele documente:  

- cerere tip de reînscriere (vizată de Centrul teritorial);  
- certificat de cazier judiciar;  
- Curriculum Vitae (în limba română);  
- copia diplomei de licenţă;  
- copia certificatului de absolvire a cursului de evaluare organizat sau agreat de ANEVAR;  
- copia cărţii de identitate;  
- copia chitanţei care atestă plata taxei de reînscriere;  
- testul grilă;  
- după caz, copia documentului care atestă plata taxelor aferente modulelor de curs, copia 

certificatelor de absolvire a modulelor de curs.  

Reînscrierea membrului titular este aprobată prin decizie emisă de Preşedintele ANEVAR, în condiţiile 
prevederilor prezentelor Reguli.  
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Decizia de reînscriere va fi comunicată în scris Centrului teritorial şi persoanei în cauză, în termen de 5 
zile lucrătoare de la data emiterii. Membrul titular reînscris are obligaţia achitării cotizaţiei aferente anului 
în care se face reînscrierea, în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la data deciziei de reînscriere.  

Legitimaţia şi parafa membrului reînscris vor fi eliberate numai cu condiţia achitării cotizaţiei şi a 
încheierii poliţei de asigurare de răspundere civilă profesională.   

1.1. Reînscrierea ca membru titular inactiv, după pierderea calităţii de membru pentru neachitarea 
cotizaţiei datorate  
Membrii titulari inactivi se pot reînscrie în ANEVAR, în următoarele condiţii:  

- cerere de reînscriere;  

- plata taxei de reînscriere, în cuantumul stabilit de către Consiliul Director;  

- plata cotizaţiei pentru anul în curs.  

Decizia de reînscriere va fi comunicată în scris Centrului teritorial şi persoanei în cauză, în termen de 5 
zile lucrătoare de la data emiterii.  

1.2. Reînscrierea ca membru aspirant, după pierderea calităţii de membru pentru neachitarea cotizaţiei 
datorate  

Membrii aspiranţi se pot reînscrie în ANEVAR în următoarele condiţii:  

- plata taxei de reînscriere, în cuantumul stabilit de către Consiliul Director;  

- plata cotizaţiei pe anul în curs.  

2. Reînscrierea ca membru aspirant, după excludere pentru situaţiile reglementate la Cap. II. pct.2  

În funcţie de motivul pierderii calităţii de membru, membrii aspiranţi se pot reînscrie în ANEVAR, în 
următoarele condiţii:  

2.1. Reînscrierea în cazul pierderii calităţii de membru pentru motivul de la Cap .II., pct.2., lit. a):  
- parcurgerea modulelor 3 şi 4 ale cursului de formare profesională;  

- promovarea examenului de finalizare a cursului de formare profesională;  

- plata taxei de reînscriere în ANEVAR.  

2.2. Reînscrierea în cazul pierderii calităţii de membru pentru motivul de la Cap. II. pct.2., lit. b):  
- susţinerea testului grilă pentru secţiunea la care se înscrie la stagiu, promovat cu nota minima 6;  

- plata taxei de înscriere la stagiu;  

- plata taxei de reînscriere în ANEVAR;  

- plata cotizaţiei pe anul în curs.  

2.3. Reînscrierea în cazul pierderii calităţii de membru pentru motivul de la Cap. II. pct.2., lit. c) este 
reglementată de prevederile art. 1, alin.(4) şi alin.(5) din Regulile cu privire la organizarea şi desfăşurarea 
perioadei de stagiu. 

3. Reînscrierea membrului titular exclus din Asociaţie pentru motive disciplinare, altele decât 
neachitarea cotizaţiei  

Reînscrierea este aprobată prin hotărâre a Consiliului Director al ANEVAR, în condiţiile prevederilor 
Statutului.  

Reînscrierea se poate aproba după minimum 3 ani de la data deciziei de sancţionare cu „excluderea din 
Asociaţie”.  
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4. Reînscrierea ca membru corporativ după pierderii calităţii de membru pentru neachitarea 
cotizaţiei datorate  
În funcţie de data pierderii calităţii de membru, membrii corporativi se pot reînscrie în ANEVAR, în 
următoarele condiţii:  

4.1. La reînscrierea în termen de 1 an:  

-  cerere tip pentru persoane juridice (semnată şi ştampilată de preşedintele Centrului teritorial în raza  
căruia îşi are sediul persoana juridică);  

-  plata taxei de reînscriere, în cuantumul stabilit de către Consiliul Director;  

-  plata cotizaţiei de membru corporativ, pentru anul în curs;  

-  completarea chestionarului pentru actualizarea datelor membrilor corporativi.  

4.2. La reînscrierea după 1 an:  
- cerere de reînscriere tip pentru persoane juridice însoţită de formularul grilă – Anexă la cererea de 

reînscriere (semnată şi ştampilată de preşedintele Centrului teritorial în raza căruia îşi are sediul 
persoana juridică);  

- scurtă prezentare a persoanei juridice;  
- copia - extras a actului constitutiv al persoanei juridice, din care să rezulte obiectul de activitate 

(respectiv servicii de evaluare) şi structura acţionariatului;  
- copia certificatului de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului;  
- copia legitimaţiei, precum şi copia chitanţei care atestă plata cotizaţiei pe anul în curs, pentru 

persoanele (asociaţi/acţionari, salariaţi) care au calitatea de membru titular al ANEVAR;  
- copia contractului individual de muncă pentru persoanele care au calitatea de salariat.  

Reînscrierea membrului corporativ este aprobată prin decizia Preşedintelui ANEVAR, în condiţiile 
prezentelor Reguli.  

Decizia de reînscriere va fi comunicată în scris Centrului teritorial şi persoanei juridice în cauză, în 
termen de 5 zile lucrătoare de la emiterea acesteia. Membrul corporativ reînscris are obligaţia achitării 
cotizaţiei aferente anului în care se face reînscrierea, în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la 
data deciziei de reînscriere. Certificatul care atestă calitatea de membru corporativ va fi eliberat numai cu 
condiţia achitării cotizaţiei.  

5. Redobândirea calităţii de membru al ANEVAR de către persoanele fizice  
Orice membru al ANEVAR, persoană fizică, care a renunţat sau care a pierdut calitatea de membru al 
Asociaţiei, conform art.12 din Statut, poate solicita redobândirea acesteia, respectând condiţiile prevăzute 
de Statut şi de prezentele Reguli.  
 

IV. TRANSFERUL MEMBRILOR ANEVAR, PERSOANE FIZICE ŞI PERSOANE JURIDICE, 
DE LA UN CENTRU TERITORIAL, LA ALT CENTRU TERITORIAL 

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

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

Cererea va fi vizată de preşedintele Centrului teritorial de la care se solicită transferul, cu următoarele 
menţiuni cu privire la situaţia membrului respectiv:  
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- dacă a achitat sau nu cotizaţia pe anul în curs;  

- dacă deţine sau nu o poliţa de asigurare de răspundere civilă profesională;  

- dacă a ridicat legitimaţia şi parafa, după caz, certificatul aferente anului respectiv.  

Cererea de transfer va fi apoi vizată şi de preşedintele Centrului teritorial la care se solicită transferul şi va 
fi transmisă, prin fax sau poştă, la ANEVAR Central, departamentul Evidenţă membri, pentru luarea în 
evidenţă şi operarea modificărilor în baza de date a ANEVAR.  

Prezentele Reguli au fost elaborate în temeiul şi cu respectarea prevederilor capitolului III din Statutul 
ANEVAR şi înlocuiesc Regulile aprobate în şedinţa Consiliului Director din aprilie 2010, cu modificările 
şi completările ulterioare.  

Prezentele Reguli se completează cu următoarele reglementări: „Regulile cu privire la organizarea şi 
desfăşurarea perioadei de stagiu” şi „Regulamentul de acreditare”.  

 
Prezentele Reguli au fost aprobate de Consiliul Director în şedinţa din 3 iunie 2011 şi 

 vor fi publicate pe site-ul ANEVAR. 
 
 
 
 

PROCEDURA CU PRIVIRE LA CONDIŢIILE DE TRANSFER AL PERSOANELOR FIZICE 
ÎNTRE DIVERSELE CATEGORII DE MEMBRI PREVĂZUTE LA ARTICOLUL 10 DIN 

STATUTUL ANEVAR 
 

Preambul  

Transferul persoanelor fizice între diverse categorii de membri titulari experţi evaluatori este 
reglementat de prevederile articolului 10 din Statutul ANEVAR (Statutul) şi de prezenta procedură 
(Procedura).  

Procedura detaliază condiţiile de transfer al persoanelor fizice între diverse categorii de membri titulari 
experţi evaluatori, în următoarele cazuri:  

I.1. Transferul de la categoria de membru titular expert evaluator, la categoria de membru titular 
evaluator intern [articolul 10, alineatele (12)-(15) din Statut];  

I.2 Transferul de la categoria de membru titular evaluator intern, la categoria de membru titular expert 
evaluator [Idem];  

II.1 Transferul de la categoria de membru titular expert evaluator, la categoria de membru titular inactiv 
[articolul 10, alineatele (16)-(20) din Statut];  

II.2 Transferul de la categoria de membru titular inactiv, la categoria de membru titular expert evaluator 
[Idem];  

III.1 Transferul de la categoria de membru titular expert evaluator, la categoria de membru titular senior 
[articolul 10, alineatul (21) din Statut];  

III.2 Transferul de la categoria de membru titular senior, la categoria de membru titular expert evaluator 
[Idem].  
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Scopul Procedurii este acela de a crea premizele pentru menţinerea unui înalt nivel de calificare 
profesională a membrilor ANEVAR şi totodată pentru exprimarea opţiunii acestora asupra modului de a-
şi exercita profesia, în acord cu prevederile Statutului.  

 

I.1. TRANSFERUL DE LA CATEGORIA DE MEMBRU TITULAR EXPERT EVALUATOR LA 
CATEGORIA DE MEMBRU TITULAR EVALUATOR INTERN 

1 Condiţii  
Procedura se aplică în cazul membrului titular expert evaluator care doreşte transferul în categoria de 
membru titular evaluator intern.  

In acest caz, transferul este opţional şi poate avea loc în conformitate cu prevederile art.10, alineatele 
(12)-(15) din Statut şi ale prezentei Proceduri. Procedura de transfer între diversele categorii de membri 
ANEVAR (persoane fizice). 

2 Desfăşurarea procedurii  
Procedura urmează următoarele etape:  

2.1. Cererea de transfer la membru titular expert evaluator intern, formulată în scris de către membrul 
titular expert evaluator, se depune la Centrul teritorial în cadrul căruia acesta îşi desfăşoară activitatea 
(Centrul teritorial). Cererea de transfer va fi însoţită de o adeverinţă eliberată de către angajator, din 
care să rezulte atribuţiile de evaluator intern ale angajatului în cadrul societăţii comerciale sau instituţiei 
angajatoare;  

2.2. Preşedintele Centrului teritorial va înştiinţa departamentul de Evidenţă membri (DEvM) pentru 
încadrarea membrului titular expert evaluator în categoria de membru titular evaluator intern, precum şi 
departamentul Învăţământ şi manifestări profesionale (DIMP), pentru luare în evidenţă.  

3 Drepturi şi obligaţii  
După transferul de la categoria de membru titular expert evaluator, la categoria de membru titular 
evaluator intern, membrul transferat are drepturile şi obligaţiile prevăzute la articolul 10, alineatele (13) şi 
(14) din Statut.  
 

I.2. TRANSFERUL DE LA CATEGORIA DE MEMBRU TITULAR EVALUATOR INTERN, LA 
CATEGORIA DE MEMBRU TITULAR EXPERT EVALUATOR 

1 Condiţii  

Procedura se aplică în cazul membrului titular evaluator intern care doreşte redobândirea calităţii de 
membru titular expert evaluator.  

In acest caz, transferul este opţional şi poate avea loc în conformitate cu prevederile articolului 10, 
alineatele (12)-(15) din Statut şi ale prezentei Proceduri.  

2 Desfăşurarea procedurii  

Procedura urmează următoarele etape:  

2.1. Cererea de transfer la membru titular expert evaluator, formulată în scris de către membrul titular 
evaluator intern, se va depune la Centrul teritorial. Cererea va fi însoţită de contractul de asigurare pentru 
răspundere civilă profesională;  

2.2. Preşedintele Centrului teritorial va înştiinţa DEvM pentru încadrarea membrului titular evaluator 
intern în categoria de membru titular expert evaluator, precum şi DIMP pentru luare în evidenţă.  
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3 Drepturi şi obligaţii  
După transferul de la categoria membru titular expert evaluator intern la categoria membru titular expert 
evaluator, membrul transferat are drepturile şi obligaţiile prevăzute la articolul 10, alineatele (4) şi (5) din 
Statut.  
 

II.1. TRANSFERUL DE LA CATEGORIA DE MEMBRU TITULAR EXPERT EVALUATOR, 
LA CATEGORIA DE MEMBRU TITULAR INACTIV 

A. În temeiul articolului 10, alineatul (16), prima liniuţă, din Statut  

1 Condiţii  
Procedura se aplică în cazul membrului titular expert evaluator care nu mai practică activitatea de 
evaluare, dar îşi exprimă, în scris, opţiunea de a-şi menţine calitatea de membru al ANEVAR.  

In acest caz, transferul este opţional şi poate avea loc în conformitate cu prevederile articolului 10, 
alineatul (16), prima liniuţa din Statut şi ale prezentei Proceduri.  

2 Desfăşurarea procedurii  

Procedura urmează următoarele etape:  

2.1. Cererea de transfer la membru titular inactiv, formulată în scris de către membrul titular expert 
evaluator, se depune la Centrul teritorial;  

2.2. Preşedintele Centrului teritorial va înştiinţa DEvM pentru încadrarea membrului titular expert 
evaluator ca membru titular inactiv, precum şi DIMP pentru luare în evidenţă.  

3 Drepturi şi obligaţii  
3.1. Membrul titular inactiv are drepturile şi obligaţiile prevăzute la articolul 10, alineatele (17) şi (18) din 
Statut şi trebuie să urmeze procedura de trecere de la categoria de membru inactiv la categoria de membru 
titular, în cazul în care doreşte acest lucru.  

3.2. Membrul titular inactiv poate rămâne în această categorie pe durată nedeterminată.  

B. În temeiul articolului 10, alineatul (16), liniuţa a doua, din Statut  

1 Condiţii  
Procedura se aplică în cazul membrului titular expert evaluator care la sfârşitul anului nu mai îndeplineşte 
condiţiile statutare pentru aceasta categorie de membri, respectiv nu a îndeplinit condiţia prevăzută de 
articolul 10, alineatul (3), litera e) din Statut, de a efectua pregătirea profesională continuă prin 
participarea, în fiecare an, la un program echivalent a 20 de ore de pregătire continuă în domeniul 
evaluării.  

In acest caz, transferul operează de drept, în conformitate cu prevederile articolului 10, alineatul (16), 
liniuţa a doua, din Statut şi ale prezentei Proceduri.  

2 Desfăşurarea procedurii  
Procedura urmează următoarele etape:  

2.1. DIMP, în urma monitorizării la sfârşitul anului a orelor de pregătire continuă, întocmeşte lista 
membrilor titulari experţi evaluatori care nu mai îndeplinesc condiţiile statutare pentru aceasta categorie 
de membri (Lista) şi o transmite Centrelor teritoriale şi Birourilor zonale, pentru verificare şi avizare;  

2.2. Centrele teritoriale verifică şi avizează Lista şi o retransmit DIMP;  

2.3. DIMP finalizează Lista şi o prezintă Consiliului Director, cu propunerea de aprobare a transferului 
membrilor titulari experţi evaluatori care nu mai îndeplinesc condiţiile statutare pentru această categorie, 
la categoria de membru titular inactiv;  
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2.4. Consiliul Director analizează şi aprobă, printr-o hotărâre, trecerea la categoria de membru titular 
inactiv, a membrilor titulari experţi evaluatori menţionaţi în Listă;  

2.5. Hotărârea Consiliului Director se comunică Centrelor teritoriale, DEvM şi se publică pe pagina de 
internet a ANEVAR;  

2.6. Hotărârea Consiliului Director, cu privire la transferul de la categoria de membru titular expert 
evaluator, la categoria de membru titular inactiv, se comunică prin poştă persoanei transferate, prin grija 
DEvM, în termen de 15 zile de la data hotărârii. Data transferului este data comunicării hotărârii 
Consiliului Director către membrul transferat;  

2.7. Corecţiile ulterioare cu privire la transfer (omisiuni, rectificări, etc) pot fi făcute numai prin hotărâre 
a Consiliului Director.  

3  Drepturi şi obligaţii  
3.1. Membrul transferat de la categoria de membru titular expert evaluator, la categoria de membru titular 
inactiv, are obligaţia de a returna însemnele de membru titular expert evaluator (legitimaţia şi parafa), în 
termen de 30 de zile de la data comunicării hotărârii Consiliului Director, dacă anterior transferului i-au 
fost eliberate însemnele respective, având însă dreptul de a primi legitimaţia de membru titular inactiv;  

3.2. Membrul transferat are dreptul corelativ de a i se restitui suma reprezentând diferenţa dintre cotizaţia 
de membru titular expert evaluator şi cotizaţia de membru titular inactiv, dacă anterior transferului a 
achitat cotizaţia pentru anul curent; 

3.3. Membrul titular inactiv poate rămâne în aceasta categorie pe durată nedeterminată.  

C. Prevederi comune pentru situaţiile prevăzute la literele A şi B  
1. Lista membrilor titulari inactivi va fi publicată pe pagina de internet a ANEVAR, pentru a se evita 
situaţia utilizării abuzive a însemnelor de membru titular expert evaluator.  

2. Utilizarea fără drept a însemnelor de membru titular expert evaluator constituie abatere disciplinară şi 
se sancţionează cu „excluderea din Asociaţie”, conform articolului 21 din Statut.  

II.2. TRANSFERUL DE LA CATEGORIA DE MEMBRU TITULAR INACTIV LA CATEGORIA 
DE MEMBRU TITULAR EXPERT EVALUATOR 

1 Condiţii  
Procedura se aplică în cazul membrului titular inactiv care doreşte redobândirea calităţii de membru 
titular expert evaluator.  

In acest caz, transferul este opţional şi poate avea loc în conformitate cu prevederile articolului 10, 
alineatul (16), teza a doua din Statut şi ale prezentei proceduri.  

2 Desfăşurarea procedurii  
Procedura urmează următoarele etape:  

2.1. Membrul titular inactiv care doreşte redobândirea calităţii de membru titular expert evaluator trebuie 
să satisfacă următoarele cerinţe:  

2.1.1. La revenirea în categoria de membru titular expert evaluator, în acelaşi an calendaristic celui care în 
care a devenit membru titular inactiv (anul „zero”): să îndeplinească obligaţiile statutare pentru anul 
curent;  

2.1.2. La revenirea în categoria de membru titular expert evaluator, în anul 1 calendaristic: să susţină un 
test valabil pentru una din secţiunile dobândite;  

2.1.3. La revenirea în categoria de membru titular expert evaluator, în anul 2 calendaristic: să susţină un 
test valabil pentru una dintre secţiunile dobândite şi să promoveze seminarul de pregătire continuă SPIC 
D06 – Standarde Internaţionale de Evaluare (testare on-line);  
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2.1.4. La revenirea în categoria de membru titular expert evaluator, în anul 3 calendaristic: să susţină un 
test valabil pentru una din secţiunile dobândite, să întocmească şi să susţină un Raport de evaluare valabil 
pentru una din secţiunile dobândite şi să achite taxa de reexaminare;  

2.1.5. La revenirea în categoria de membru titular expert evaluator, în anul 4 calendaristic: să susţină un 
test valabil pentru una din secţiunile dobândite, să urmeze Modulul 4 din cadrul cursurilor de formare 
profesională, valabil pentru una din secţiunile dobândite, să întocmească şi să susţină un Raport de 
evaluare valabil pentru una dintre secţiunile dobândite şi să achite contravaloarea Modulului 4, precum şi 
a taxei de reexaminare;  

2.1.6. La revenirea în categoria de membru titular expert evaluator, după anul 4 calendaristic: să urmeze 
şi să promoveze un curs de formare profesională valabil pentru una din secţiunile dobândite, cu tot ceea 
ce implică acesta (taxe, examen, proiect şi susţinere proiect); 

2.2. După îndeplinirea cerinţelor de mai sus, membrul titular inactiv va depune o cerere de transfer în 
categoria de membru titular expert evaluator, la Centrul teritorial;  

2.3. Preşedintele Centrului teritorial va viza şi va înainta cererea de transfer Preşedintelui ANEVAR;  

2.4. Transferul de la categoria de membru inactiv la categoria de membru titular expert evaluator se face 
prin decizie emisă de Preşedintele ANEVAR care se comunică prin poştă persoanei transferate, prin grija 
DEvM, în termen de cinci zile de la emitere. Data transferului este data comunicării deciziei emise de 
Preşedintele ANEVAR către membrul transferat; 

2.5. DEvM va înştiinţa Centrul teritorial cu privire la decizia emisă de Preşedintele ANEVAR.  

3 Drepturi şi obligaţii  
După transferul de la categoria de membru titular inactiv, la categoria de membru titular expert evaluator, 
membrul transferat are drepturile şi obligaţiile prevăzute la articolul 10, alineatele (4) şi (5) din Statut.  

III.1. TRANSFERUL DE LA CATEGORIA DE MEMBRU TITULAR EXPERT EVALUATOR, 
LA CATEGORIA DE MEMBRU TITULAR SENIOR 

1 Condiţii  
Procedura se aplică în cazul membrului titular expert evaluator care îndeplineşte condiţia limitei de vârstă 
aprobată de Consiliul Director (65 de ani) şi îşi exprimă, în scris, dorinţa de a dobândi calitatea de 
membru senior.  

In acest caz, transferul este opţional şi poate avea loc în conformitate cu prevederile articolului 10, 
alineatul (21), din Statut şi ale prezentei Proceduri.  

2 Desfăşurarea procedurii  
Procedura urmează următoarele etape:  

2.1. Cererea de transfer la membru titular senior, formulată în scris de către membrul titular expert 
evaluator, se depune la Centrul teritorial;  

2.2. Preşedintele Centrului teritorial va înainta cererea de transfer Preşedintelui ANEVAR, care va emite 
o decizie de nominalizare a solicitantului ca membru titular senior, cu informarea Consiliului Director;  

2.3. Decizia emisă de Preşedintele ANEVAR se comunică prin poştă persoanei transferate, prin grija 
DEvM. Data transferului este data comunicării deciziei emise de Preşedintele ANEVAR, către membrul 
transferat;  

2.4. DEvM va înştiinţa Centrul teritorial cu privire la decizia emisă de Preşedintele ANEVAR.  

3 Drepturi şi obligaţii  
După transferul de la categoria de membru titular expert evaluator, la categoria de membru titular senior, 
membrul transferat are drepturile şi obligaţiile prevăzute la articolul 10, alineatul (21), din Statut.  
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III.2. TRANSFERUL DE LA CATEGORIA DE MEMBRU TITULAR SENIOR, LA  
CATEGORIA DE MEMBRU TITULAR EXPERT EVALUATOR 

1 Condiţii  
Procedura se aplică în cazul membrului titular senior care doreşte redobândirea calităţii de membru titular 
expert evaluator.  

In acest caz, transferul este opţional şi poate avea loc în conformitate cu prevederile articolului 10, 
alineatul (21), din Statut şi ale prezentei proceduri.  

2 Desfăşurarea procedurii  
2.1. Cererea de transfer la membru titular expert evaluator, formulată în scris de către membrul titular 
senior, se depune la Centrul teritorial. În susţinerea cererii, membrul titular senior trebuie să facă dovada 
absolvirii unui program echivalent a 20 de ore de pregătire continuă în domeniul evaluării, pentru anul 
curent;  

2.2. Preşedintele Centrului teritorial va viza şi va înainta cererea de transfer Preşedintelui ANEVAR;  

2.3. Transferul de la categoria de membru titular senior, la categoria de membru titular expert evaluator se 
face prin decizie emisă de Preşedintele ANEVAR care se comunică prin poştă persoanei transferate, prin 
grija DEvM, în termen de cinci zile de la emitere. Data transferului este data comunicării deciziei emise 
de Preşedintele ANEVAR către membrul transferat; 

2.4. DEvM va înştiinţa Centrul teritorial cu privire la decizia emisă de Preşedintele ANEVAR.  

3 Drepturi şi obligaţii  

După transferul de la categoria de membru titular senior la categoria de membru titular expert evaluator, 
membrul transferat are drepturile şi obligaţiile prevăzute la articolul 10, alineatele (4) şi (5), din Statut.  

IV Anexa  
Anexa intitulată „Cerere de transfer” face parte integrantă din prezenta Procedură.  

Prezenta Procedură a fost elaborată în temeiul şi cu respectarea prevederilor articolului 10, alineatele (4), 
(5), (12)-(21), precum şi ale articolului 16, alineatul (13), litera (g) din Statutul ANEVAR. 

Prezenta Procedură a fost aprobată în şedinţa Consiliului Director din data de 3 iunie 2011 şi abrogă „Procedura cu 
privire la condiţiile de transfer al persoanelor fizice între diversele categorii de membri prevăzute de art. 9 şi art. 10 

din Statutul ANEVAR 2009”, aprobată prin hotărârea Consiliului Director H 08/2010 din data de 05.02.2010. 

 
 
 

REGULILE DE PROCEDURĂ PENTRU SOLUŢIONAREA SESIZĂRILOR 
CU PRIVIRE LA ABATERILE DISCIPLINARE 

 
Art. 1.- Definirea unor termeni  
În cuprinsul acestor Reguli:  

a) „Comisia” înseamnă Comisia de etică şi disciplină, de pe lângă Consiliul Director al Asociaţiei 
Naţionale a Evaluatorilor din România - ANEVAR;  

b) „Biroul” înseamnă o entitate formată exclusiv din membri ai Comisiei ori din membri ai Senatului 
ANEVAR şi persoane nominalizate de către acest organ, constituită în scopul investigării sesizării cu 
privire la săvârşirea unei abateri disciplinare;  

c) „Referatul” înseamnă documentul emis de către Birou, la finalizarea investigării sesizării cu privire 
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la săvârşirea unei abateri disciplinare, cuprinzând propunerea de aplicare a unei sancţiuni 
disciplinare;  

d) „Obiecţiunile” înseamnă documentul prezentat de către persoana cercetată disciplinar, cu privire la 
Referat.  

Cuvintele utilizate la singular includ pluralul şi viceversa, după cum o cere contextul.  

Art. 2.- Sancţiunile disciplinare  
Sancţiunile disciplinare, care pot fi aplicate în cazul în care membrul ANEVAR săvârşeşte o abatere 
disciplinară, sunt următoarele:  

a) avertisment scris;  

b) avertisment scris cu acţiune corectivă profesională;  

c) suspendarea calităţii de membru pe timp de 12 luni;  

d) excluderea din Asociaţie.  

Art. 3.- Competenţa de aplicare a sancţiunilor disciplinare  
Competenţa de aplicare a sancţiunilor disciplinare aparţine organelor ANEVAR cu atribuţii 
jurisdicţionale, astfel:  

(1)  Consiliul Director are competenţa de a aplica sancţiunile: «avertisment scris”, «avertisment scris cu 
acţiune corectivă profesională”, «suspendarea calităţii de membru pe timp de 12 luni” şi «excluderea din 
Asociaţie”, membrilor Asociaţiei, cu excepția membrilor Consiliului Director;  

(2)  Senatul are următoarele competenţe:  

a) aplică sancţiunile: „avertisment scris”, „avertisment scris cu acţiune corectivă profesională” şi 
„suspendarea calităţii de membru pe timp de 12 luni”, membrilor Consiliului Director;  

b) prezintă Conferinţei Naţionale propunerea de sancţionare cu “excluderea din Asociaţie” a membrilor 
Consiliului Director.  

(3)  Conferinţa Naţională are următoarele competenţe:  

a) aplică sancţiunea „excluderea din Asociaţie”, membrilor Consiliului Director;  

b) soluţionează contestaţiile formulate de către membri ai Asociaţiei fără funcţii de conducere, precum 
şi de către preşedinţi de Centre teritoriale, împotriva deciziei de sancţionare disciplinară cu 
„excluderea din Asociaţie”, aplicată de către Consiliul Director.  

Art. 4.- Termenul în care poate fi exercitată acţiunea disciplinară  
Sub sancţiunea decăderii, acţiunea disciplinară poate fi exercitată în termen de cel mult trei ani de la data 
săvârşirii faptei ori de la data predării raportului de evaluare către beneficiar, după caz.  

Art. 5.- Decizia de sancţionare disciplinară  
Decizia de sancţionare disciplinară este actul emis de Asociaţie, sub semnătura Preşedintelui Asociaţiei 
sau a preşedintelui Senatului, în temeiul hotărârii cu privire la aplicarea unei sancţiuni disciplinare, 
adoptată de Consiliului Director ori de Conferinţa Naţională şi, respectiv, de Senat.  

Art. 6.- Sesizarea organelor competente să aplice sancţiuni disciplinare  

(1) Se pot adresa Preşedintelui Asociaţiei cu sesizări în legătură cu săvârşirea de către un membru al 
ANEVAR, a unei abateri disciplinare:  

a)  persoanele fizice şi persoanele juridice interesate;  

b)  Consiliul Director;  

c)  Senatul;  
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d)  Comisia de cenzori;  

e)  ceilalţi membri ai ANEVAR.  

(2) Sesizarea se va face în scris şi va cuprinde:  

a) datele de identificare a părţilor, respectiv numele sau denumirea, domiciliul sau reşedinţa 
reclamantului şi pârâtului;  

b) obiectul sesizării şi motivele pe care se întemeiază sesizarea;  

c) dovezile pe care se sprijină sesizarea.  

(3) Sesizările se înregistrează în registrul de intrări de la registratura generală a ANEVAR şi se transmit, 
cu viza Preşedintelui Asociaţiei, Comisiei, în cazul în care sesizarea vizează un membru al ANEVAR fără 
funcţie de conducere sau un preşedinte de Centru teritorial ori al Senatului, în cazul în care sesizarea 
vizează un membru al Consiliului Director.  

Art. 7.- Autosesizarea  
(1) Preşedintele Asociaţiei şi preşedintele Senatului se pot autosesiza cu privire la săvârşirea unei abateri 
disciplinare, pe baza materialelor apărute în mass-media sau din orice alte surse.  

(2) Dacă în urma cercetării materialului documentar în cazul unei sesizări, preşedintele Comisiei constată 
că şi alți membri ai ANEVAR implicați în acel dosar au săvârşit abateri la normele etice şi profesionale, 
va informa deîndată, în scris, Preşedintele ANEVAR, cu arătarea motivului, pentru autosesizare.  

Art. 8.- Investirea Comisiei de etică şi disciplină  
(1) Sesizarea, după caz, autosesizarea, se consemnează de către secretarul Comisiei, în registrul de 
evidenţă a sesizărilor.  

(2) Menţiunea din registrul de evidenţă a sesizărilor trebuie să cuprindă referiri la:  

a) autorul sesizării;  

b) persoanele implicate;  

c) circumstanţele săvârşirii faptei;  

d) orice alte date care pot contribui la o bună instrumentare a cauzei.  

Art. 9.- Numirea Biroului  
(1) În termen de 7 zile de la primirea sesizării, preşedintele Comisiei va numi Biroul format din 3-5 
membri ai Comisiei, căruia i se încredinţează cazul şi va convoca prima şedinţă a Biroului;  

(2) În termen de cel mult 7 zile de la data desemnării sale, Biroul trebuie să se întrunească într-o primă 
şedinţă, sub conducerea preşedintelui Comisiei;  

(3) Actele de procedură administrate la prima şedinţă a Biroului sunt următoarele:  

a) prezentarea dosarului cauzei de către preşedintele/secretarul Comisiei;  

b) stabilirea probelor care vor fi administrate în cauză;  

c) stabilirea termenului următor, cu citar a obli atorie a persoanei implicate/părţilor; e g

d) citația va cuprinde, dacă este cazul, şi mențiunea de completare a sesizării de către reclamant, în 
conformitate cu prevederile art.6 alin. (2).  

(4) După prima convocare, Biroul va propune Preşedintelui Asociaţiei, un răspuns care va fi trimis 
reclamantului, în termen de maximum 15 zile de la data înregistrării sesizării în registrul de evidenţă a 
sesizărilor.  

(5) Biroul va investiga orice sesizare în termen de 60 de zile de la data înregistrării acesteia în registrul de 
evidenţă a sesizărilor.  
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Art. 10.- Conflictul de interese. Retragerea  

Când un membru sau preşedintele Biroului se află în conflict de interese într-o cauză care urmează a fi 
soluționată sau dacă declară că se retrage din motive care ar determina lipsa obiectivității, acesta va fi 
înlocuit deîndată, de preşedintele Comisiei, cu respectarea prevederilor art.9 alin.(1).  

Art. 11.- Fazele procedurii  
Fazele procedurii în faţa Biroului sunt următoarele:  

a) faza de investigare a cauzei;  

b) faza deliberărilor, finalizată cu propunerea privind modul de soluţionare a cauzei, adresată 
Consiliului Director, organul statutar abilitat în scopul soluţionării acesteia, conform art.3 alin.(1).  

Art. 12.- Faza de investigare a cauzei  
(1) În cadrul fazei de investigare a cauzei se pot efectua următoarele acte de procedură:  

a)  luarea de declaraţii de la persoana implicată;  

b)  prelevarea de înscrisuri relevante în cauză;  

c)  administrarea oricăror alte probe care au legătură cu cauza;  

d)  constatarea unor situaţii de fapt;  

e)  solicitarea opiniilor unor consultanţi de specialitate (jurişti, experţi, etc.), după caz;  

f)  solicitarea unui raport de verificare al raportului de evaluare contestat, după caz.  

(2) Persoana implicată poate fi asistată în faţa Biroului de către consultanţi de specialitate, dar procedura 
nu este publică.  

(3) Refuzul explicit sau implicit al persoanei implicate de a se supune investigării, inclusiv neprezentarea 
pentru audiere la şedinţa Biroului, poate fi reţinut de Birou ca o circumstanţă defavorabilă persoanei 
respective, acesta având dreptul să procedeze la soluţionarea cauzei şi în lipsa persoanei implicate.  

Art. 13.- Faza deliberărilor  
(1) În cel mult 24 de ore de la încheierea investigaţiilor, Biroul va trece la deliberări.  

(2) Conţinutul deliberărilor va fi consemnat de secretarul Comisiei în registrul de şedinţe şi va constitui 
ultimul act de procedură cu privire la cauza instrumentată.  

(3) La finalul deliberărilor, Biroul hotărăşte asupra cauzei, putând adopta una dintre următoarele soluţii:  

a) constată că, în cauză nu a avut loc încălcarea vreunui principiu etic sau profesional prevăzut în 
Statutul ANEVAR şi Codul deontologic al profesiei de evaluator, informând despre acesta, printr-o 
notă, Consiliul Director;  

b) propune Consiliului Director să aplice una dintre sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 2.  

(4) Hotărârile Biroului se iau cu majoritatea membrilor Biroului numit, indiferent de numărul membrilor 
prezenți;  
(5) Votul în şedinţa Biroului este deschis.  

Art. 14.- Referatul  
(1) În cazul adoptării soluţiei prevăzută la art.13, alin.(3), lit. b), Biroul emite un Referat cu următorul 
cuprins:  

a)  descrierea faptei, data şi circumstanţele săvârşirii ei, precum şi consecinţele acesteia;  

b)  stabilirea persoanei vinovate;  

c)  contraargumentele la apărările persoanei care face obiectul sesizării;  
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d)  menţionarea sancţiunilor aplicate anterior persoanei vinovate, dacă este cazul;  

e)  sancţiunea propusă a se aplica, după caz, motivată în fapt şi în drept;  

f)  semnătura preşedintelui Comisiei.  

(2) Biroul va comunica Referatul persoanei care a făcut obiectul sesizării, în scris, în termen de 5 zile de 
la elaborare.  

Art. 15.- Obiecţiunile  
Sub sancţiunea decăderii, persoana cercetată are dreptul să prezinte Biroului, în scris, în termen de 10 zile 
de la comunicare, obiecţiile sale cu privire la Referat.  

Art. 16.- Concilierea facultativă  
(1) Dacă, pe parcursul soluţionării cauzei, preşedintele Comisiei constată că sunt întrunite condiţiile 
soluţionării acesteia prin conciliere facultativă, poate îndruma părţile în acest sens, cu avizul Preşedintelui 
Asociaţiei.  

(2) Termenul de soluţionare a cauzei supusă concilierii facultative se suspendă pe durata acestei 
proceduri, dar nu mai mult de 30 de zile de la începerea ei.  

Art. 17.- Investirea Consiliului Director  

Referatul şi Obiecţiunile se înaintează de îndată Consiliului Director, organ statutar abilitat cu 
soluţionarea pe fond a cauzei, care le va analiza şi se va pronunţa asupra propunerii de sancţionare, 
putând adopta una dintre următoarele hotărâri:  

a) dacă persona implicată este membru fără funcţie de conducere în Asociaţie, Consiliul Director, cu 
votul majorităţii membrilor săi, va confirma sau va infirma, după caz, propunerea Biroului, ori va 
putea aplica o altă sancţiune disciplinară decât cea propusă în Referat;  

b) dacă persoana implicată are calitatea de preşedinte de Centru teritorial, Consiliul Director, cu votul a 
2/3 din numărul membrilor săi, va confirma sau va infirma, după caz, propunerea Biroului, ori va 
putea aplica o altă sancţiune disciplinară decât cea propusă în Referat.  

Art. 18.- Emiterea deciziei de sancţionare disciplinară  
(1) Hotărârile luate de Consiliul Director, în situaţiile prevăzute la art. 17, lit. a) şi lit. b) vor fi 
comunicate, în scris, în termen de 3 zile, Biroului, care, în cazul confirmării propunerii, va redacta de 
îndată, decizia de sancţionare disciplinară, care va fi emisă sub semnătura Preşedintelui Asociaţiei.  

(2) Decizia de sancţionare va cuprinde, în mod obligatoriu:  

a) descrierea faptei;  

b) prevederile din Statut şi din standardele etice şi profesionale încălcate de persoana sancţionată;  

c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de persoana sancţionată în timpul 
cercetării disciplinare;  

d) temeiul statutar în baza căruia se aplică sancţiunea disciplinară;  

e) termenul în care poate fi contestată sancţiunea sau menţiunea că decizia este definitivă, după caz;  

f) organul competent la care sancţiunea poate fi contestată.  

(3) Comunicarea deciziei de sancţionare:  

a) decizia de sancţionare va fi comunicată în scris, persoanei sancţionate, în termen de 5 zile de la 
emitere, prin grija secretarului Comisiei şi produce efecte de la data comunicării;  

b) comunicarea se predă personal persoanei sancţionate, sub semnătură de primire, ori, în caz de refuz 
al primirii, prin scrisoare recomandată la domiciliul/reşedinţa indicată de către persoana sancţionată 
a Asociaţiei, în cererea de înscriere sau ulterior şi înregistrată ca atare la Asociaţie.  
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(4) Decizia de sancţionare emisă în temeiul art.17 alin. (1), lit. a) şi lit. b) este finală şi împotriva acesteia 
nu se poate face contestaţie.  

(5) Decizia de sancţionare emisă în temeiul art.17, lit. a) sau lit. b), constând în „excluderea din 
Asociaţie”, poate fi contestată la Conferinţa Naţională, iar contestaţia va fi depusă în termen de 30 zile de 
la data comunicării. Contestaţia nu suspendă executarea deciziei.  

(6) Toate deciziile emise în temeiul hotărârilor Consiliului Director vor fi consemnate în registrul de 
decizii al Comisiei.  

Art. 19.- Investirea Senatului  
Sesizarea, după caz, autosesizarea, se consemnează de către secretarul Senatului, în registrul de evidenţă a 
sesizărilor.  

Art. 20.- Numirea Biroului  
(1) În termen de 3 zile de la primirea sesizării, preşedintele Senatului va desemna Biroul format din 3 
membri, care au calitatea de membri ai Senatului, precum şi persoane nominalizate într-o listă aprobată 
prin hotărâre a Senatului, căruia i se încredinţează cazul şi va convoca prima şedinţă a Biroului.  

(2) Preşedintele Biroului va fi membru al Senatului.  

(3) În termen de cel mult 3 zile de la data desemnării sale, Biroul trebuie să se întrunească într-o primă 
şedinţă, sub conducerea preşedintelui Biroului.  

(4) Actele de procedură administrate la prima şedinţă a Biroului sunt următoarele:  

a)  prezentarea dosarului cauzei de către preşedintele Biroului/secretarul Senatului;  

b)  stabilirea probelor care vor fi administrate în cauză;  

c)  stabilirea termenului următor, cu citarea obligatorie a persoanei implicate/părţilor.  

(5) Biroul va investiga orice sesizare în termen de 60 de zile de la data înregistrării acesteia în registrul de 
evidenţă a sesizărilor.  

Art. 21.- Conflictul de interese. Retragerea  

Când un membru sau preşedintele Biroului se află în conflict de interese într-o cauză care urmează a fi 
soluționată, sau dacă declară că se retrage din motive care ar determina lipsa obiectivității, acesta va fi 
înlocuit de îndată, de preşedintele Senatului, cu respectarea prevederilor art.20 alin. (1).  

Art. 22.- Fazele procedurii  

Dispoziţiile art. 11-16 se aplică în mod corespunzător cu mențiunea că, Referatul prevăzut la art. 14 alin. 
(2) va fi aprobat de Senat anterior comunicării lui persoanei care a făcut obiectul sesizării.  

Art. 23.- Hotărâri ce pot fi luate de Senat  

(1) Referatul, precum şi Obiecţiunile, se înaintează de îndată Senatului, organ statutar abilitat cu 
soluţionarea pe fond a cauzei, care le va analiza şi se va pronunţa asupra propunerii de sancţionare, 
putând adopta una dintre următoarele hotărâri:  

a) dacă sancţiunea propusă prin Referat este „avertisment scris”, „avertisment scris cu acțiune 
corectivă profesională” sau „suspendarea calităţii de membru pe timp de 12 luni”, Senatul, cu votul 
a 2/3 din numărul membrilor săi, va confirma sau va infirma, după caz, propunerea Biroului, ori va 
putea aplica o altă sancţiune decât cea propusă în Referat;  

b) dacă sancţiunea propusă prin Referat este cu „excluderea din Asociaţie”, Senatul, cu votul a 2/3 din 
numărul membrilor săi, va putea infirma propunerea Biroului şi aplica o altă sancţiune decât cea 
propusă în Referat sau va putea confirma propunerea Biroului şi trimite cauza spre soluţionare, 
Conferinţei Naţionale.  
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Art. 24.- Emiterea deciziei de sancţionare disciplinară  
(1) Hotărârea luată de Senat cu privire la aplicarea unei sancţiuni disciplinare, în condiţiile art. 23 alin.(1), 
va fi comunicată, în scris, în termen de 3 zile, Biroului, care va redacta de îndată, decizia de sancţionare.  

(2) Decizia de sancţionare va fi emisă sub semnătura preşedintelui Senatului şi este definitivă.  

(3) Toate deciziile emise în temeiul hotărârilor Senatului vor fi consemnate în registrul de decizii al 
Senatului.  

Art. 25.- Investirea Conferinţei Naţionale  
(1) Conferinţa Naţională va fi investită de Senat, în scopul aplicării sancţiunii cu „excluderea din 
Asociaţie”, în condiţiile art. 23 alin.(1), lit. b).  

(2) Conferinţa Naţională va fi investită cu soluţionarea contestaţiei formulată de către membrul Asociaţiei 
fără funcţie de conducere, precum şi de către preşedintele de Centru teritorial, împotriva deciziei de 
sancţionare disciplinară cu „excluderea din Asociaţie “, aplicată de către Consiliul Director, în condiţiile 
art. 17 , lit. a) sau lit. b), coroborat cu art. 18 alin. (5).  

Art. 26.- Hotărâri ce pot fi luate de Conferinţa Naţională  
(1) În situaţia prevăzută la art. 25, alin. (1), Conferinţa Naţională va confirma sau va infirma, după caz, 
propunerea Senatului.  

(2) În situaţia prevăzută la art. 25, alin. (2), Conferinţa Naţională va soluţiona contestaţia, luând în 
considerare avizul Comisiei de analiză a contestaţiilor formulate împotriva deciziilor de sancţionare 
disciplinară cu „excluderea din Asociaţie”, aplicate de către Consiliul Director, membrilor Asociaţiei.  

(3) Comisia de analiză a contestaţiilor formulate împotriva deciziilor de sancţionare disciplinară cu 
„excluderea din Asociaţie”, aplicate de către Consiliul Director membrilor Asociaţiei, va fi formată din 3 
membri aleşi de preşedintele Senatului, dintre persoanele nominalizate într-o listă aprobată prin hotărâre a 
Senatului şi va fi constituită cu cel puţin 15 zile înaintea datei ţinerii Conferinţei Naţionale.  

(4) Membrii Comisiei de analiză a contestaţiilor formulate împotriva deciziilor de sancţionare disciplinară 
cu „excluderea din Asociaţie”, aplicate de către Consiliul Director membrilor Asociaţiei, sunt obligaţi să 
completeze o declaraţie prin care atestă că nu se află în conflict de interese în cauza asupra căreia comisia 
este chemată să–şi dea avizul.  

(5) Hotărârea Conferinţei Naţionale, luată în situaţia prevăzută la art. 25 alin. (2), este definitivă.  

Art. 27.- Emiterea deciziei de sancţionare disciplinară  
(1) În temeiul hotărârii Conferinţei Naţionale cu privire la aplicarea sancţiunii, Comisia va redacta, de 
îndată, decizia de sancţionare.  

(2) Decizia de sancţionare va fi emisă sub semnătura Preşedintelui Asociaţiei şi este definitivă.  

Art. 28.- La stabilirea sancţiunii se va ţine seama de gravitatea faptei, de cauzele şi împrejurările în care 
aceasta a fost săvârşită, de gradul de vinovăţie a membrului, dacă acesta a avut şi alte abateri în trecut, 
precum şi de urmările abaterii.  

Art. 29.- În cazul aplicării sancţiunii „avertisment scris”, săvârşirea unei alte abateri sancţionabile cu 
aceeaşi sancţiune disciplinară, în interval de 3 ani de la data aplicării primei sancţiuni, atrage aplicarea 
sancţiunii cu „avertisment scris cu acţiune corectivă profesională”.  

Art. 30.-  
(1) Sancţiunea cu „avertisment scris cu acţiune corectivă profesională”, prevăzut la art. 2 , lit. b), se aplică 
după cum urmează:  

a) acţiunea corectivă se va concretiza în desfăşurarea unui program de pregătire profesională, pe 
cheltuiala membrului sancţionat;  

b) programul de pregătire va trebui desfăşurat în maximum 6 luni de la aplicarea sancţiunii;  

28      Buletin  Informativ nr. 2(73)/2011    

 



           ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A EVALUATORILOR DIN ROMÂNIA 
 

 

c) neîndeplinirea programului în termenul prevăzut mai sus, sau săvârşirea abaterii la mai puţin de 3 ani 
de la aplicarea unei sancţiuni similare, va determina sancţionarea în conformitate cu prevederile art. 
2, lit. c), termenul de 12 luni începând de la expirarea intervalului de 6 luni în care acţiunea corectivă 
trebuia dusă la îndeplinire sau de la data hotărârii Consiliului Director, după caz. 

(2) Acțiunea corectivă va fi propusă de preşedintele Comisiei de calificare şi atestare profesională, la 
cererea preşedintelui Comisiei, şi nu va înlocui obligaţia de pregătire profesională continuă pentru anul în 
curs.  

Art. 31.- În cazul aplicării sancţiunii cu „suspendarea calităţii de membru pe timp de 12 luni”, săvârşirea 
unei alte abateri sancţionabile cu aceeaşi sancţiune disciplinară, în interval de 3 ani de la data aplicării 
primei sancţiuni, atrage aplicarea sancţiunii cu „excluderea din Asociaţie”.  

Art. 32.- Membrul sancţionat cu „excluderea din Asociaţie” are dreptul de a participa într-un program de 
admitere în profesie, după minimum 3 ani de la data aplicării sancţiunii.  

Art. 33. - Sancţiunile disciplinare se radiază de drept după cum urmează:  
(1) În termen de 12 luni de la data aplicării, sancţiunea disciplinară prevăzută la art. 2, lit. a);  
(2) În termen de 12 luni de la expirarea termenului acordat pentru realizarea programului de pregătire 
profesională corectivă, sancţiunea disciplinară prevăzută la art. 2, lit. b);  
(3) În termen de 12 luni de la expirarea termenului pentru care a fost aplicată, sancţiunea disciplinară 
prevăzută la art. 2, lit. c);  
(4) Radierea sancţiunii disciplinare se constată prin decizie a Preşedintelui Asociaţiei sau a preşedintelui 
Senatului, după caz, emisă în formă scrisă.  

Art.34.- Sancţiunile disciplinare prevăzute de art. 2 pot fi aplicate de Consiliul Director, de Senat sau de 
Conferinţa Naţională, după caz, exclusiv membrilor ANEVAR persoane fizice, fie în calitate de persoane 
vinovate de săvârşirea abaterii disciplinare, fie în calitate de reprezentanţi desemnaţi în relaţia cu 
ANEVAR, ai persoanei juridice vinovate de săvârşirea abaterii disciplinare, în situaţiile în care persoanele 
vinovate de săvârşirea abaterii disciplinare nu sunt identificate ori identificabile.  

Art.35.- Registrele Comisiei şi ale Senatului, precum şi toate dosarele cauzelor înregistrate la Comisie şi 
la Senat se vor păstra în arhiva Asociaţiei, pentru o perioadă de cel puţin 5 ani.  

Art.36.- Directorul general al Asociaţiei este obligat să asigure condiţii corespunzătoare de desfăşurare a 
activităţii Birourilor.  

Art.37.- Deciziile de sancţionare disciplinară se publică pe pagina de internet a ANEVAR.  

Art.38.- Evidenţa sancţiunilor disciplinare aplicate se păstrează în baza de date a membrilor Asociaţiei.  

Art.39.- Prevederile prezentelor reguli se completează cu dispoziţiile aplicabile ale Statutului ANEVAR, 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Senatului şi Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
Comisiei de etică şi disciplină. 

Prezentele reguli de procedură au fost aprobate în şedinţa Consiliului Director din data de 3 iunie 2011. 
    
REGULI PRIVIND PREGĂTIREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ A MEMBRILOR TITULARI 

EXPERŢI EVALUATORI AI ASOCIAŢIEI NAŢIONALE A EVALUATORILOR DIN 
ROMÂNIA  - ANEVAR 

I. PLANIFICAREA SEMINARIILOR DE PREGĂTIRE CONTINUĂ 
Conform art.10 alin.(1), lit. (b) din STATUT, membrii titulari experţi evaluatori ai ANEVAR au obligaţia 
perfecţionării profesionale continue, prin participarea în fiecare an, la un program echivalent a 20 de ore 
de pregătire continuă, în domeniul evaluării. Lista seminariilor se stabileşte pe sesiuni semestriale şi va fi 
afişată pe site-ul ANEVAR.  
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Echivalarea diverselor activităţi profesionale efectuate pentru anul în curs 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 de recunoaştere reciprocă 

Echivalarea acestor activităţi profesionale se face în felul următor:  

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 cursurile 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 a semnat protocoale de recunoaştere reciprocă a pregătirii continue, se echivalează oră la 
oră pe baza atestatului/adeverinţei de participare. Numărul maxim de ore echivalate anual este de 12 
ore;  

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 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, se echivalează cu 12 ore, în 
anul în care s-a susţinut examenul de disertaţie, pe baza diplomei/adeverinţei care atestă absolvirea 
studiilor, cu avizul Comisiei de calificare şi atestare profesională;  

h) promovarea examenului de doctorat în domeniile tehnic, economic, juridic, 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;  
- seminarii recapitulative sau de pregătire continuă se echivalează oră la oră, o singură dată pe an, o 

temă;  
- consultaţii pentru examen se echivalează 6 ore, o singură dată pe an;  

j) activitatea didactică la cursurile de master 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 seminar de pregătire continuă se 
echivalează cu 20 ore în anul apariţiei. Contribuţia la cărţi în domeniul evaluării/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 se echivalează cu 6 ore;  
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- elaborarea de întrebări la testele scrise, se echivalează cu 1 oră/5 întrebări;  
- recenzie/verificare materiale solicitate IROVAL se echivalează cu 1 oră/5 pagini recenzie;  
- elaborarea de subiecte de examen MAA, acceptate de Comisia de acreditare se echivalează cu 4 

ore/subiect;  

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.  

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

II. OBIECTIVELE PROGRAMULUI DE PREGĂTIRE CONTINUĂ 

Obiectivele generale ale seminariilor de pregătire continuă organizate de ANEVAR sunt următoarele:  

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 de întreprinderi, proprietăţi imobiliare, bunuri mobile şi instrumente financiare, 
precum şi a normelor de deontologie profesională;  

2. Pentru atingerea acestui scop, în domeniul pregătirii profesionale a experţilor evaluatori, Asociaţia 
urmăreşte realizarea următoarelor obiective;  

a) promovarea utilizării la nivel naţional, în activitatea de evaluare, a principiilor, metodelor şi 
tehnicilor cuprinse în standardele de evaluare adoptate de Asociaţie;  

b) asigurarea unui înalt nivel de calificare profesională a membrilor săi, precum şi dezvoltarea corpului 
de evaluatori, pentru a satisface exigenţele promovării profesionale.  

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 în 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.  

III. ÎNSCRIEREA LA SEMINARII 

1. Înscrierea la seminariile cu predare la sală se face la Centrul teritorial/Biroul zonal de care aparţine 
membrul titular al ANEVAR şi constă în completarea unui formular de înscriere şi în achitarea taxei de 
seminar corespunzătoare, al cărei cuantum este stabilit anual, prin hotărâre a Consiliului Director şi care 
poate fi achitată prin următoarele modalităţi:  

- virament bancar în contul ANEVAR deschis la BCR Sector 1, Cod IBAN - RO 95 RNCB 0072 0111 
0862 0001; 

- la orice ghişeu Raiffeisen din ţară, prin completarea unui formular distribuit la casieriile băncii.  

2. Înscrierea la seminariile cu predare on-line constă în completarea unui formular de înscriere care va fi 
transmis prin e-mail către departamentul „Învăţământ şi manifestări profesionale” şi în achitarea taxei de 
seminar prin modalităţile amintite anterior.  
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3. Formularele de înscriere, însoţite de dovada plăţii, vor fi transmise către departamentul „Învăţământ şi 
manifestări profesionale”.  

IV. ORGANIZAREA, DESFĂŞURAREA ŞI EVALUAREA SEMINARIILOR 

A. Desfăşurarea seminariilor de pregătire continuă cu prezenţa la sală  

1. Expedierea suportului de seminar  

a) suporturile de seminar se expediază, de la ANEVAR Central, departamentul „Învăţământ şi 
manifestări profesionale”, prin poştă, pe adresa Centrelor teritoriale organizatoare, cu minim două 
săptămâni înainte de data seminarului;  

b) membrii titulari ai ANEVAR vor ridica suporturile de seminar, personal, de la sediile Centrelor 
teritoriale la care sunt arondaţi.  

2. Organizarea întâlnirii la sală  

Seminarul cu predare la sală constă în prezentarea materialelor didactice de către lectori, folosind 
mijloace de predare moderne şi se finalizează prin completarea unui test grilă, cu o durată de 30 de 
minute. Nota minimă pentru promovarea seminarului este 7.  

3. Evaluarea cunoştinţelor acumulate de membrii ANEVAR  

a) metodele de evaluare a cunoştinţelor sunt selectate astfel încât:  

- să măsoare atingerea rezultatelor învăţării;  

- să fie clar formulate şi să se axeze pe performanţele participanţilor;  

- să ofere informaţiile necesare pentru îmbunătăţirea calităţii pregătirii continue;  

b) seminariile vor fi susţinute de către lectori selectaţi din lista aprobată anual de Consiliul Director, pe 
baza analizei performantelor obţinute de-a lungul timpului. La sală, lectorul poartă discuţii cu 
membrii ANEVAR, pe marginea temei seminarului, se asigură că aceştia au înţeles temele abordate, 
răspunde întrebărilor, observă ce ar trebui clarificat mai explicit şi abordează aprofundat neclarităţile 
exprimate de participanţi, încurajând feed-back-ul din partea asistenţei.  

c) testele (inclusiv cele neutilizate) împreună cu lista de prezenţă la seminar (conţinând numele, 
prenumele, numărul de legitimaţie şi semnătura participanţilor) sunt expediate de Centrele teritoriale 
către ANEVAR Central, prin poştă, în atenţia departamentului „Învăţământ şi manifestări 
profesionale”.  

4. Evaluarea de către participant a organizării seminarului  

a) participanţii la seminarul de pregătire continuă au posibilitatea de a-şi exprima opinia despre 
organizarea seminarului, prin intermediul formularului de feed-back, cu privire la aspecte precum: 
calitatea mijloacelor didactice, prestaţia lectorului, amabilitatea personalului administrativ; 

b) observaţiile membrilor titulari ai ANEVAR, menţionate în aceste chestionare, sunt sintetizate de 
preşedintele Comisiei de calificare şi atestare profesională, pe formularul Fişă de analiză a 
satisfacţiei participanţilor la seminarul de pregătire continuă; 

c) pentru neconformităţile depistate, preşedintele Comisiei de calificare şi atestare profesională 
stabileşte măsuri corective, termenul de realizare, responsabilul pentru soluţionarea deficienţelor.  

B. Desfăşurarea seminariilor de pregătire continuă cu predare on-line  

1) Expedierea Suportului de seminar  

a) suporturile de seminar vor fi transmise prin e-mail membrilor titulari înscrişi, anterior datei de 
organizare a seminarului;  
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b) prezentările în PowerPoint utilizate în cadrul seminarului vor putea fi descărcate ulterior de pe 
platforma de e-learning. 

2) Desfăşurarea seminarului  

a) seminarul constă într-un proces de instruire prezentat prin intermediul internet-ului, care poate fi 
urmărit în timp real de participanţi. Acest seminar este realizat prin transmisie în direct, audio-
video şi cuprinde şi prezentări de slide-uri, un chat-room şi o secţiune de întrebări şi răspunsuri care 
îi conferă caracter interactiv;  

b) seminarul este structurat în sesiuni de predare cu o durată de 50 de minute fiecare, cu pauze de 10 
minute între acestea.  

3) Evaluarea cunoştinţelor acumulate 

La finalul seminarului este susţinut un test constând în 20 de întrebări, cu o durată de rezolvare de 30 de 
minute, al cărui rezultat va fi obţinut în timp real. Nota minimă pentru promovarea seminarului este 7.  

4) Evaluarea de către participant a organizării seminarului 

În final, participanţii au posibilitatea de a-şi exprima opinia despre organizarea seminarului, prin 
intermediul formularului de feed-back, cu privire la aspecte precum: calitatea materialelor didactice, 
prestaţia lectorului, desfăşurarea propriu-zisă, etc. Formularul de feed-back va fi completat on-line.  

C. Desfăşurarea seminariilor de testare on-line 
După efectuarea plăţii taxei de seminar, membrii titulari pot susţine testarea on-line pentru unul din 
seminariile de acest tip disponibile pe platforma de e-learning a Asociaţiei (http://pregatire.anevar.ro).  

Testul poate fi dat de maximum 3 ori, în funcţie de punctajul obţinut. Nota minimă pentru promovarea 
seminarului este 7.  

V. EMITEREA CERTIFICATELOR/ADEVERINŢELOR DE ABSOLVIRE A SEMINARULUI 
DE PREGĂTIRE CONTINUĂ 

1. Rezultatele testărilor se vor transmite Centrelor teritoriale.  

2. Cei care nu întrunesc punctajul necesar vor participa la o nouă testare pe aceeaşi temă.  

3. Participanţilor care au promovat testul grilă (au obţinut minim 70% din punctajul total) le va fi 
echivalat numărul de ore de pregătire continuă stabilit pentru seminarul respectiv, număr care va fi 
înregistrat în evidenţele Asociaţiei şi care se va regăsi în pagina personală de membru.  

Dovada efectuării programului de pregătire continuă, respectiv a participării la seminariile de pregătire 
continuă organizate de ANEVAR, va putea fi obţinută de fiecare membru, în mod automat, prin 
intermediul paginii personale. Astfel, din pagina personală vor putea fi descărcate adeverinţe şi/sau 
certificate de participare emise de aplicaţia software.  

Evidenţa efectuării programului de pregătire continuă este ţinută de către departamentul Învăţământ şi 
manifestări profesionale.  

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 octombrie 2010, cu modificările şi  

completările ulterioare, aprobate în şedinţa din 3 iunie 2011. 
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RAPORT ANUAL ANEVAR  

- 2010 - 
 

FORMAREA PROFESIONALĂ ÎN 2010 

Asigurarea unui nivel profesional ridicat 
Departamentul Învăţământ şi manifestări profesionale deţine un rol cheie în organizarea activităţii de 
formare profesională şi privind modul în care ANEVAR oferă o valoare reală membrilor săi, aspiranţi sau 
titulari, în procesul de dobândire a unor noi cunoştinţe şi de atingere a unor standarde de excelenţă 
profesională într-o lume în permanentă schimbare. 
Totodată, Comisia de calificare şi atestare profesională are ca obiectiv menţinerea unor standarde înalte 
de calitate în activitatea lectorilor şi exigenţa examinărilor, în menţinerea şi aplicarea sistemului de 
management al calităţii, conform certificării ISO 9001 în domeniul pregătirii profesionale. 

Formarea profesională în 2011 
În cursul anului 2010 au fost organizate cursuri de formare în domeniul evaluării, pe diferite tematici, în 
funcţie de cerinţele pieţei: 
 

Cursuri de formare organizate  
Tematica 2009 2010 
Evaluarea întreprinderii 5 3 

Evaluarea proprietăţilor imobiliare 21 19 

Evaluarea bunurilor mobile 11 3 

Evaluarea instrumentelor financiare - 1 

 
Participanţi la cursurile de formare profesională 

Tematica 2009 2010 
Evaluarea întreprinderii 233 130 
Evaluarea proprietăţilor imobiliare 672 598 

Evaluarea bunurilor mobile 355 109 

Evaluarea instrumentelor financiare - 35 

Acţiuni întreprinse 
• a fost semnat un nou acord de recunoaştere a cursurilor masterale în domeniul Analizei Diagnostic 

şi evaluarea afacerilor, organizate de Universitatea de Vest din Timişoara; 
• corpul tutorilor ANEVAR a fost extins cu 11 persoane, atingând numărul total de 279 de tutori; 
• în programul de stagiu au fost incluşi 530 de noi stagiari. 

 

PREGĂTIRE CONTINUĂ - SEMINARII 

Asigurarea unui game largi de programe de pregătire continuă 

Anul 2010 a revoluţionat oferta de pregătire continuă pentru membrii titulari, prin programe flexibile, 
menite să acopere nevoile de pregătire pentru toate cele patru specializări. Totodată, a marcat 
introducerea în premieră a obligativităţii efectuării a 20 de ore de pregătire continuă pe an. 
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Programarea a două sesiuni semestriale de pregătire continuă 
Pentru a asigura posibilitatea efectuării pregătirii au fost programate două sesiuni semestriale în care au 
fost organizate seminarii cu predare la sală şi conferinţe cu diferite tematici legate de evaluare. 

Introducerea de noi tehnologii  
Au fost introduse tehnologii moderne de e-learning, bazate pe instrumente interactive care au lărgit 
accesul la pregătirea continuă:  

- webinar-uri, seminarii cu predare on-line: Evaluarea pentru garantarea împrumutului, Evaluarea 
activelor necorporale şi Estimarea costului de oportunitate al capitalului; 

- seminarii recapitulative cu testare on-line:  D 2010 –  Statutul ANEVAR şi Codul deontologic,  
D 25 – Abordarea prin comparaţia vânzărilor şi D 26 – Abordarea prin cost. 

Acţiuni întreprinse 

• programarea flexibilă a seminariilor;  
• organizarea de seminarii cu predare on-line; 
• includerea unui seminar de 4 ore în cotizaţia anuală; 
• echivalarea activităţilor profesionale efectuate de membri în cadrul Asociaţiei sau a orelor de 

pregătire continuă efectuate în cadrul organizaţiilor profesionale cu care ANEVAR a încheiat 
protocoale de recunoaştere. 

Seminarii cu predare la sală 
Nr. serii/Nr. participanţiTematica 

 2009 2010 
Deprecierea construcţiilor  42 / 1.421 33 / 1.390 
Evaluarea stocurilor  1 / 45 15 / 583 
Evaluarea pentru garantarea împrumutului 9 / 108 50 / 2.007 

Evaluarea activelor necorporale 10 / 267 5 / 141 

Ghid de aplicare GN 3 – Evaluarea mijloacelor fixe mobile 1 / 19 5 / 157 

Seminar tutori  6 / 99 3 / 31 
Costul de oportunitate al capitalului 2 / 64 - 
Total participanţi  2.023 4.309 

 
Seminarii on-line (webinar & testări) 

Nr. participanţi Tematica 
2009 2010 

Evaluarea pentru garantarea împrumutului - 380 
Standarde Internaţionale de Evaluare 151 698 
Evaluarea activelor necorporale - 177 
Costul de oportunitate al capitalului - 149 
Abordarea prin comparaţia vânzărilor - 66 
Abordarea prin cost - 15 
D 2010 – Statut şi Codul deontologic - 3.092 
Total participanţi 151 4.577 

    Buletin  Informativ nr. 2(73)/2011                                               35  



        ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A EVALUATORILOR DIN ROMÂNIA 

PREGĂTIRE CONTINUĂ – ACREDITAREA ŞI REVTM 

Acreditarea – o treaptă superioară de calificare 
Termenul de MAA – Membru Acreditat ANEVAR exprimă în fapt un nivel superior de calificare şi 
competenţă profesională, o garanţie a profesionalismului în evaluare. 
MAA este o condiţie sine-qua-non pentru acordarea titlului de REVTM – Recognised European Valuer de 
către TEGoVA, Grupul European al Asociaţiilor de Evaluatori. 

Evaluator european recunoscut - REVTM

Procesul de recunoaştere europeană a evaluatorilor membri ANEVAR, prin intermediul schemei REVTM 
a TEGoVA a continuat şi în 2010, confirmând astfel faptul că este un indicator al calificării şi experienţei 
unui evaluator profesionist. 

Recognised European Valuer - REV 

Titluri REV acordate în 2010 15 
Număr total titluri REV la 31 decembrie 61 

Acreditarea & reacreditarea – sesiunea 2010 
Anual, examenul de acreditare atrage noi candidaţi pentru obţinerea titlului de MAA pentru secţiunile 
Evaluarea întreprinderii şi Evaluarea proprietăţilor imobiliare.  

La sesiunea din 2010, s-au înscris 28 de persoane, din care: 
• 5 candidaţi pentru acreditare la secţiunea Evaluarea întreprinderii; 
• 23 candidaţi pentru acreditare la secţiunea Evaluarea proprietăţii imobiliare. 

Rigoarea cu care s-au desfăşurat examinările este evidenţiată de numărul relativ mic de titluri acordate, 
faţă de numărul candidaţilor înscrişi.  

La examenul de reacreditare, au promovat toţi cei 9 candidaţi înscrişi. 

Sesiunea noiembrie 2010 – titluri MAA acordate 
Acreditare - Reacreditare Nr. 
Titluri MAA nou acordate 8 
Titluri MAA - reacreditare 9 
Număr total MAA la 31 dec., din care: 74 

MAA – Evaluarea întreprinderii 28 
MAA – Evaluarea proprietăţii imobiliare  53 

PREGĂTIRE CONTINUĂ – CONFERINŢELE ANEVAR 

Conferinţele ANEVAR – tradiţie şi profesionalism 
Seria manifestărilor profesionale tradiţionale a continuat şi în 2010 cu organizarea unor noi ediţii ale 
conferinţelor ANEVAR, având ca temă „EVALUAREA” şi diversele domenii în care aceasta îşi găseşte 
reflectarea: 

- Raportarea financiară – a treia ediţie;  
- Piaţa de capital din România – ediţia a opta; 
- Proprietăţile din sectorul  public – ediţia a patra; 
- Garantarea împrumuturilor − a doua ediţie;  
- Bunurile din patrimoniul cultural-istoric – ediţia a patra. 
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Alături de acestea, ANEVAR a aniversat şi cea de a doua ediţie a Zilei Evaluatorilor şi a reunit, la finalul 
anului şi membrii corporativi, cu ocazia unui eveniment cu cea mai îndelungată tradiţie din istoria 
Asociaţiei – Întâlnirea anuală a firmelor. 

Succesul înregistrat de aceste evenimente este confirmat de numărul mare de ediţii şi de faptul că, an de 
an, calendarul manifestărilor profesionale organizate de Asociaţie atrage noi şi noi participanţi. 

Evenimentele anului 

Conferinţele anuale  
Nr. participanţi 

Tematica  2009 2010 
Evaluarea pentru raportarea financiară 253 256 
Evaluarea pentru piaţa de capital 147 172 
Ziua evaluatorilor din România 194 130 
Evaluarea pentru  garantarea împrumuturilor 375 227 
Întâlnirea anuală a membrilor corporativi 170 109 

Conferinţele organizate la doi ani 
Nr. participanţi Tematica  
2009 2010 

Statistica în evaluarea proprietăţilor 135 - 
Evaluarea proprietăţilor din agricultură, silvicultură 
& industria agro-alimentară 169 - 

Evaluarea proprietăţilor din sectorul public - 262 
Evaluarea bunurilor din patrimoniul cultural-istoric - 159 

 

ETICĂ ŞI DISCIPLINĂ 

Etică şi disciplină – Noţiuni fundamentale pentru credibilitatea profesiei de evaluator 
Pentru a menţine în permanenţă şi a consolida încrederea publicului în profesia de evaluator, existenţa şi 
respectarea unui Cod Deontologic specific reprezintă, alături de standardele profesionale, fundamentul 
pe care se bazează aceasta. 
Este esenţial ca evaluările să fie realizate în conformitate cu standardele de evaluare, de către evaluatori 
profesionişti, oneşti şi competenţi, fără prejudecăţi şi interese proprii.  
În postura sa de garant al respectării acestor principii etice, Asociaţia reacţionează prompt în cazurile în 
care este sesizată cu privire la încălcarea normelor etice de către unii membri şi transmite un semnal 
serios asupra corectitudinii şi imparţialităţii deciziilor Comisiei de etică şi disciplină. 

Acţiuni întreprinse 
• atragerea în rândul Comisiei de etică şi disciplină a unor membri cu experienţă profesională vastă; 
• creşterea operativităţii comisiei prin extinderea numărului de membri şi prin organizarea mai 

multor birouri de investigare a sesizărilor; 
• publicarea pe site-ul ANEVAR şi în Buletinul Informativ a tuturor speţelor soluţionate prin hotărâri 

ale Consiliului Director; 
• adoptarea „Regulilor de conciliere facultativă”, utile în cazul unor diferende între membri cu privire 

la rapoartele de evaluare; 
• includerea în testele pentru seminarul D-2010, a unor întrebări din Codul deontologic. 
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Activitatea Comisiei 2009 2010 
Dosare analizate 23 36 
Sancţiuni acordate, din care: 11 18 

• Avertisment scris - 2 
• Avertisment scris cu acţiune corectivă profesională 3 10 
• Suspendarea calităţii de membru pe termen de 12 luni 6 5 
• Excluderea din Asociaţie 2 1 

Dosare închise fără sancţiuni 14 18 
Dosare în lucru 6 7 
Birouri de investigare 2 3 

 
 

RELAŢIA CU MEMBRII 

Servicii pentru membri 

 Informarea permanentă 

Echipa ANEVAR a oferit răspunsuri unei game foarte variate de întrebări din partea membrilor 
Asociaţiei, de la aspecte legate de calitatea de membru şi relaţia cu Asociaţia în pregătirea profesională. 

Diferitele departamente ale Asociaţiei au conlucrat pentru rezolvarea rapidă şi eficientă a problemelor 
membrilor, furnizând informaţii diverse despre accesarea platformei de pregătire on-line, înscrierea la 
conferinţe şi seminarii de pregătire continuă, navigarea pe site, completarea chestionarelor on-line sau 
parolele de acces, etc. 

 Diversificarea canalelor de comunicare 

Alături de canalele clasice de comunicare, prin telefonie sau corespondenţă, au fost dezvoltate noi 
modalităţi de interacţiune cu Asociaţia:  

Pagina Personală -  prin care pot fi transmise mesaje către diferite departamente şi  

Pagina de Resurse – prin care membrii sunt informaţi asupra practicii profesionale din România, dar şi 
din alte ţări, prin articole, ştiri recente şi instrumente de lucru. 

Acţiuni întreprinse 
• apariţia Paginii Personale  – un instrument web util care permite fiecărui membru să fie la curent 

cu noutăţile din viaţa Asociaţiei şi să îşi verifice situaţia legată de pregătirea continuă, plata 
cotizaţiei sau încheierea poliţei de asigurare, precum şi să îşi actualizeze datele personale; 

• Pagina de Resurse – la dezvoltarea căreia sunt invitaţi să participe şi membrii doritori să îşi 
împărtăşească experienţa; 

• diseminarea informaţiilor de interes pentru membri prin intermediul site-ului www.anevar.ro, al 
Buletinului Informativ, al Newsletter-ului şi al Paginii Personale. Astfel, aspecte importante 
legate de profesie, de pregătirea profesională sau de evenimentele organizate de Asociaţie sunt 
prezentate în timp util celor interesaţi; 

• reorganizarea departamentelor „Pregătire profesională” şi „Imagine şi organizare evenimente” şi 
înfiinţarea departamentului „Învăţământ şi manifestări profesionale”, măsură care a avut ca efect 
creşterea operativităţii activităţilor legate de pregătirea profesională; 

• dezvoltarea aplicaţiei software de evidenţă a membrilor cu noi module, ceea ce a condus la 
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posibilitatea actualizării facile a datelor şi la generarea diferitelor rapoarte necesare în activitatea 
curentă a staff-ului; 

• existenţa departamentului Evidenţă membri a condus la o mai bună comunicare cu membrii 
Asociaţiei şi la soluţionarea problemelor acestora.  

Dinamica numărului de membri 

Contextul economic actual a generat efecte pe diverse planuri, de la o reducere a numărului celor  
interesaţi să urmeze cursurile de pregătire profesională pentru accederea în Asociaţie, până la o scădere a 
volumului serviciilor de evaluare prestate şi implicit a numărului membrilor titulari şi corporativi.  

Această tendinţă s-a observat în special în cazul evaluărilor pentru garantarea împrumuturilor, în strânsă 
legătură cu blocarea activităţii de creditare şi cu scăderea numărului de tranzacţii de pe piaţa imobiliară.  

Pe de altă parte, această scădere pe segmentul evaluărilor pentru garantarea împrumuturilor a fost, într-o 
oarecare măsură, compensată de cererea mai ridicată pe segmentul evaluărilor pentru raportare financiară 
sau pentru fuziuni, achiziţii sau listare/delistare de la bursă. 

Numărul de membri 

In evidenţă la 1 ianuarie: 2010 2011 

Titulari experţi evaluatori 5.107 4.468 

Corporativi 290 278 

Dinamica numărului de membri titulari experţi evaluatori 
 2009 2010 

Primiri de noi membri titulari  419 369 
Transferuri la categoria membru aspirant 2 pt. neefectuarea pregătirii 

i
286 213 

Reînscrieri 116 70 
Transferuri de la categoria de membru aspirant 2 la membru titular 76 53
Transferuri la categoria de membru inactiv 84 281 

Pierderea de drept a calităţii de membru pentru neplata cotizaţiei  861 582 

Excluşi (sancţionaţi disciplinar) - 1 

Suspendaţi 7 6 

ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ 

Cercetarea ştiinţifică şi activitatea editorială 
Activitatea Asociaţiei pe linie ştiinţifică reprezintă suportul esenţial pentru pregătirea profesională a 
experţilor evaluatori. 
Astfel, obiectivele noastre au în vedere:  

 creşterea calităţii ştiinţifice a manifestărilor profesionale ale Asociaţiei; 
 asigurarea unei baze de documentare pentru toţi membrii ANEVAR, la cele mai înalte exigenţe; 
 actualizarea permanentă a cursurilor de formare şi a seminariilor de pregătire continuă; 
 editarea unor cărţi şi manuale proprii, precum şi traducerea celor mai valoroase apariţii de 

specialitate pe plan mondial; 
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 elaborarea ghidurilor de interpretare a Standardelor Internaţionale de Evaluare. 

 Apariţiile editoriale ale anului 2010 
- „Costuri de reconstrucţie - Costuri de înlocuire - Clădiri industriale, comerciale şi agricole”, autor 

Corneliu Şchiopu; 
- „Aplicaţii cu evaluarea terenului”, coordonator dr. ec. Sorin V. Stan; 
- „Ghid privind evaluarea pentru garantarea împrumuturilor”; 
- Revista de evaluare, nr. 5(1)/2010 şi nr. 5(2)/2010; 
- Buletinul Informativ, numerele 1−4/2010. 

 Standarde de Evaluare 
- traducerea şi publicarea a două noi standarde: GN4 – Evaluarea activelor necorporale, ed. 2010 şi 

GN 17 – Evaluarea investiţiilor în curs de execuţie; 
- traducerea şi analiza IVS – 2010. 

 Realizări editoriale 
- cotarea Revistei de Evaluare de către CNCSIS (Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din 

Învăţământul Superior) la categoria B+ şi indexarea acesteia în bazele de date internaţionale 
EBSCO Publishing şi Ulrich’s Periodicals Directory; 

- pregătirea pentru tipar a cărţii „Metoda costurilor segregate”, autor C. Şchiopu. 

 Activitatea ştiinţifică pe linia pregătirii profesionale 
- revizuirea testelor pentru Evaluarea Proprietăţii Imobiliare; 
- elaborarea de teste pentru seminarul D 2010, pentru seminarul de standarde de evaluare, pentru 

seminariile recapitulative şi pentru „Evaluarea activelor necorporale”; 
- revizuirea suporturilor de seminar pentru „Evaluarea stocurilor”şi „Evaluarea pentru garantarea 

creditului”; 
- elaborarea de teste şi aplicaţii pentru examenele de acreditare şi reacreditare; 
- prezentări susţinute în cadrul conferinţelor ANEVAR. 
 

ACTIVITATEA INTERNAŢIONALĂ 

Activitatea internaţională a Asociaţiei are ca scop consolidarea poziţiei ANEVAR în cadrul organizaţiilor 
internaţionale de prestigiu din domeniul evaluării – IVSC (Consiliul pentru Standarde Internaţionale de 
Evaluare), TEGoVA (Grupul European al Asociaţiilor de Evaluatori) şi WAVO (Asociaţia Mondială a 
Organizaţiilor de Evaluatori). 
În egală măsură,  informarea la timp a membrilor şi a publicului privind principalele evoluţii ale profesiei 
de evaluator şi promovarea promptă a modificărilor aduse Standardelor Internaţionale de Evaluare sunt 
alte două direcţii importante de acţiune.   

Acţiuni întreprinse 
• întărirea rolului activ al Asociaţiei în cadrul organismelor internaţionale;  
• participarea la Adunările Generale ale IVSC, TEGoVA şi WAVO, precum şi la congresul anual pe 

teme de evaluare organizat de WAVO; 
• depunerea candidaturii ANEVAR pentru comitetul de recunoaştere REV al TEGoVA şi co-

optarea unui reprezentant al Asociaţiei ca membru al acestuia; 
• depunerea candidaturii pentru organizarea în 2011 a Adunării Generale de toamnă a TEGoVA în 

România şi atingerea acestui obiectiv; 
• participarea la programul „Leonardo da Vinci”−Developing a European Framework for 

40      Buletin  Informativ nr. 2(73)/2011    

 



           ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A EVALUATORILOR DIN ROMÂNIA 
 

 

Valuation Standards (DEFVAS) în cadrul unei echipe multinaţionale (având printre parteneri 
TEGoVA şi IRRV – Institute of Revenues Rating & Valuation); 

• acordarea unui premiu anual în cadrul conferinţelor organizate de European Real Estate Society – 
ERES, la categoria ANEVAR Award for Best Paper în Development; 

• semnarea unui acord de cooperare cu Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din Serbia, pentru 
programe de formare profesională şi recunoaşterea reciprocă a pregătirii evaluatorilor de 
întreprinderi şi proprietăţi imobiliare; 

• diversificarea contactelor cu organizaţiile din domeniul evaluării pentru iniţierea unor schimburi 
de publicaţii şi know-how (Appraisail Institute din S.U.A., Institute of Revenues Rating & 
Valuation din Marea Britanie, Thai Appraisal din Thailanda, etc.). 

 

PROMOVAREA IMAGINII ASOCIAŢIEI ŞI A PROFESIEI DE EVALUATOR 

Creşterea prestigiului Asociaţiei în rândul comunităţii de afaceri şi în relaţia cu autorităţile sau alte 
instituţii publice, alături de consolidarea brandului ANEVAR reprezintă obiective fundamentale ale 
strategiei noastre pe termen lung.  
În mod firesc, activitatea de promovare se concentrează asupra întăririi rolului profesiei de evaluator în 
economia românească, prin creşterea gradului de conştientizare asupra importanţei activităţii de evaluare 
şi prin exercitarea caracterului de utilitate publică dobândit de Asociaţie.  

Acţiuni întreprinse 
• utilizarea serviciilor unei firme specializate în domeniul PR şi al comunicării, pentru 

monitorizarea articolelor apărute în publicaţiile din România şi pentru gestionarea relaţiilor cu 
presa; 

• realizarea unor acţiuni de promovare a imaginii Asociaţiei prin intermediul unor conferinţe de 
presă şi prin interviuri şi articole legate de profesia de evaluator; 

• parteneriate pentru susţinerea unor manifestări profesionale organizate la nivel naţional şi 
internaţional (conferinţele anuale ale European Real Estate Society − ERES, conferinţa 
internaţională AMIS – Accounting and Management Information Systems); 

• înregistrarea la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM) a parafei de membru şi a mărcii 
”MAA” – Membru acreditat ANEVAR, măsuri  menite să contureze identitatea Asociaţiei; 

• diseminarea publicaţiilor ANEVAR în rândul publicului larg (transmiterea Revistei de evaluare şi 
a colecţiei de Standarde internaţionale de Evaluare către marile universităţi, către mediul bancar şi 
autorităţile publice etc.); 

• elaborarea şi diseminarea în sectorul bancar a „Ghidului privind evaluarea pentru garantarea 
împrumuturilor”, iniţiativă care s-a bucurat de sprijinul Băncii Naţionale a României şi al 
Asociaţiei Române a Băncilor şi care a consfinţit rolul important pe care Asociaţia îl deţine în 
mediul economic. 

ACTIVITATEA ORGANIZATORICĂ ŞI FUNCŢIONALĂ 

Având în vedere faptul că Asociaţia acţionează în beneficiul membrilor săi şi al profesiei, eficienţa 
activităţii şi adaptarea la cerinţele actuale sunt aspecte prioritare în tot ceea ce priveşte organizarea şi 
funcţionarea ANEVAR.  
Astfel, modernizarea setului de reguli care guvernează activitatea Asociaţiei este un proces continuu şi 
se bazează pe o permanentă analiză, îmbunătăţire şi corelare a Statutului, regulamentelor şi procedurilor 
noastre.  
În acest context dinamic, comunicarea cu membrii are un rol deosebit de activ şi implică soluţii 
inovatoare  de interacţiune. 
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Acţiuni întreprinse 
• organizarea staff-ului ANEVAR pe departamente funcţionale şi creşterea eficienţei activităţii 

acestora prin modernizarea procedeelor de lucru (utilizarea de aplicaţii software de corectare a 
testelor, de evidenţă a pregătirii continue etc.); 

• descentralizarea activităţilor legate de formarea profesională şi pregătirea continuă prin 
implicarea Birourilor zonale în acest proces. Organizarea programelor de formare este astfel 
asigurată de către şefii Birourilor zonale,  cu sprijinul activ al secretarilor de Centre teritoriale; 

• actualizarea regulamentelor de organizare şi funcţionare a comisiilor de specialitate pentru 
adaptarea lor la evoluţia activităţii Asociaţiei; 

• actualizarea procedurilor ANEVAR şi asigurarea deplinei coerenţe a acestora cu modificările 
statutare; 

• completarea bazei de date cu informaţiile legate de membri şi efectuarea promptă a tuturor 
modificărilor survenite; 

• dezvoltarea Paginii Personale ca instrument de interacţiune în relaţia cu Asociaţia şi de 
informare. 

ACTIVITATEA FINANCIARĂ 

Activitatea financiar-contabilă reprezintă o importantă componentă a strategiei ANEVAR, având drept 
scop menţinerea independenţei financiare a Asociaţiei şi asigurarea mijloacelor de finanţare pentru 
programele derulate. 
Astfel, dimensionarea riguroasă a veniturilor şi cheltuielilor Asociaţiei, atragerea de fonduri europene 
nerambursabile şi parteneriatele cu universităţi de prestigiu pentru finanţarea unor proiecte de cercetare 
reprezintă mijloacele prin care scopul Asociaţiei poate fi atins. 

Acţiuni întreprinse 
• gestionarea corespunzătoare a patrimoniului Asociaţiei atât la nivel central, cât şi la nivel 

teritorial, pe baza bugetelor aprobate; 
• organizarea unitară a activităţii de contabilitate şi gestiune a salariilor; 
• revizuirea fişelor posturilor în departamentele cu implicaţii în gestionarea patrimoniului; 
• introducerea, începând cu data de 1 iulie 2010, a unui sistem de plată a obligaţiilor membrilor 

bazat preponderent pe operaţiuni bancare; 
• efectuarea plăţilor pentru achiziţiile de bunuri şi servicii necesare desfăşurării activităţii curente, 

preponderent prin virament bancar; 
• dimensionarea justă a cotizaţiilor şi contribuţiilor membrilor pentru asigurarea acoperirii 

cheltuielilor de funcţionare; 
• atragerea de fonduri europene pentru proiecte legate de pregătirea şi formarea profesională şi de 

activitatea de cercetare ştiinţifică (proiectul DEFVAS – Leonardo da Vinci, parteneriatul cu 
Academia de Studii Economice din Bucureşti şi Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca).   

RELAŢIA CU AUTORITĂŢILE 

Activitatea Asociaţiei în relaţia cu autorităţile are în vedere consolidarea  percepţiei acestora cu privire la 
rolul pe care ANEVAR îl exercită ca Asociaţie profesională de interes public în domeniul promovării 
celor mai bune practici în evaluare. 
În cursul anului 2010, ANEVAR a continuat să ofere un sprijin activ instituţiilor publice a căror activitate 
implică utilizarea serviciilor de evaluare, prin participarea la diferite acţiuni organizate în cadrul unor 
proiecte guvernamentale, prin răspunsurile formulate la diverse solicitări oficiale şi prin asistenţa acordată 
autorităţilor pe probleme specifice.  
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Acţiuni întreprinse 
• elaborarea „Ghidului privind evaluarea pentru garantarea împrumuturilor”, iniţiativă susţinută 

de Banca Naţională a României şi de Asociaţia Română a Băncilor şi transpusă în practică prin 
intermediul Regulamentului nr. 25 al BNR;  

• participarea la întrunirile Comitetului de pilotaj al proiectului de înfrăţire instituţională 
„Îmbunătăţirea capacităţilor investigative ale Direcţiei Naţionale Anticorupţie”, proiect cu 
finanţare europeană, al cărui scop este creşterea capacităţii de combatere a criminalităţii 
economice şi a spălării banilor; 

• participarea la sesiunile de dezbateri organizate de Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri, în cadrul proiectului cofinanţat din Fondul Social European – „Elaborarea strategiei 
guvernamentale pentru îmbunătăţirea şi dezvoltarea mediului de afaceri”; 

• participarea ca reprezentant al mediului asociativ, la sesiunile de dezbateri privind proiectul Legii 
Capitalei, în Senatul României; 

• formularea de puncte de vedere la solicitările primite din partea diferitelor instituţii publice 
(Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, ministere, 
etc.). 

INFORMAŢII PRIVIND PIAŢA DE EVALUARE ÎN 2010 

1. Cifra de afaceri în 2010 din activitatea de evaluare 

Anual, în luna noiembrie, Asociaţia realizează un sondaj referitor la dimensionarea activităţii de evaluare 
şi la principalii indicatori ai acesteia, bazat pe informaţiile furnizate de membrii corporativi ANEVAR 
(firme care au ca obiect de activitate şi prestarea de servicii de evaluare şi consultanţă) prin intermediul 
chestionarelor de actualizare a datelor. 

Cercetarea noastră a luat în calcul cele 200 de chestionare completate de persoanele juridice. Dintre 
acestea, însă, numai 114 au răspuns complet la întrebările legate de cifra de afaceri (realizată în 2009 şi 
estimată pentru 2010 şi 2011).  

Luând în considerare şi activitatea evaluatorilor PFA, a evaluatorilor interni din instituţiile financiar-
bancare, precum şi a celor care lucrează la societăţi care nu deţin calitatea de membru corporativ 
ANEVAR şi nu sunt colaboratori ai acestora, putem estima că piaţa serviciilor de evaluare şi 
consultanţă din România, în anul 2010, a fost de circa 24,5 milioane euro (comparativ, cifra de 
afaceri estimată pentru 2009 a fost de 25 milioane euro). 

2. Structura pe secţiuni a evaluărilor  

Serviciile de evaluare prestate în 2010, de către membrii corporativi ANEVAR, au avut următoarea 
structură pe secţiuni: 

Ponderea evaluărilor pe secţiuni (% din numărul total)  
Secţiunea 2009 2010 
Evaluarea întreprinderii (EI) 1,63% 9,91% 

Evaluarea proprietăţilor imobiliare (EPI) 88,34% 79,68% 
Evaluarea bunurilor mobile (EBM) 9,60% 9,65% 
Evaluarea instrumentelor financiare (EIF) 0,43% 0,76% 
Total 100% 100% 

    Buletin  Informativ nr. 2(73)/2011                                               43  



        ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A EVALUATORILOR DIN ROMÂNIA 

3. Structura pe tipuri de evaluări  

În ceea ce priveşte principalele tipuri de evaluări efectuate în cursul anului 2010, se remarcă următoarea 
structură raportată la volumul total de activitate: 

Ponderea evaluărilor pe tipuri de lucrări (% din numărul total)  
Tipuri de evaluări 2009  2010 

Evaluare pentru garantarea împrumuturilor din care: 69,52% 61,52%

Evaluare de întreprinderi pentru fuziuni, achiziţii, delistare 1,06% 8,02%

Evaluare pentru stabilirea despăgubirilor în caz de expropriere 6,62% 4,35%
Evaluare pentru situaţii financiare 8,82% 16,64%
Alte tipuri de evaluări 13,98% 9,47%
Total 100% 100%

 

4. Ponderea lucrărilor de evaluare în cifra de afaceri, pe secţiuni 

Cifra de afaceri realizată din activitatea de evaluare în anul 2010, comparativ cu anul 2009, a înregistrat 
următoarea distribuţie pe secţiuni: 

Ponderea evaluărilor pe secţiuni (% din cifra de afaceri)  
Secţiunea 2009 2010 

Evaluarea întreprinderii (EI) 1,63% 16,52% 

Evaluarea proprietăţilor imobiliare (EPI) 88,34% 74,98% 

Evaluarea bunurilor mobile (EBM) 9,60% 7,57% 

Evaluarea instrumentelor financiare (EIF) 0,43% 0,93% 

Total 100% 100% 

 

5. Ponderea tipurilor de evaluări în cifra afaceri  

Din punct de vedere calitativ, al reflectării tipurilor de lucrări în cifra de afaceri realizată din activitatea de 
evaluare, se constată următoarea structură: 

Ponderea evaluărilor pe tipuri de lucrări (% din cifra de afaceri)  
Tipuri de evaluări 2009 2010 
Evaluare pentru garantarea împrumuturilor 53,25% 52,26% 
Evaluare de întreprinderi pentru fuziuni, achiziţii, delistare 9,96% 12,71% 
Evaluare pentru stabilirea despăgubirilor în caz de expropriere 3,42% 4,16% 
Evaluare pentru situaţii financiare 26,13% 18,34% 
Alte tipuri de lucrări 7,24% 12,53% 
Total 100% 100% 
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6. Principalele segmente de clienţi ai membrilor corporativi 
Potrivit datelor din sondajul efectuat, principalele segmente de clienţi, pentru care membrii corporativi 
ANEVAR au efectuat servicii de evaluare şi consultanţă, se pot clasifica în următoarele categorii: 

Principalele segmente de clienţi ai membrilor corporativi  

Segmente de clienţi  2009 2010 
Societăţi comerciale 16,46% 87,00% 
Instituţii bancare 63,87% 62,50% 
Persoane fizice 27,44% 56,50% 
Administraţia publică locală 40,31% 34,00% 
Dezvoltatori imobiliari 31,94% 18,00% 
Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor 13,61% 12,50% 
Alte tipuri de clienţi 21,70% 18,50% 

7. Surse de informaţii utilizate în elaborarea rapoartelor de evaluare 
În realizarea rapoartelor de evaluare, membrii corporativi ANEVAR au utilizat, în anul 2010, următoarele 
surse de informaţii pentru culegerea şi analiza datelor generale şi specifice: 

- internet: 97,00%; 
- surse de date proprii: 87,00%; 
- ziare: 85,00%; 
- surse de date oficiale: 75,50%; 
- notari publici: 46,50%; 
- alţi evaluatori: 41,50%; 
- alte surse: 26,50%. 

 
 

LISTA CONCILIATORILOR MEMBRI ANEVAR  
 

 

Nume şi prenume  Centrul 
teritorial 

Nr. 
legitimaţie 

Anul înscrierii 
în Asociaţie 

Secţiuni Observaţii  

Aldea Carmen Florentina Braşov 11991 2008 EPI mediator 
Antohe Gheorghe Gabriel Braşov 687 1995 EI|EPI mediator 
Baciu Daniela  Buzău 8175 2003 EI|EBM mediator 
Bălţatu Cecilia Constanţa 4632 2000 EI|EPI|EBM mediator 
Neculăiasa Vasile  Iaşi 4763 2000 EI|EPI mediator 
Niţescu Dan Nistor  Iaşi 9707 2005 EPI|EBM mediator 
Niţescu Georgeta Dorina  Iaşi 9708 2005 EPI|EBM mediator 
Papasteri Mihai Bucureşti 1526 1996 EI|EPI|EBM mediator 
Petrovan Luiza  Bucureşti 2617 1998 EI|EPI|EBM mediator 
Rotaru Mioara Buzău 5108 2000 EI|EPIEBM mediator 
Rotaru Nicu Buzău 2877 1998 EI|EPI|EBM mediator 
Toporan Ghiocel Alexandru  Bucureşti 6085 2002 EPI|EBM|EIF mediator 
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CĂRŢI INTRATE RECENT ÎN BIBLIOTECA ANEVAR 
 

 

 Security Analysis and Business Valuation on Wall Street – Jeffrey C. Hooke, 2010, Wiley 
Finance. 

 Valuation for Financial Reporting, ed. 3, Michael J. Ward, James R. Hitchner, Stevan D. Hyden, 
2011, Wiley & Sons. 

 The Mining Valuation Handbook – Dr. Victor Rudenko, ed. 3, 2010, Wiley & Sons. 

 Valuation, Measuring and Managing the Value of Companies, ed. 5, Tim Koller ş.a.,  2010, Wiley 
& Sons. 
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