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ANEVAR anunţă cu profundă tristeţe şi în regretele 

tuturor membrilor săi, încetarea din viaţă, în ziua de 16 
octombrie 2011, a domnului prof. univ. dr. ALEXANDRU 
GHEORGHIU, membru fondator, preşedinte al Senatului 
şi preşedintele de onoare al ANEVAR. 

Domnul profesor ALEXANDRU GHEORGHIU a 
parcurs toate treptele ierarhiei universitare, între anul 1950 
– anul absolvirii Academiei de Înalte Studii Comerciale şi 
Industriale din Bucureşti − şi anul 1971, când a devenit 
profesor universitar, post pe care l-a ocupat până la 
pensionarea din anul 1998. Ulterior a activat ca profesor 
consultant, iar din septembrie 2011 a devenit profesor 
emerit al ASE.  

Domnul profesor ALEXANDRU GHEORGHIU a dat 
dovadă de calităţi remarcabile de dascăl şi de cercetător 
eminent, bucurându-se de respectul deosebit şi de amintirea 
de neşters a celor peste 15.000 de studenţi care i-au 
frecventat cursurile, a peste 40 de doctoranzi şi a peste 
1.000 experţi evaluatori, precum şi prin acordarea înaltului 
titlu de doctor honoris-causa al Universităţii de Vest din 
Timişoara şi al Universităţii din Craiova. De asemenea, a 
fost autorul a zeci de cărţi şi manuale universitare cu tema 
analiza economico-financiară a întreprinderii, precum şi a 
peste 400 de articole şi comunicări ştiinţifice.  

Pe parcursul activităţii universitare, domnul profesor 
ALEXANDRU GHEORGHIU a îndeplinit cu înaltă 
competenţă şi funcţii de conducere în cadrul ASE Bucureşti, 
respectiv şef de catedră, prodecan, decan şi prorector. 
Totodată, în calitate de consilier al Consiliului Naţional 
pentru Ştiinţă şi Tehnologie, a elaborat, pentru prima dată în 
România, metodologia de determinare a eficienţei 
economice a cercetării ştiinţifice, ingineriei tehnologice şi 
introducerii progresului tehnic. De asemenea, a fost expert 
UNESCO pentru România, membru în consiliile ştiinţifice 
ale Ministerului de Finanţe, ale Direcţiei Centrale de 
Statistică, membru în colectivul de scientică al Academiei 
Române, membru fondator şi preşedinte de onoare al 
Societăţii Române de Analiză Economico - Financiară, 
membru fondator al AGER, preşedinte al Consiliului 
ştiinţific al IROVAL – CERCETĂRI ÎN EVALUARE şi a 
îndeplinit alte numeroase funcţii. 

Pentru membrii ANEVAR, dispariţia domnului profesor 
ALEXANDRU GHEORGHIU este o grea pierdere, dar va 
rămâne imaginea luminoasă a unui dascăl eminent, 
cercetător de excepţie şi fondator, care a avut o contribuţie 
esenţială la apariţia, consolidarea şi recunoaşterea unei noi 
profesii în România – profesia de evaluator.    

Dumnezeu să-l odihnească în pace! 
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evaluare. 
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Dragi colegi, 

În perioada scursă de la apariţia ultimului Buletin Informativ au 
avut loc mai multe evenimente de o importanţă crucială pentru profesia 
de evaluator şi pentru Asociaţia noastră. 

În primul rând, maturitatea la care a ajuns ANEVAR, precum şi 
reputaţia membrilor săi au făcut posibile recunoaşterea şi reglementarea 
profesiei de către Guvernul României. Ordonanţa nr. 24/ 02.09.2011 a 
răspuns dorinţei celor mai mulţi dintre dumneavoastră, exprimată cu 
diferite ocazii, de a avea un cadru legal care să recunoască şi să ridice 
prestigiul evaluatorilor şi în acelaşi timp să aşeze profesia de evaluator 
alături de celelalte profesii reglementate, înrudite. 

Consiliul Director al ANEVAR a fost desemnat să organizeze prima Adunare Generală Naţională 
şi prima Conferinţă Naţională a Uniunii Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România. Consiliul 
Director, împreună cu staff-ul ANEVAR şi cu sprijinul multor colegi, membri ai Asociaţiei, şi-a 
îndeplinit obligaţiile, respectând cu stricteţe prevederile din O.G. nr. 24/ 2011 referitoare la aceste două 
evenimente. Astfel, în ziua de 19 noiembrie 2011 a avut loc Adunarea Generală Naţională a Uniunii, la 
care au participat un număr de 1.934 de evaluatori autorizaţi. La această adunare au fost aleşi cei 268 
participanţi la prima Conferinţă Naţională (un reprezentant la 20 de evaluatori autorizaţi). Prima 
Conferinţă Naţională a Uniunii a avut loc în ziua de 9 decembrie şi a ales Consiliul Director potrivit art. 
34 din Ordonanţă. 

De asemenea, Consiliul Director al ANEVAR a fost desemnat să se ocupe de înscrierea şi 
verificarea condiţiilor de dobândire a calităţii de evaluator autorizat a persoanelor care exercită această 
profesie, indiferent de organismul profesional din care fac parte, activitate care este în curs de 
desfăşurare. Până la termenul de 05.10.2011 (conform art. 32 din O.G. 24/2011) au fost înscrişi ca 
evaluatori autorizaţi un număr de 5.355 persoane, din mai multe organisme profesionale, care îndeplineau 
condiţiile prevăzute în Ordonanţă. Sunt în curs de verificare, în perioada ce urmează, încă circa 1.500 
cereri, care se încadrează în prevederile art. 35 din Ordonanţă. 

În al doilea rând, a fost tradusă ediţia 2011 a Standardelor Internaţionale de Evaluare, elaborate de 
IVSC, care au fost puse la dispoziţia membrilor noştri atât tipărite, cât şi în format electronic, pe CD. 
Aceste standarde sunt completate de ghidurile de aplicaţii în evaluare, adoptate de Consiliul Director al 
ANEVAR în şedinţa din 21.12.2011, care vin să completeze instrumentele de bază ale profesiei noastre şi 
sunt obligatorii începând cu data de 01.01.2012.  

În al treilea rând, în prima decadă a lunii octombrie 2011 a avut loc la Cluj Napoca Adunarea 
generală a Grupului European al Asociaţiilor de Evaluatori – TEGoVA, care a reunit cele mai autorizate 
voci profesionale din Europa şi nu numai. 

Cu acest prilej, în ziua de 6 octombrie 2011, a avut loc Conferinţa profesională internaţională cu 
tema ,,Standardele de evaluare în lume”. Conferinţa a constituit o premieră prin faptul că a adunat sub 
acelaşi acoperiş, pentru prima dată în lume, pe reprezentanţii celor mai prestigioase autorităţi în materie 
de standarde de evaluare din lume. În cadrul conferinţei au fost prezentate expuneri referitoare la 
Standardele Internaţionale de Evaluare emise de IVSC, la Standardele Europene de Evaluare emise de 
TEGoVA, precum şi prezentări privind standardele profesionale a două dintre cele mai prestigioase 
organizaţii de profil: Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) din Marea Britanie şi Appraisal 
Institute din Statele Unite ale Americii. In cadrul conferinţei a fost prezentată şi poziţia Organizaţiei 
Mondiale a Asociaţiilor de Evaluatori - WAVO referitoare la standardele de evaluare. 
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În al patrule rând, aşa cum am fost obişnuiţi în ultimii ani, pe data de 9 septembrie a avut loc 
sărbătorirea Zilei Evaluatorului din Romania la care au participat, pe lângă membrii ANEVAR, numeroşi 
oaspeţi, reprezentanţi ai asociaţiilor profesionale din România sau ai autorităţilor statului. Cu acest prilej 
s-a desfăşurat Conferinţa profesională cu tema ,,Evaluarea pentru garantarea împrumutului”. Aflată la a 
treia ediţie, Conferinţa a abordat teme de interes legate de evaluarea activelor pentru garantarea 
împrumuturilor, privite atât din perspectiva experienţei profesionale practice acumulate de către colegii 
care realizează evaluări pentru bănci, cât şi din perspectiva verificatorilor rapoartelor de evaluare sau a 
auditorilor financiari implicaţi în auditarea valorii juste a activelor bancare care se sprijină pe portofoliile 
de garanţii. 

În al cincilea rând, la finele lunii octombrie 2011, a avut loc, la Craiova, Conferinţa profesională cu 
tema ,,Evaluarea proprietăţilor din agricultură, silvicultură şi industria alimentară” care şi-a căpătat locul 
cuvenit în seria conferinţelor tradiţionale organizate de ANEVAR, cu precizarea că în acest an a avut loc 
cea de-a treia ediţie. Conferinţa a abordat atât probleme teoretice, cât şi practice, legate de identificarea şi 
evaluarea proprietăţilor din agricultură şi silvicultură, importanţa dotărilor în creşterea valorii terenurilor, 
precum şi o serie de studii de caz şi aplicaţii practice.  

În perioada octombrie – noiembrie 2011 a avut loc sesiunea de acreditare, la care au participat 
numeroşi colegi, atât pentru reacreditare, cât şi pentru acreditare. Lista lor şi rezultatele examenului sunt 
publicate în acest buletin şi pe site-ul ANEVAR. 

Ca la fiecare final de an, în ziua de 10 decembrie 2011, a avut loc intâlnirea anuală cu membrii 
corporativi ANEVAR. Această întâlnire a fost dedicată standardelor profesionale, dezbaterile la care am 
asistat stând la baza adoptării strategiei privind standardele de evaluare aplicabile de către membrii 
ANEVAR în anul 2012.  

În această perioadă, Consiliul Director s-a întrunit în mai multe şedinţe, atât pentru dezbaterea unor 
probleme curente ale Asociaţiei, cât şi pentru stabilirea unor măsuri organizatorice pentru aplicarea O.G. 
nr. 24/2011. În prezentul număr sunt prezentate şi veţi putea citi hotărârile luate în diferitele şedinţe care 
au avut loc. 

 Pentru a asigura cele mai bune condiţii de realizare a pregătirii profesionale continue în anul 2012 
am publicat pe site-ul ANEVAR programul de pregătire şi temele seminariilor care pot fi accesate.  

 Anul 2011 a adus pentru Asociaţia noastră o grea pierdere, prin trecerea în nefiinţă a celui care a 
fost prof. univ. dr. Alexandru GHEORGHIU, membru fondator şi preşedinte de onoare al ANEVAR. 
Folosesc acest prilej pentru a aduce un pios omagiu personalităţii sale şi pentru a-mi exprima regretul că 
nu s-a putut bucura să-şi vadă îndeplinit unul din visele sale, exprimate în multe ocazii, acela de a obţine 
recunoaşterea şi reglementarea profesiei de evaluator în România. 

Anul 2012 este anul în care Asociaţia noastră trebuie să ia hotărâri importante în ceea ce priveşte 
continuitatea profesiei şi găsirea celor mai bune idei referitoare la organizarea organismului profesional 
creat prin O.G. nr. 24/2011. Personal cred că ANEVAR dispune de multe personalităţi implicate voluntar 
în promovarea şi dezvoltarea profesiei, care vor găsi cele mai bune căi de organizare, în beneficiul tuturor 
membrilor săi. Cu această speranţă şi cu încredere în viitor, pe această cale adresez călduroase urări de 
sănătate, prosperitate, pace şi linişte atât Dvs. membrilor ANEVAR, cât şi familiilor Dvs. 

  
Preşedinte, 

Filip STOICA, M.A.A. R.E.V. 
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COMUNICAT PRIVIND STANDARDELE DE EVALUARE ŞI ACTIVITATEA MEMBRILOR 
ANEVAR ÎN ANUL 2012 

 

Începând cu data de 1 ianuarie 2012 sunt obligatorii pentru toţi membrii ANEVAR Standardele de 

Evaluare ANEVAR 2012.  

Standardele de Evaluare ANEVAR 2012 sunt compuse din ediţia 2011 a Standardelor Internaţionale de 

Evaluare (IVS 2011), la care se adaugă Ghidurile de Evaluare (GE) şi Ghidurile Metodologice de 

Evaluare ANEVAR (GME), ediţia 2012, Glosarul IVS 2011 şi Abordarea metodologică a unor definiţii şi 

termeni din IVS 2011 în interpretarea ANEVAR.  

Pe măsura apariţiei unor noi Standarde Internaţionale de Evaluare (IVS) şi Ghiduri Metodologice de 

Evaluare (GME) emise de IVSC, acestea vor fi preluate de către ANEVAR, vor fi traduse şi puse la 

dispoziţia membrilor asociaţiei, urmând a face parte din pachetul de Standarde de Evaluare 2013, 

respectiv pentru anul următor publicării.  

Totodată, pe măsura elaborării de către ANEVAR sau a preluării de la The European Group of Valuers’ 

Association (TEGoVA) sau de la alte asociaţii profesionale de evaluare, a unor standarde, ghiduri 

metodologice, studii de caz etc., elaborate în completarea şi explicitarea Cadrului general şi standardelor 

conţinute de IVS 2011, acestea vor fi, după caz, analizate, traduse, prezentate, mediatizate, amendate şi 

puse la dispoziţia membrilor asociaţiei.  

În evaluările realizate pentru raportarea financiară, a căror dată a evaluării este 31 decembrie 2011, se va 

utiliza Ediţia a opta din anul 2007 a Standardelor Internaţionale de Evaluare (IVS). 

Activitatea de evaluare în anul 2012 se va desfăşura de către membrii Asociaţiei Naţionale a 

Evaluatorilor din România - ANEVAR, în această calitate, pe baza legitimaţiilor şi parafelor emise de 

ANEVAR, până la data intrării în vigoare a art. 12(1) din OG nr. 24/2011. După această dată, activitatea 

de evaluare se va desfăşura în condiţiile reglementate de OG 24/2011, pe baza autorizaţiilor şi însemnelor 

eliberate de Uniunea Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România. 

Standardele Internaţionale de Evaluare ANEVAR 2012 vor fi puse la dispoziţie de către Asociaţie în 

format tipărit sau în format electronic (CD). 

 
 
Consiliul Director al ANEVAR 
 
21.12.2011 
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HOTĂRÂRILE ADOPTATE DE CONSILIUL DIRECTOR  
ÎN SEDINŢA DIN DATA DE 23 IUNIE 2011 

 

În şedinţa Consiliului Director din data de 23 iunie 2011, de la Bucureşti, au fost adoptate următoarele 
hotărâri: 

1. H 77/2011 – Se aprobă minuta şedinţei Consiliului Director din data de 3 iunie 2011. 

2. H 78/2011 – Consiliul Director aprobă primirea ca membru titular a domnului Ovidiu Prunea, în urma 
analizei documentelor atestând calificarea acestuia ca evaluator de proprietăţi imobiliare. 

3. H 79/2011 – Consiliul Director hotărăşte, prin consens, să se implice în iniţierea procesului de 
reglementare a activităţii de evaluare din România.  

 
 
 

HOTĂRÂRE ADOPTATĂ DE CONSILIUL DIRECTOR  
ÎN ŞEDINŢA DIN DATA DE  19 IULIE 2011 

 

Consiliul Director ANEVAR, în şedinţa din data de 19 iulie 2011, de la Bucureşti, a adoptat în 
unanimitate următoarea hotărâre: 

1. H 80/2011 – Consiliul Director al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din România – ANEVAR 
aprobă proiectul Ordonanţei privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, proiect care va fi 
transmis către Ministerul Finanţelor Publice, în scopul reglementării activităţii de evaluare. 

 
 
 

HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL DIRECTOR  
ÎN ŞEDINŢA DIN DATA DE 7 SEPTEMBRIE 2011 

 

Consiliul Director ANEVAR, în şedinţa din data de 7 septembrie 2011, de la Bucureşti, a adoptat 
următoarele hotărâri: 

1. H 81/2011 – Se aprobă minuta şedinţei Consiliului Director din data de 19 iulie 2011. 

2. H 82/2011 − În temeiul art. 32 alin. (3) din O.G. nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul 
evaluării bunurilor, Consiliul Director al ANEVAR hotărăşte: 

Se aprobă lista documentelor care trebuie anexate la cererea pentru dobândirea calităţii de membru 
titular al Uniunii Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, după cum urmează: 
a. Actul de identitate (copie); 
b. Diploma de licenţă (copie); 
c. Certificatul de cazier judiciar (original); 
d. Documentele care să ateste calitatea de evaluator, membru al unei organizaţii profesionale (alta 

decât ANEVAR) care are ca profil de activitate domeniul de reglementare al Ordonanţei 24/2011. 

3. H 83/2011 − În temeiul art. 32 alin. (3) din O.G. nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul 
evaluării bunurilor, Consiliul Director al ANEVAR hotărăşte: 
Se nominalizează membrii comisiei de analiză a cererilor pentru dobândirea calităţii de evaluator 
autorizat - membru titular sau membru acreditat al Uniunii - de către membrii ANEVAR ori ai altor 
organizaţii de profil, după cum urmează: 
a. domnul Filip Stoica, 
b. domnul Marian Petre, 
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c. domnul Adrian Vascu, 
d. domnul Traian Grigore, 
e. domnul Gheorghe Vîţă. 

4. H 84/2011 – Pentru decernarea premiilor ANEVAR, ediţia 2011, sunt aprobate următoarele 
nominalizări:  
a. Premiul ANEVAR pentru cercetare: dna Anamaria Ciobanu, dl. Sorin Stan, dl. Sorin Petre 
b. Premiul ANEVAR pentru activitatea de calificare şi atestare profesională: dl. Radu Anton 

Dimitriu, dl. Adrian Nicolescu, dl. Traian Cristian Demetrescu 
c. Premiul ANEVAR pentru excelenţă în activitatea organizatorică: dna Anuţa Stan, dna Melinda 

Pataki, dl. Dan Dumitriu Dumitru. 

5. H 85/2011 – Se aprobă înscrierea SC JONES LANG LASSALLE SERVICES ca membru corporativ, 
urmând ca SC KING STURGE SRL, preluată de această companie, să fie radiată din tabloul 
membrilor corporativi ANEVAR. 

6. H 86/2011 − Se aprobă înscrierea SC IVS EVALCONS SRL ca membru corporativ.  

Hotărârile au fost adoptate în condiţii de cvorum şi validitate. 
  
 
 

HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL DIRECTOR  
ÎN ŞEDINŢA DIN DATA DE 6 OCTOMBRIE 2011 

 

Consiliul Director ANEVAR, în şedinţa din data de 6 octombrie 2011, de la Cluj-Napoca, a adoptat 
următoarele hotărâri: 

1. H 87/2011 – În temeiul art. 33 alin. (1) din O.G. nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul 
evaluării bunurilor, Consiliul Director al ANEVAR hotărăşte ca Adunarea generală naţională a 
membrilor Uniunii care îndeplinesc condiţiile de dobândire a calităţii de evaluator autorizat să se 
desfăşoare pe data de 19 noiembrie 2011 la Bucureşti. 

2. H 88/2011 – Se aprobă desemnarea unei comisii care va elabora o procedura de alegeri pentru 
Consiliul Director al Uniunii Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, cu ocazia primei 
Conferinţe Naţionale. Comisia va fi compusă din domnul Traian Grigore – Preşedintele Senatului 
ANEVAR şi domnul Daniel Manaţe – Vicepreşedinte ANEVAR. 

3. H 89/2011 – Se aprobă conţinutul comunicărilor către persoanele care au depus documentele pentru 
înscrierea ca membru titular al Uniunii Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România. 

Hotărârile au fost adoptate în condiţii de cvorum şi validitate. 
 
 
 

HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL DIRECTOR  
ÎN SEDINŢA DIN DATA DE  28 OCTOMBRIE 2011 

 

Consiliul Director ANEVAR, în şedința din data de 28 octombrie 2011, de la Craiova, a adoptat 
următoarele hotărâri: 

1. H 90/2011 - Se aprobă minuta şedinței Consiliului Director din data de 06 octombrie 2011. 

2. H 91/2011 - Se aprobă lista propunerilor de transfer al membrilor aspiranți doi în categoria membrilor 
inactivi, conform anexei. 
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3. H 92/2011 - Se aprobă propunerile de modificare a Regulamentului de organizare şi funcționare a 
Comisiei de etică şi disciplină  Textul complet al acestor modificări este anexat prezentei hotărâri. .

4. H 93/2011 - Se aprobă sancționarea domnului POPA MARCEL LUCIAN, membru titular expert 
evaluator (legitimația nr. 7.818) cu avertisment scris, pentru încălcarea Statutului ANEVAR şi a 
Codului deontologic al profesiei de evaluator.  

5. H 94/2011 - Consiliul director decide nesancționarea domnilor PIPER NICOLAE (legitimația nr. 
9.232) şi POP DANIEL (legitimația nr. 9.230) pentru care Comisia de etică şi disciplină a propus 
sancționarea cu avertisment scris, prin Referatul nr. 14/14.09.2011. Celor doi evaluatori le va fi însă 
transmisă o scrisoare de atenționare. 

6. H 95/2011 - Se aprobă sancționarea domnului STĂNESCU GEORGE VALENTIN, membru titular 
expert evaluator (legitimația nr. 4.287) cu avertisment scris cu acțiune corectivă profesională, pentru 
încălcarea Codului deontologic al profesiei de evaluator. Acțiunea corectivă va consta, conform 
propunerii Comisiei de calificare şi atestare profesională, în absolvirea următoarelor seminarii:  

 Seminar on-line „Standarde Internaționale de Evaluare” – D 06; 
 Seminar cu predare on-line „Estimarea costului de oportunitate al capitalului” – D 21. 

7. H 96/2011 - Se aprobă sancționarea domnului BESCUCA DUMITRU, membru titular expert 
evaluator (legitimația nr. 6.110) cu suspendarea calității de membru pe timp de 12 luni, pentru 
utilizarea metodei comparației prin bonitare în rapoartele de evaluare, în temeiul hotărârii Consiliului 
director H 15/15.01.2011. 

8. H 97/2011 - Se aprobă sancționarea domnului ANDRONIU IULIAN COSMIN, membru titular 
expert evaluator (legitimația nr. 6.989) cu avertisment scris cu acțiune corectivă profesională, pentru 
încălcarea Codului deontologic al profesiei de evaluator. Acțiunea corectivă va consta, conform 
propunerii Comisiei de calificare şi atestare profesională, în absolvirea următoarelor seminarii:  

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

9. H 98/2011 - Se aprobă sancționarea domnului PANȚEL OVIDIU, membru titular expert evaluator 
(legitimația nr. 3.240) cu avertisment scris cu acțiune corectivă profesională, pentru încălcarea 
Codului deontologic al profesiei de evaluator. Acțiunea corectivă va consta, conform propunerii 
Comisiei de calificare şi atestare profesională, în absolvirea următoarelor seminarii:  

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

10. H 99/2011 - Se aprobă sancționarea doamnei RIMNICEANU VALERIA ELENA, membru titular 
expert evaluator (legitimația nr. 10.432) cu avertisment scris cu acțiune corectivă profesională, 
pentru încălcarea Statutului ANEVAR şi a Codului deontologic al profesiei de evaluator. Acțiunea 
corectivă va consta, conform propune ii Comisiei de calificare şi atestare profesională, în absolvirea 
următoarelor seminarii:  

r

 Seminar on-line „Standarde Internaționale de Evaluare” – D 06; 
 Seminar on-line „Abordarea prin comparația vânzărilor” – D 25;  
 Seminar on-line „Abordarea prin cost” – D 26. 
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11. H 100/2011 - Se aprobă sancționarea domnului SCORŢESCU RĂZVAN MIHAI, membru titular 
expert evaluator (legitimația nr. 10.980) cu avertisment scris cu acțiune corectivă profesională, 
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pentru încălcarea Statutului ANEVAR şi a Codului deontologic al profesiei de evaluator. Acțiunea 
corectivă va consta, conform propune ii Comisiei de calificare şi atestare profesională, în absolvirea 
următoarelor seminarii:  

r

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

12. H 101/2011 - Se aprobă sancționarea domnului ANTOHI VALENTIN MARIAN, membru titular 
expert evaluator (legitimația nr. 9.660) cu avertisment scris cu acțiune corectivă profesională, pentru 
încălcarea Statutului ANEVAR şi a Codului deontologic al profesiei de evaluator. Acțiunea 
corectivă va consta, conform propunerii Comisiei de calificare şi atestare profesională, în absolvirea 
următoarelor seminarii:  
 Seminar „Evaluarea pentru raportare financiară” – D 23; 
 Seminar on-line „Abordarea prin comparația vânzărilor” – D 25;  
 Seminar on-line „Abordarea prin cost” – D 26. 

13. H 102/2011 - Se aprobă sancționarea domnului VIZI LADISLAU, membru titular expert evaluator 
(legitimația nr. 241) cu avertisment scris cu acțiune corectivă profesională, pentru încălcarea 
Statutului ANEVAR şi a Codului deontologic al profesiei de evaluator. Acțiunea corectivă va 
consta, conform propunerii Comisiei de calificare şi atestare profesională, în absolvirea următoarelor 
seminarii:  
 Seminar on-line „Abordarea prin comparaţia vânzărilor” – D 25;  
 Seminar on-line „Abordarea prin cost” – D 26; 
 Seminar „Introducere în analiza celei mai bune utilizări” – D 29. 

Hotărârile au fost adoptate în condiţii de cvorum şi validitate. 
 

 
HOTĂRÂRE DE APROBARE A  

PROCEDURII DE DESFĂŞURARE A ADUNĂRII GENERALE NAŢIONALE A  
UNIUNII NAŢIONALE A EVALUATORILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA 

 

1.  H 103 (E) / 2011 – Se aprobă procedura de desfăşurare a Adunării Generale Naționale pentru alegerea 
participanților la prima conferinţă națională a Uniunii Naționale a Evaluatorilor Autorizați din 
România şi la conferința națională organizată în baza art. 43 din O.G 24/2011. Adunarea Generală 
Națională din data de 18/19 noiembrie 2011 va fi condusă de dl. Filip Stoica – Preşedinte ANEVAR, 
dl. Adrian Vascu – fost preşedinte ANEVAR şi dl. Marian Petre – prim-vicepreşedinte ANEVAR. 

 
HOTĂRÂRE DE APROBARE A  

PROCEDURII DE DESFĂŞURARE A CONFERINŢEI NAŢIONALE A  
UNIUNII NAŢIONALE A EVALUATORILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA 

 

1.  H 104 (E) / 2011 – Se aprobă procedura de desfăşurare a primei Conferinţa Naţionale a Uniunii 
Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, inclusiv anexele aferente (Anexa 1 – Declaraţie pe 
propria răspundere, Anexa 2 – Formularul de candidatură şi Anexa 3 – Formularul de retragere a 
candidaturii).  

      Adunarea Generală Naţională din data de 18/19 noiembrie 2011 va fi condusă de dl. Filip Stoica – 
Preşedinte ANEVAR, dl. Adrian Vascu – fost preşedinte ANEVAR şi dl. Marian Petre – prim-
vicepreşedinte ANEVAR. 
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HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL DIRECTOR  
ÎN ŞEDINŢA DIN DATA DE 9-10 DECEMBRIE 2011 

  
Consiliul Director ANEVAR, în şedinţa din data de 9-10 decembrie 2011, de la Poiana Braşov, a adoptat 
următoarele hotărâri: 

1.   H 105/2011 - Se aprobă minuta şedinţei Consiliului Director din data de 28 octombrie 2011. 

2. H 106/2011 - Se aprobă lista propunerilor de primire de noi membri titulari, cu următoarele rezerve şi 
excepţii: 
 constatând existenţa unor menţiuni înscrise în certificatul de cazier judiciar, Consiliul Director 

decide neacordarea calităţii de membru titular domnului PANCU GHEORGHE, având în vedere 
neîndeplinirea condiţiei privind o bună reputaţie profesională şi morală, prevăzută de Statutul 
ANEVAR, la art. 10, alin. (3), lit. c) şi în temeiul hotărârii nr. 43/2007 a Consiliului; 

 persoanele ale căror dosare de înscriere nu conţin certificatul de cazier judiciar în original vor 
depune până la finalul anului curent acest document, în caz contrar urmând a nu fi înscrise în 
tabloul membrilor titulari ANEVAR. 

3. H 107/2011 - Se aprobă lista propunerilor de primire de noi membri corporativi, conform anexei la 
prezenta hotărâre. 

4. H 108/2011 - Se aprobă rezultatele examenului de acreditare/reacreditare din sesiunea noiembrie 
2011, conform anexei la prezenta hotărâre.  

5. H 109/2011 - Se aprobă sancţionarea doamnei TRANCĂ IRINA, membru titular expert evaluator 
(legitimaţia nr. 300) 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:  
 D 23 – Evaluarea pentru raportare financiară; 
 D 26 – Abordarea prin cost (testare on-line), seminar recapitulativ pentru membrii ANEVAR 

specializaţi în evaluarea proprietăţilor imobiliare. 

6. H 110/2011 - Se va rediscuta şi se va publica după definitivare. 

7. H 111/2011 - Se va rediscuta şi se va publica după definitivare.  

8. H 112/2011 - Se aprobă programul de pregătire profesională continuă a membrilor ANEVAR pentru 
anul 2012, cu următoarele modificări: 
 revizuirea seminarului D 06 – Standarde internaţionale de evaluare (testare on-line) conform ediţiei 

IVS 2011 şi transformarea sa în seminar cu predare la sală sau webinar; 
 includerea în seminarul D 2012 a unor întrebări din O.G. 24/2011 şi din IVS 2011 
 retragerea seminarului D 01, cu perspectiva revizuirii.    

9. H 113/2011 - Se aprobă programul manifestărilor profesionale din cursul anului 2012, conform 
anexei. 

10. H 114/2011 - Se aprobă componenţa listei lectorilor şi examinatorilor ANEVAR, valabilă pentru anul 
2012, cu menţiunea că activitatea acestora va fi monitorizată în continuare de Comisia de calificare şi 
atestare profesională, pe baza unui set de criterii bine definite. 

11. H 115/2011 - Se aprobă principiul conform căruia fiecare suport de seminar, indiferent de temă, va fi 
avizat de comisia de cercetare ştiinţifică şi standarde profesionale, anterior procesului de predare, 
urmând a fi elaborată o metodologie în acest sens.  
Totodată, comisia se va pronunţa cu privire la încadrarea seminarului respectiv într-una din 
categoriile de seminarii de pregătire continuă existente (SPIC, seminar de pregătire aprofundată, 
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seminar de pregătire aprofundată pentru acreditare, seminar la distanţă, seminar de autor etc.) şi va 
emite avize şi în cazul revizuirii suportului de seminar.  
Pentru revizuirea materialului de seminar cu 30% - 50% elemente de noutate se va acorda o 
indemnizaţie de 50% din onorariul de elaborare, iar pentru suporturile ce conţin peste 50% elemente 
de noutate, se va acorda remuneraţia integrală corespunzătoare unui seminar nou.  

12. H 116/2011 - Se aprobă cuantumul taxelor, tarifelor şi indemnizaţiilor pentru anul 2012, conform 
anexei la prezenta hotărâre.  

13.  

Hotărârile au fost adoptate în condiţii de cvorum şi validitate. 

 

 
HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL DIRECTOR  

ÎN SEDINŢA DIN 21 DECEMBRIE 2011 
 

Consiliul Director ANEVAR, în şedinţa din data de 21 decembrie 2011, de la Bucureşti, a adoptat 
următoarele hotărâri: 

1. H 117/2011 – Se aprobă minuta şedinţei Consiliului Director din 9-10 decembrie 2011. 

2. H 118/2011 – Începând cu data de 1 ianuarie 2012 sunt obligatorii pentru toţi membrii ANEVAR 
Standardele de Evaluare ANEVAR 2012.  

      Standardele de Evaluare ANEVAR 2012 sunt compuse din ediţia 2011 a Standardelor Internaţionale 
de Evaluare (IVS 2011), la care se adaugă Ghidurile de Evaluare (GE) şi Ghidurile Metodologice de 
Evaluare ANEVAR (GME), ediţia 2012, Glosarul IVS 2011 şi Abordarea metodologică a unor 
definiţii şi termeni din IVS 2011 în interpretarea ANEVAR. 

3. H 119/2011 – Se aprobă conţinutul comunicatului privind standardele de evaluare şi activitatea 
membrilor ANEVAR în anul 2012. 

4. H 120/2011 – Consiliul Director acordă Uniunii Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România 
permisiunea de a-şi avea sediul în strada Scărlătescu, nr. 7, sectorul 1, Bucureşti.  

5. H 121/2011 – Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România – ANEVAR va acorda în continuare 
suport logistic şi financiar pentru desfăşurarea activităţii Uniunii Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi 
din România. 

6. Hotărârile au fost adoptate în condiţii de cvorum şi validitate. 
      

REGULI  
PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CURSURILOR DE FORMARE PROFESIONALĂ 

CAPITOLUL I  

PLANIFICAREA CURSURILOR DE FORMARE 

1. Stabilirea obiectivelor  
1.1 În conformitate cu prevederile Statutului Asociaţiei, Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România 
(ANEVAR) are drept scop promovarea prin mijloace specifice a profesiei de evaluator, a standardelor, a 
metodelor şi tehnicilor de evaluare a întreprinderilor, a proprietăţilor imobiliare, a bunurilor mobile şi a 
instrumentelor financiare, precum şi a normelor de deontologie profesională.    
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1.2 Pentru atingerea acestui scop, în domeniul pregătirii profesionale a experţilor evaluatori, Asociaţia 
urmăreşte realizarea următoarelor obiective:   

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

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

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

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

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

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

3. Planificarea desfăşurării cursului de formare profesională  
Pentru obţinerea rezultatelor dorite, în cadrul Asociaţiei sunt planificate:  
- procesele de proiectare, predare-învăţare, evaluare, precum şi cele ale serviciilor suport referitoare la 

formare (analiza logisticii necesare, instruirea personalului, selecţia şi pregătirea lectorilor);  
- alocarea de resurse necesare desfăşurării proceselor;  
- controlul proceselor, în scopul asigurării că CFP se desfăşoară în conformitate cu regulile elaborate şi 

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

procedurile de îmbunătăţire.  

Prin activitatea de planificare se urmăresc:  
- obiectivele calităţii şi cerinţele pentru CFP;  
- necesitatea de a stabili şi implementa noi procese, documente (cum ar fi proceduri) şi/sau de alocarea 

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

ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CURSURILOR DE FORMARE PROFESIONALĂ 

A. Înscrierea la cursurile de formare profesională  

1. Participanţi  
La Cursurile de formare profesională pot participa persoane fizice care se regăsesc într-una din 
următoarele categorii:  
a) membrii aspiranţi (conform art.9 alin.(1) şi alin.(2) din Statutul ANEVAR), care achită taxa de 
pregătire profesională stabilită pentru aceştia;  
b) persoane fizice cărora  o persoana juridică le achită contravaloarea taxei de participare la curs, stabilită 
pentru aceştia, urmând ca ANEVAR Central să emită o factură în acest sens;  
c) persoane fizice care nu doresc să devină membri aspiranţi şi care achită taxa de participare stabilită 
pentru aceştia, urmând ca ANEVAR Central să emită o factura în acest sens.  

2. Condiţii de înscriere 
a) absolvent de studii universitare, cu diplomă eliberată de o instituţie de învăţământ superior din 

România sau dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene, recunoscută de autorităţile române 
competente conform legii, care atestă încheierea de către titular a ciclului de studii universitare de 
licenţă, în domeniile stabilite de Consiliul Director;  

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

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

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

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

înscriere şi cotizaţia.  

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

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

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

5. Condiţii de retragere  
În cazul în care cursantul a achitat integral preţul cursului, dar din motive întemeiate, solicită, în scris, 
retragerea de la cursuri, sumele avansate vor fi returnate astfel:  
a) dacă retragerea se solicită înainte de începerea cursurilor, i se poate returna în întregime suma plătită;  
b) în cazul solicitării retragerii pe parcursul desfăşurării cursului, i se poate returna 50% din suma plătită;  
c) dacă retragerea se solicită după terminarea cursului, suma plătită nu se restituie.  

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

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

ce se vor distribui participanţilor.  

2. Asigurarea mijloacelor pedagogice 
După primirea programului, şeful de Birou zonal va întreprinde acţiuni pentru urmărirea achitării taxei de 
participare (solicitarea copiilor după ordinele de plată sau foile de vărsământ) de către viitorii cursanţi, 
asigurarea spaţiului de desfăşurare a cursului. Sala de curs trebuie să fie adecvată mijloacelor pedagogice 
utilizate şi numărului de cursanţi.  
Responsabilitatea asigurării mijloacelor materiale (flipchart, videoproiectoare, laptop, tablă etc.) revine 
organizatorului sau proprietarului sălii, în funcţie de prevederile contractuale. Calitatea şi nivelul 
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tehnologic al materialelor puse la dispoziţia cursanţilor, precum şi confortul vizual asigurat acestora, 
constituie criterii de performanţă ale procesului.    
Materialele didactice (manuale pentru curs, literatură de specialitate, culegere de teste) sunt elaborate de 
SC IROVAL – CERCETĂRI ÎN EVALUARE SRL (IROVAL). Responsabilitatea pregătirii şi punerii la 
dispoziţie a documentaţiei revine departamentului Învăţământ şi manifestări profesionale şi şefului de 
Birou zonal.  

3. Asigurarea cadrelor didactice 
3.1 Politica de recrutare şi promovare a lectorilor ANEVAR se bazează pe principiul competenţei 
profesionale, al nediscriminării, în conformitate cu legislaţia în vigoare.  
Calitatea programului de formare profesională şi valoarea sa pentru cursant sunt determinate, în mare 
măsură, de competenţa lectorilor, precum şi de abilitatea acestora de a comunica şi de a facilita învăţarea.   
Candidaţii la ocuparea unui post didactic trebuie să aibă specializarea (atestată prin diplomă şi/sau 
prestaţie ştiinţifică), în concordanţă cu structura disciplinelor din postul pentru care candidează.  
Toţi lectorii trebuie să îndeplinească cerinţele sistemului de management al calităţii ANEVAR şi să aibă 
o instruire adecvată serviciului prestat.  
Pentru ca o persoană să poată deveni lector ANEVAR, aceasta trebuie să îndeplinească următoarele 
cerinţe, stabilite de Comisia de calificare şi atestare profesională:  
a) să posede temeinice cunoştinţe teoretice şi practice în specialitatea pentru care doreşte desfăşurarea 

activităţii didactice şi să aibă o vechime în specialitate de cel puţin 3 ani;  
b) să înţeleagă scopul, obiectivele şi rezultatele preconizate ale activităţii cursului sau programului de 

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

specifice adulţilor;  
d) să stăpânească foarte bine:  

- disciplina predată;  
- tehnicile de transfer de cunoştinţe şi de deprinderi;  
- tehnicile de utilizarea instrumentelor, echipamentelor, a tuturor mijloacelor pedagogice prevăzute 

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

ANEVAR.  
3.2 Pentru evaluarea şi selecţia lectorilor ANEVAR, Comisia de calificare şi atestare profesională 
organizează anual o testare. Candidaţii admişi sunt incluşi pe Lista lectorilor potenţiali.   
3.3 Responsabilul cu managementul calităţii centralizează următoarele informaţii referitoare la 
performanţele realizate de lectorii ANEVAR, pe parcursul unui an de zile:  
a) aprecierea de către cursanţi a prestaţiei lectorului;  
b) rezultatul obţinut la testul anual de verificare a cunoştinţelor de specialitate;  
c) prezentarea de comunicări ştiinţifice la Conferinţele ANEVAR;  
d) colaborarea cu IROVAL la elaborarea/actualizarea materialelor didactice, publicarea unor articole în 

Revista de Evaluare sau contribuţia adusă la editarea unor cărţi de specialitate.  
3.4  Aceste informaţii sunt analizate de Consiliul Calităţii, care întocmeşte un clasament al lectorilor 
activi ai ANEVAR, criteriul principal de selecţie fiind contribuţia adusă la editarea suporturilor de curs şi 
a cărţilor de specialitate.  
Lectorii din topul clasamentului vor avea prioritate în alocarea de activităţi suplimentare, fiind înscrişi pe:  
a) lista lectorilor pentru seminarii la distanţă, de pregătire continuă a membrilor titulari ANEVAR;  
b) lista examinatorilor pentru Cursurile de formare profesională şi pentru examenul de finalizare a 
stagiaturii.  
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3.5 Listele lectorilor, examinatorilor şi ale lectorilor participanţi la seminariile de pregătire continuă sunt 
analizate şi aprobate de către Consiliul Director.  
3.6 Anterior încheierii contractului de prestări servicii, fiecare lector are obligaţia să analizeze şi să 
semneze următoarele documente:  
a) Acord de colaborare la programele de formare profesională;  
b) Angajament de confidenţialitate.  
După completare, contractul de prestări servicii este prezentat directorului general al ANEVAR, spre 
aprobare.  
3.7 Responsabilul cu formarea profesională întocmeşte Programul orar al cursului şi selectează, împreună 
cu preşedintele Comisiei de calificare şi atestare profesională, din Lista de lectori aprobată pentru anul în 
curs, lectorii disponibili pentru a participa la cursul de formare organizat. Desemnarea lectorilor pe 
fiecare Program de curs se face, de regulă, prin rotaţie, dintre specialiştii a căror pregătire şi experienţă au 
legătură directă cu ocupaţia pentru care este organizat cursul de formare.   

C. Desfăşurarea cursului de  formare profesională  

1. Primirea cursanţilor 
Primirea cursanţilor la adresa fixată şi la locul desfăşurării formării, se face de către secretarul Centrului 
teritorial sau şeful Biroului zonal.  
Dacă formarea are loc în spaţiul unei terţe organizaţii, responsabilitatea primirii cursanţilor este stabilită 
prin contract. După prima săptămână de curs, şeful Biroului zonal va transmite la ANEVAR Central lista 
membrilor aspiranţi pentru care se solicită emiterea legitimaţiilor.   

2. Deschiderea sesiunii de formare 
Lectorul ANEVAR care predă prima temă din Programul de curs are sarcina să prezinte cursanţilor:   
a) sesiunea de formare: Asociaţia, lectorii şi temele abordate;  
b) obiectivele specifice ale formării, cunoştinţele prealabile pe care trebuie să le deţină cursanţii;  
c) programul de formare, informaţii privind modul de evaluare a cunoştinţelor dobândite.  

3. Derularea programului de formare  
3.1. Cursantul este obligat să frecventeze programul de formare profesională, pe întreaga perioadă 
(frecvenţa trebuie să fie de minim 80% la fiecare modul de curs, respectiv patru prezenţe din cele cinci 
posibile). În cazul în care această condiţie nu este îndeplinită, cursantul nu va putea participa la 
consultaţii şi nu va fi primit la examen, iar taxele de curs nu se restituie. Cursantul poate însă recupera 
orele la care a absentat prin participarea la o altă serie de curs, la temele respective.   
Responsabilitatea urmăririi prezenţei la curs îi revine secretarului Centrului teritorial organizator, prin 
grija şefului de Birou zonal. În acest sens cursanţii vor semna tabelul de prezenţă în fiecare zi de curs. 
Acest tabel va fi trimis de către şeful de Birou zonal, după încheierea modulului IV de curs, către 
Responsabilul cu formarea profesională din cadrul departamentului Învăţământ şi manifestări 
profesionale.  
3.2. Lectorul predă tema creând un climat în care fiecare cursant să se simtă bine, să fie încurajat să 
contribuie la procesul de predare.   
Rolul lectorului constă din monitorizarea şi facilitarea învăţării şi în acest scop:  
a) respectă conţinutul şi metodele pedagogice enunţate în specificaţia programului de formare;  
b) adaptează predarea la ritmul de învăţare al cursanţilor;  
c) se asigură că participanţii înţeleg temele abordate;  
d) răspunde întrebărilor şi îndrumă participanţii la curs;  
e) observă ce ar trebui clarificat mai explicit şi furnizează precizările respective;  
f) organizează prezentarea rezultatelor evaluărilor, încurajează feed back-ul asistenţei, furnizează 

comentariile proprii.  
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3.3. Metodele de predare utilizate de lectorii ANEVAR:   
a)  sunt adecvate rezultatelor scontate privind învăţarea   
b)  fac apel la diverse stiluri de învăţare,   
c)  asigură participarea activă a cursanţilor la procesul de învăţare,   
d)  facilitează interacţiunea cursantului cu lectorul, cu materialele didactice şi cu ceilalţi colegi,   
e)  permit cursanţilor să analizeze şi să înţeleagă ce au învăţat,   
f)  furnizează feedback-ul necesar pentru eficientizarea învăţării.  
În cazul în care se impune o modificare semnificativă în derularea secvenţelor de formare, cursanţii sunt 
anunţaţi.  
În cazul în care, la finalul cursului, legislaţia română în vigoare va impune noi condiţii de practicare a 
profesiei de expert evaluator, incompatibile “in personam“ cu situaţia sau starea absolventului de curs, 
ANEVAR îşi declină orice răspundere, inclusiv materială sau obligaţie de restituire a sumelor plătite, faţă 
de cel în cauză.  

3.4. Urmărirea desfăşurării cursurilor de formare profesională  
Şeful Biroului zonal este responsabilul de curs.  
Aceştia vor lua măsuri ca în spaţiile ANEVAR, inclusiv în spaţiile închiriate pentru manifestări 
profesionale, să nu se desfăşoare activităţi comerciale.  

CAPITOLUL III 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Durata examenului oral este de 10-15 minute, pentru fiecare proiect.  

3.2.  Notarea   
A. Proba scrisă se notează astfel :  

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

Testul grilă va fi corectat de către departamentul Învăţământ şi manifestări profesionale din cadrul 
ANEVAR Central, iar aplicaţiile de către un membru al Comisiei de examinare.  
B. Proiectul de absolvire se notează pe baza grilei de notare, fiecare element fiind notat de la 1 la 10. Se 
vor obţine două note, astfel:  
 a) o notă la verificare proiectului   
 b) o notă la susţinerea proiectului de către cursant, în faţa Comisiei de examinare. Dacă nota de la 

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

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

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

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

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

Examenul scris poate fi dat separat de cel oral. Se poate repeta numai examenul care nu a fost promovat. 
Repetarea este posibilă de maxim 3 ori, în decurs de 2 ani calendaristici de la data finalizării cursului. 
După expirarea acestui termen, cursul trebuie repetat. Începând cu cea de-a doua repetare, cursantul 
trebuie să achite o taxă de reexaminare.   
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Rezultatele obţinute de către cursanţi la examen, vor fi transmise şefului de Birou zonal, de către 
responsabilul cu formarea profesională din cadrul departamentului Învăţământ şi manifestări profesionale 
de la ANEVAR Central, în termen de 14 zile calendaristice, de la data recepţionării documentelor de la 
Comisia de examinare.  

3.3.  Evaluarea de către cursant a organizării şi desfăşurării cursului  
Participanţii la cursul de formare profesională au posibilitatea de a-şi exprima opinia despre organizarea 
cursului, calitatea mijloacelor didactice, prestaţia lectorilor, amabilitatea personalului administrativ, pe 
formularul de feed-back, pe care îl vor primi de la secretarul Centrului teritorial, prin grija şefului de 
Birou zonal, după finalizarea activităţii de formare profesională.  
Observaţiile cursanţilor, menţionate în aceste chestionare, sunt sintetizate de preşedintele Comisiei de 
calificare şi atestare profesională, pe formularul Fişă de analiză a satisfacţiei participanţilor la cursul de 
formare.   
Pentru neconformităţile depistate, preşedintele Comisiei de calificare şi atestare profesională stabileşte 
măsuri corective, termenul de realizare, responsabilul pentru soluţionarea deficienţelor.   

CAPITOLUL IV 

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

Prezentele Reguli intră în vigoare la data aprobării de către Consiliul Director şi vor fi publicate în 
Buletinul Informativ.  
  

Aprobate în şedinţa CD din 15.10.2010 şi revizuite în 03.06 2011. 
 
 
 

 
REGULI  

CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA PERIOADEI DE STAGIU 

PREAMBUL 

În temeiul art.9 alin. (1), şi alin.(2), lit.f), cu respectarea alin.(4), din Statutul ANEVAR, care prevede că 
orice persoană fizică poate accede la calitatea de membru titular al ANEVAR, cu îndeplinirea inclusiv a 
condiţiei de a parcurge o perioadă de stagiu finalizată cu examen de absolvire, 

în scopul reglementării condiţiilor de desfăşurare a acestei perioade de stagiu,  
se emit prezentele reguli (denumite în continuare „Regulile”).  

CAPITOLUL I 
PERIOADA DE STAGIU 

Art. 1. Durata perioadei de stagiu 
(1) Durata perioadei de stagiu este de minimum 4 luni şi trebuie parcursă în termen de maximum 2  

ani de la data înscrierii la stagiu, care este data achitării taxei de stagiu. 
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(2) Înscrierea pentru efectuarea perioadei de stagiu trebuie să se facă în termen de 2 ani de la data 
absolvirii examenului de finalizare a cursului de formare profesională sau a unei instituţii de 
învăţământ superior la care să fi promovat cursuri agreate de Asociaţie. 

(3) În cazuri speciale (absenţa din ţară, probleme de sănătate sau alte motive bine întemeiate), 
stagiarul poate solicita întreruperea perioadei de stagiu cu maximum 1 an, cu aprobarea Comisiei 
de calificare şi atestare profesională. 

(4) Membrii aspiranţi care nu s-au înscris la stagiu în termenul prevăzut la alin.(2) sau stagiarii care 
nu s-au prezentat la examenul de finalizare a perioadei de stagiu, în termenul de 2 ani de la data 
achitării taxei de stagiu, vor putea fi acceptaţi pentru o nouă perioadă de stagiu de maximum 2 
ani, după ce vor urma din nou modulele III şi IV ale cursului de formare profesională şi vor 
susţine examenul de absolvire a cursului, cu achitarea taxelor aferente. Acceptarea la o nouă 
perioadă de stagiu, în aceste condiţii, se poate face numai o singură dată. 

(5) Stagiarii care nu au promovat examenul de finalizare a stagiaturii, în termen de doi ani de la data 
achitării taxei de stagiu, au posibilitatea de a susţine un nou examen în următoarea sesiune, cu 
condiţia achitării unei taxe de reexaminare.  

Art. 2. Echivalarea perioadei de stagiu 
(1) Este considerată perioadă de stagiu şi perioada în care membrii aspiranţi activează în cadrul unei 

firme cu activitate de evaluare şi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: 
a. fac dovada că au fost angajaţi la o firmă de evaluare în ultimii 2 ani, cu program normal de 

lucru de 8 ore pe zi, minimum 6 luni; 
b. au realizat un număr de rapoarte de evaluare, în domeniul programului de pregătire teoretică 

efectuat (evaluarea întreprinderilor, evaluarea proprietăţilor imobiliare, evaluarea bunurilor 
mobile, evaluarea instrumentelor financiare), egal cu cel cuprins în programul de stagiu.  

(2) Persoanele prevăzute la alin.(1), pentru a se putea prezenta la examenul de stagiu, trebuie să 
depună la Biroul zonal un dosar care va conţine: 
a. adeverinţă eliberată de angajator în care să fie specificat domeniul de activitate şi durata 

angajării; 
b. scrisoare de recomandare din partea unui tutore, membru ANEVAR, angajat sau asociat în 

firmă, sub supravegherea căruia au lucrat în evaluare;  
c. registrul de stagiu completat şi semnat de acelaşi tutore, membru ANEVAR. 

CAPITOLUL II 
SELECTAREA ŞI EVALUAREA TUTORILOR 

Art. 3. Selectarea tutorilor 
(1) Pentru ca o persoană să poată deveni tutore ANEVAR, aceasta trebuie să îndeplinească cumulativ 

următoarele condiţii: 
a. să aibă 3 ani vechime în ANEVAR, în secţiunea pentru care dobândeşte calitatea de tutore; 
b. să fie angajată a unei societăţi care desfăşoară activităţi de evaluare sau persoană fizică 

autorizată pentru activitatea de evaluare; 
c. să facă dovada că a efectuat 12 lucrări de evaluare pentru evaluarea proprietăţii imobiliare şi 

evaluarea bunurilor mobile sau 6 lucrări la evaluarea întreprinderii, în ultimul an calendaristic; 
d. să fi absolvit un seminar pregătitor în domeniul tutoratului (fac excepţie: membrii acreditaţi şi  

lectorii ANEVAR); 
e. să nu fi fost sancţionată disciplinar în condiţiile art. 21 din Statutul ANEVAR;  

(2) Calitatea de tutore se pierde automat dacă acesta primeşte o sancţiune disciplinară sau nu mai 
deţine calitatea de membru titular expert evaluator.  

Art. 4. Evaluarea şi monitorizarea tutorilor  
Pentru evaluarea tutorilor, Comisia de calificare şi atestare profesională organizează anual o acţiune de 
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testare. Candidaţii admişi sunt incluşi pe „Lista tutorilor ANEVAR”, aprobată de Consiliul Director.  
(1) Tutorele va semna următoarele documente: 

a. Acordul de colaborare în cadrul programelor de pregătire profesională organizate de ANEVAR;  
b. Angajamentul de confidenţialitate. 

CAPITOLUL III 
MODUL DE LUCRU ÎN PERIOADA DE STAGIU 

Art. 5. Repartizarea membrului aspirant la tutore 
(1) Membrul aspirant va depune o solicitare de începere a perioadei de stagiu la Biroul zonal la care 

este arondat teritorial. Această solicitare va fi înaintată de îndată de către şeful Biroului zonal, 
departamentului Învăţământ şi manifestări profesionale, care în termen de 5 zile lucrătoare va 
repartiza stagiarul unui tutore. După obţinerea acordului tutorelui, departamentul Învăţământ şi 
manifestări profesionale, va transmite informaţia către Biroul zonal, care va înştiinţa membrul 
aspirant, solicitându-i semnarea fişei de stagiu şi achitarea cotizaţiei de membru aspirant şi a taxei 
de înscriere la stagiu. 

(2) Stagiarul poate completa în documentul de solicitare începere a perioadei de stagiu, în ordinea 
preferinţei, maximum 3 tutori dintre cei care se găsesc pe lista tutorilor ANEVAR, disponibilă pe 
site-ul Asociaţiei.  

Art. 6. Relaţia dintre tutore şi stagiar pe perioada stagiului 
(1) Un tutore poate avea sub supraveghere un număr de maximum 10 stagiari. Firmele de evaluare în 

cadrul cărora activează un tutore pot primi la stagiu maximum alţi 5 stagiari.  
(2) În dreptul tutorilor la care toate locurile disponibile sunt ocupate, va apărea următorul mesaj: nu 

mai este disponibil/ă. Acceptarea stagiarului de către tutore se face obligatoriu prin trimiterea unui 
mesaj în acest sens, în atenţia departamentului Învăţământ şi manifestări profesionale, pe adresa 
de e-mail comunicată pe site la pagina „Programul de stagiu/tutori”.  

(3) Pentru a lua legătura cu tutorele, stagiarul are la dispoziţie 30 de zile de la data la care a achitat 
taxa de stagiu. Depăşirea acestui termen are drept consecinţă anularea, la sesizarea tutorelui, a 
acceptului primit anterior din partea sa. Stagiarii aflaţi în această situaţie pot solicita ulterior 
repartizarea la un alt tutore. 

(4)  În prima lună de stagiu, tutorele trebuie să stabilească de comun acord cu stagiarul, graficul de 
desfăşurare a perioadei de stagiu. 

(5) Tutorele poate renunţa la stagiarul care nemotivat, într-o perioadă de 30 zile, nu a efectuat nici o 
activitate conform graficului stabilit. 

(6) Revocarea acceptului dat stagiarului se face prin transmiterea unei solicitări din partea tutorelui 
către departamentul Învăţământ şi manifestări profesionale, care o înaintează spre aprobare 
Comisiei de calificare şi atestare profesională. Aceasta va transmite răspunsul în termen de 5 zile 
calendaristice de la primirea solicitării, atât tutorelui, cât şi şefului Biroului zonal la care stagiarul 
este arondat teritorial. 

(7) Tutorele care a renunţat la stagiar în condiţiile alin.(5) ori a revocat acceptul dat stagiarului, în 
condiţiile alin. (6), are dreptul să preia în supraveghere un alt stagiar.  

(8) Stagiarul la care a renunţat tutorele are dreptul să reia stagiul solicitând repartizarea unui alt 
tutore. 

(9) Stagiarul poate solicita retragerea de la stagiu, fără ca acest lucru să implice recuperarea taxelor 
achitate. 

CAPITOLUL IV 
DESFĂŞURAREA PERIOADEI DE STAGIU 

Art.7. Etapele perioadei de stagiu 
Pe parcursul programului de stagiu, tutorele îndrumă şi verifică stagiarul. 
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(1) Perioada de stagiu are următoarele etape: 
a. planificarea activităţii pe perioada desfăşurării programului de stagiu;  
b. programul propriu-zis de pregătire practică: 

- realizarea a 5 rapoarte de evaluare (dar nu rapoarte uniforme), în cazul absolvenţilor unui 
curs de formare profesională în domeniul evaluării proprietăţilor imobiliare sau evaluării 
bunurilor mobile; lucrările vor trata proprietăţi de tipuri diferite sau bunuri mobile cu 
destinaţii sau utilizări diferite. Rapoartele de evaluare trebuie tratate în mod cât mai practic 
posibil, astfel încât să realizeze scopul evaluării cu respectarea Standardelor Internaţionale de 
Evaluare; 

- participarea la realizarea a 3 rapoarte de evaluare, în cazul absolvenţilor unui curs de 
formare profesională în domeniul evaluării întreprinderilor sau evaluării instrumentelor 
financiare. Lucrările vor trata întreprinderi sau instrumente financiare de tipuri diferite. 
Rapoartele de evaluare trebuie tratate în mod cât mai practic posibil, astfel încât să realizeze 
scopul evaluării, cu respectarea Standardelor Internaţionale de Evaluare.  

c. verificarea finală a rapoartelor de evaluare; 
d. completarea registrului de stagiu în vederea înscrierii la examenul de finalizare a stagiului. 

CAPITOLUL V 

EXAMENUL DE FINALIZARE A PERIOADEI DE STAGIU 

Art. 8. Evaluarea cunoştinţelor acumulate de stagiar (examinarea) 

(1) Evaluarea cunoştinţelor acumulate de stagiar se face atât în perioada de desfăşurare a stagiului, cât 
şi la finalizarea acestuia prin evaluarea curentă şi examenul de finalizare a stagiului. 

Art. 9. Evaluarea curentă 
(1) Evaluarea curentă se efectuează de către tutore, luând în considerare participarea stagiarului la 

rapoartele de evaluare elaborate şi însuşirea de către acesta a deprinderilor de executare sau 
coordonare a operaţiilor incluse în programul de pregătire. 

(2) Evaluarea curentă este concretizată prin calificative acordate de tutore pentru modul de realizare a 
rapoartelor de evaluare. Stagiarul se poate prezenta la examen doar dacă primeşte calificativul  
ADMIS la toate rapoartele de evaluare. 

Art. 10. Examenul de finalizare a perioadei de stagiu 

(1) Examenul de finalizare a perioadei de stagiu poate avea loc după minimum 4 luni de la data 
achitării taxei de stagiu şi poate fi susţinut numai de către stagiarii care au primit recomandarea 
tutorelui. 

(2) Înscrierea la examenul de finalizare a stagiului se face la centrele teritoriale pe baza „Registrului 
de stagiu” şi a acordului de participare la examen, semnate de către tutore. 

(3) Comisia de examinare este compusă din doi membri care sunt  lectori ANEVAR, selectaţi de 
preşedintele Comisiei de calificare şi atestare profesională, din „Lista examinatorilor ANEVAR”, 
aprobată pentru domeniul în care se încadrează activităţile la care a participat stagiarul în timpul 
practicii.  

(4) Comisia de examinare va cere stagiarului să descrie două activităţi dintre cele desfăşurate şi 
certificate de tutore, prezentând dosarele evaluărilor pe care le-au executat (raportul de evaluare 
plus informaţiile de piaţă) şi să răspundă la întrebări din domeniul de specializare, standardele de 
evaluare, Statutul ANEVAR şi Codul deontologic al profesiei de evaluator. În urma răspunsurilor 
primite, fiecare dintre cei doi membri ai comisiei de examinare va acorda calificativul de ADMIS 
sau RESPINS.  

(5) Pentru promovare, stagiarul trebuie să obţină la ambele etape ale examinării (prezentarea 
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dosarelor evaluărilor şi răspunsurile la întrebări) calificativul de ADMIS, din partea ambilor 
examinatori. Decizia Comisiei de examinare este definitivă şi nu poate fi contestată. 

Art. 11. Evaluarea de către stagiar a modului de desfăşurare a perioadei de stagiu 

(1) Stagiarii au posibilitatea de a-şi exprima opinia cu privire la: calitatea mijloacelor didactice, 
prestaţia tutorilor, amabilitatea personalului administrativ, pe formularul „Chestionar de 
satisfacţie” pe care îl vor primi de la Centrul teritorial. 

(2) Observaţiile stagiarilor, menţionate în aceste chestionare, sunt sintetizate de preşedintele Comisiei 
de calificare şi atestare profesională, pe formularul „Fişă de apreciere a desfăşurării stagiului”. 
Pentru neconformităţile depistate, preşedintele Comisiei de calificare şi atestare profesională 
stabileşte: măsuri corective, termenul de realizare, responsabilul pentru soluţionarea deficienţelor 
etc. 

Prezentele Reguli au fost aprobate de către Consiliul Director în data de 16 octombrie 2009, cu 
modificările şi completările ulterioare, aprobate în şedinţa din 3 iunie 2011. 

 
                    
 

REGULI  
PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONFERINŢELOR ANEVAR  

CAPITOLUL I  

PLANIFICAREA CONFERINŢELOR 

1. Stabilirea obiectivelor  

1.1 În conformitate cu prevederile Statutului, Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România 
(ANEVAR) are drept scop promovarea prin mijloace specifice a profesiei de evaluator, a 
standardelor, a metodelor şi tehnicilor de evaluare a întreprinderilor, a proprietăţilor imobiliare, a 
bunurilor mobile şi a instrumentelor financiare, precum şi a normelor de deontologie profesională.   

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

tehnicilor cuprinse în standardele 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. 

1.3 În realizarea acestor obiective Asociaţia desfăşoară următoarele activităţi principale:  
a) organizează manifestări ştiinţifice în domeniul studierii şi dezbaterii problemelor teoretice şi 

practice ale evaluării;  
b) organizează conferinţe, congrese, colocvii, seminarii, etc. cu caracter intern şi internaţional, cu 

tematici din domeniul său de activitate sau din domenii conexe. 

2. Elaborarea Programului anual de desfăşurare a Conferinţelor ANEVAR 
Conform Statutului ANEVAR şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrelor teritoriale 
ANEVAR, Conferinţele se planifică şi se organizează de către ANEVAR Central – departamentul 
Învăţământ şi manifestări profesionale.  

În acest scop, departamentul Învăţământ şi manifestări profesionale elaborează la sfârşitul fiecărui an, 
pentru anul următor, un Program anual de desfăşurare a Conferinţelor ANEVAR, ce include locul şi 
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perioada de desfăşurare, precum şi tematica propusă, ţinându-se cont şi de calendarul manifestărilor, 
devenit tradiţional în ultimii ani, şi anume: 

A. anual: 
- Evaluarea pentru raportare financiară, Cluj Napoca, februarie-martie; 
- Conferinţa Naţională, martie-aprilie; 
- Evaluarea pentru piaţa de capital, ASE Bucureşti, mai-iunie; 
- Ziua Evaluatorului şi Evaluarea pentru garantarea împrumutului, septembrie; 
- Întâlnirea anuală a membrilor corporativi ANEVAR, decembrie. 

B. la doi ani (alternativ): 
- Statistica în evaluarea proprietăţilor, Timişoara, iunie; 
- Evaluarea proprietăţilor din agricultură, silvicultură şi industria agroalimentară, Craiova, octombrie 
- Evaluarea activelor din sectorul public, litoral, iunie; 
- Evaluarea bunurilor din patrimoniul cultural-istoric, Suceava, octombrie. 

Centrele teritoriale pot solicita pe parcursul anului organizarea şi altor Conferinţe, decât cele cuprinse în 
Programul anual. Solicitarea se va face în scris, precizându-se locul şi perioada de desfăşurare, precum şi 
tematica propusă. 

Programul anual iniţial este supus analizei şi aprobării Consiliului Director, după care acesta se afişează 
pe site-ul ANEVAR şi se publică în Buletinul Informativ ANEVAR. 

3.  Echivalare ore de pregătire continuă 

Conform Statutului Asociaţiei, membrii titulari ANEVAR au obligaţia perfecţionării continue, prin 
participarea, în fiecare an, la un program echivalent a 20 de ore de pregătire continuă în domeniul 
evaluării.  

Participarea la fiecare Conferinţă se echivalează cu ore de pregătire continuă. Numărul de ore echivalate 
este stabilit de către Preşedintele ANEVAR, pentru fiecare Conferinţă, în funcţie de complexitatea şi 
durata manifestării şi este menţionat în Programul Conferinţei. 

4.  Organizarea Conferinţei 
În vederea organizării Conferinţei, departamentul Învăţământ şi manifestări profesionale desfăşoară 
următoarele activităţi: 

- stabilirea locaţiilor şi efectuarea rezervărilor, confirmarea comenzii şi încheierea contractelor cu 
prestatorii de servicii; 

- schiţarea propunerii de program (temele prezentate, speakeri), stabilirea legăturilor cu speakerii; 
- asigurarea asistenţei la cazare pentru speakerii din alte localităţi/ţări; 
- conceperea invitaţiei, a formularelor de înregistrare şi transmiterea acestora la Centrele teritoriale, la 

membrii care au adresele de email publicate pe site, eventual celor care au adrese de e-mail 
înregistrate în soft, la membrii corporativi ANEVAR, la diverse instituţii şi persoane publice etc.; 

- transmiterea la Centrele teritoriale a instrucţiunilor privind promovarea evenimentului şi modalităţile 
de plată a taxei, expedierea afişelor Conferinţei la sediile Centrelor teritoriale; 

- furnizarea de detalii celor care se înscriu la eveniment;  
- efectuarea convorbirilor telefonice de confirmare a participării invitaţilor oficiali; 
- centralizarea formularelor de înscriere (înregistrarea plătitorilor, a solicitărilor de cazare, etc.) şi 

verificarea corectitudinii înregistrării acestora; 
- stabilirea legăturii permanente cu prestatorii de servicii implicaţi în organizarea evenimentului 

(hotel, sală de conferinţe, furnizori de echipamente audio-video, catering, divertisment, de papetărie 
şi articole promoţionale, grafică - afişe), privind evoluţia numărului de participanţi şi ajustarea în 
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consecinţă a serviciilor; transmiterea listelor de cazare la hotel;  
- multiplicarea materialelor din mapa Conferinţei (program, formulare comandă cărţi, abonament 

Revista de evaluare, formular satisfacţie participanţi, formular întrebări, etichete mape, etichete CD-
uri, inscripţionare CD-uri); 

- pregătirea mapelor; 
- pregătirea ecusoanelor (machetare, listare, taiere, introducere în suportul de ecuson); 
- asigurarea echipamentelor audio-video necesare desfăşurării evenimentului: microfoane, laptop, 

ecran de protecţie, videoproiector etc.; 
- urmărirea derulării evenimentului. 

CAPITOLUL II 
DESFĂŞURAREA CONFERINŢEI 

1. Participanţi la Conferinţe pot fi: 
a) membrii ANEVAR; 
b) invitaţi: 

- reprezentanţi ai instituţiilor publice cu care ANEVAR colaborează, care sunt nominalizaţi de 
către Preşedintele ANEVAR şi/sau membrii Consiliului Director; 

- membrii Consiliului Director în exerciţiu; 
- membrii Senatului ANEVAR; 
- foşti preşedinţi ai ANEVAR. 

c)  orice persoană interesată de lucrările Conferinţei, chiar dacă nu este membru al Asociaţiei. 

2. Plata taxei de participare 
Departamentul Învăţământ şi manifestări profesionale stabileşte pentru fiecare Conferinţă un buget de 
cheltuieli. Cuantumul taxei de participare se stabileşte în funcţie de costurile de organizare şi de numărul 
estimat de participanţi şi se aprobă de către Preşedintele ANEVAR. 

Plata taxelor de participare se poate face prin virament bancar, cu ordin de plată, în contul curent al 
ANEVAR Central.  

Verificarea plăţii taxelor de participare se efectuează de către departamentul Învăţământ şi manifestări 
profesionale, pe baza ordinelor de plată ataşate formularelor, precum şi pe baza situaţiilor puse la 
dispoziţie de contabilitatea ANEVAR. 

3. Primirea participanţilor 
Primirea participanţilor, la locul desfăşurării Conferinţei, se face de către Secretariatul Conferinţei, 
compus din angajaţi ai departamentelor Învăţământ şi manifestări profesionale şi Financiar - contabilitate, 
precum şi ai Centrelor teritoriale organizatoare. 
Fiecare participant primeşte un ecuson şi o mapă ce conţine: 

- broşura (CD-ul) ce va cuprinde Programul Conferinţei, materialele ce vor fi prezentate în cadrul 
Conferinţei, lista invitaţilor şi lista participanţilor plătitori; 

- test grilă;  
- chestionar de apreciere a Conferinţei; 
- formulare pentru întrebări, pentru fiecare sesiune. 

4. Desfăşurarea Conferinţei 
Conferinţa se desfăşoară în mai multe sesiuni, fiecare având câte un moderator.  
De regulă, materialele sunt prezentate pe suport informatic (PowerPoint) şi sunt însoţite de explicaţiile 
detaliate ale autorilor. 
La sfârşitul fiecărei sesiuni, se alocă un timp pentru întrebări şi răspunsuri. 
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CAPITOLUL III  

EVALUARE 

1. Evaluarea de către participant a organizării Conferinţei 

Participanţii la Conferinţă au posibilitatea de a-şi exprima opinia despre organizarea Conferinţei, calitatea 
materialelor prezentate, prestaţia prezentatorilor, amabilitatea personalului administrativ, pe formularul 
„Chestionar de apreciere a conferinţei” care va fi distribuit în mapa evenimentului. 
Observaţiile participanţilor, menţionate în aceste chestionare, sunt sintetizate de departamentul 
Învăţământ şi manifestări profesionale. Pentru neconformităţile depistate, preşedintele CCAP stabileşte 
măsuri corective, termene de realizare, responsabilii pentru soluţionarea deficienţelor, pe formularul Fişă 
de analiză a satisfacţiei participanţilor la Conferinţă.  

2. Evaluarea cunoştinţelor dobândite de către participant 

Membrii ANEVAR participanţi completează un test grilă, la sfârşitul Conferinţei.  

Întrebările testului sunt selectate de către speakeri, astfel încât: 
- să măsoare atingerea rezultatelor manifestării profesionale;  
- să fie clar formulate şi să se axeze pe performanţele participanţilor; 
- să ofere informaţiile necesare pentru îmbunătăţirea calităţii manifestărilor profesionale. 

Formularele completate se predau Secretariatului Conferinţei, la ieşirea din sală sau se transmit la 
departamentul Învăţământ şi manifestări profesionale, prin fax sau prin poştă, în termen de 2 săptămâni. 

CAPITOLUL IV   

EMITEREA CERTIFICATELOR DE PARTICIPARE 

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 conferinţa respectivă, 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 conferinţele profesionale 
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.  
Moderatorii şi speakerii primesc acelaşi număr de ore de pregătire continuă, fără a fi necesară 
completarea testului de verificare a cunoştinţelor dobândite în cadrul manifestării profesionale. 
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 ANEVAR. 

 

Aprobate în şedinţa Consiliului Director din 15 octombrie 2010, cu modificările si completările 
ulterioare, aprobate în şedinţa din 3 iunie 2011. 
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COTIZAŢII ŞI TAXE ANEVAR PENTRU ANUL 2012 

 

NR. TAXE ŞI COTIZAŢII 2012 PERSOANE FIZICE PERSOANE JURIDICE 

1 Taxa de înscriere în ANEVAR 300 lei 1.500 lei 
Cotizaţie anuală 
- membru aspirant 200 lei *** 

- membru titular 500 (include un seminar gratuit de 8 
ore echivalent cu 100 lei) *** 

- membru inactiv 200 lei *** 
- membru acreditat 500 lei *** 

2 

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

Taxa de solicitare membru acreditat 
- înscriere (verificare dosar) 50 lei *** 5 
- examinare 250 lei *** 

6 Taxa de examinare reacreditare 250 lei *** 
7 Taxa înscriere REV  150 Euro *** 
  Taxa anuală REV  120 Euro *** 
8 Taxa fixă de stagiu 300 lei *** 

FORMARE PROFESIONALĂ 

Contribuţie curs formare profesională membri   
- 120 de ore (4 module) 1.700 lei pentru membri aspiranţi; 1.200 lei pentru membri titulari 1 
- 30 de ore (1 modul) 500 lei 

SEMINARII DE PREGĂTIRE CONTINUĂ PENTRU MEMBRI TITULARI 

Taxa de participare la seminariile de pregătire continuă (SPIC) 
- seminarii pentru persoane care nu sunt 

membri ANEVAR 300 euro + TVA *** 

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

1 

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

CURSURI  DE FORMARE PENTRU PERSOANELE CARE NU SUNT MEMBRI ANEVAR 

120 ore * 2.000 lei + TVA   
* pentru persoanele juridice şi pentru persoanele fizice care nu sunt membri ANEVAR 
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ZIUA EVALUATORULUI – 2011 

 
 

În data de 9 septembrie 2011, s-a desfăşurat în Bucureşti cea de a treia ediţie a Zilei Evaluatorului, în 
prezenţa membrilor fondatori, foştilor preşedinţi ai Asociaţiei, membrilor Consiliului Director şi 
invitaţilor reprezentând principalele instituţii cu care colaborează Asociaţia sau membrii acesteia. 
În cuvântul lor, invitaţii au apreciat în mod deosebit activitatea ANEVAR şi a membrilor săi, considerând 
că Asociaţia este un model de organizaţie modernă  
În cuvântul lor, foştii preşedinţi ai ANEVAR s-au referit la principalele provocări care stau în prezent în 
faţa Asociaţiei.  
În încheiere, s-a desfăşurat festivitatea de premiere a unor membri ANEVAR, desemnaţi prin Hotărârea 
Consiliului Director nr. 84 adoptată în şedinţa din data de 7 septembrie 2011, publicată mai sus. 
Un premiu special a fost acordat, cu ocazia împlinirii vârstei de 90 de ani, d-lui Pană Ioan, membru 
fondator şi membru al Senatului ANEVAR, cunoscută personalitate tehnico - ştiinţifică a comunităţii 
inginereşti, militare şi civile din ţara noastră. 

 
 

 
MEMBRII ANEVAR ACREDITAŢI ÎN SESIUNEA NOIEMBRIE 2011 

 

a) Secţiunea Evaluarea proprietăţilor imobiliare: 
• Nadolu Carmen Maria; 
• Dumitrescu Eugen; 
• Leutschaft Gunter Raimar; 
• Tamaş Cosmin; 
• Nicolaiciuc Stelian. 

b) Secţiunea Evaluarea întreprinderilor: 

• Ciobanu Ana Maria. 
 
 
 

STRUCTURA SEMINARIILOR DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ CONTINUĂ A 
MEMBRILOR ANEVAR PENTRU ANUL 2012 

 
1. Un seminar on-line de 8 ore (D-2012) sub forma unei grile cu 20 întrebări din standarde (IVS 2011), 

Statut, Codul etic şi O.G. 24/2011. Acest seminar este gratuit şi va putea fi accesat de către fiecare 
membru şi este valabil pentru întregul an 2012;  

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

• D 04 – Evaluarea pentru garantarea împrumuturilor;  
• D 06 – Standarde Internaţionale de Evaluare; 
• D 08 – Evaluarea imobilizărilor necorporale;  
• D 10 – Evaluarea stocurilor;  
• D 19 – Seminar tutori;  
• D 20 – Deprecierea construcţiilor;  
• D 22 – Ghid de aplicare – evaluarea imobilizărilor corporale mobile;  
• D 23 – Evaluarea pentru raportare financiară; 
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• D 28 – Identificarea cadastrală a proprietăţii imobiliare; 
• D 29 − Introducere în analiza celei mai bune utilizări; 
• D 30 − Particularităţi în evaluarea echipamentelor pentru garantarea împrumuturilor. 

3. Seminarii de 4 şi de 8 ore, după caz, cu predare sau testare on-line care vor putea fi accesate de 
către fiecare membru, cu următoarele teme:  
• D 04 – Evaluarea pentru garantarea împrumuturilor (webinar - predare on-line);  
• D 06 – Standarde Internaţionale de Evaluare (webinar - predare on-line); 
• D 08 – Evaluarea imobilizărilor necorporale (webinar - predare on-line);  
• D 21 – Estimarea ratei de actualizare (webinar - predare on-line);  
• D 24 − Abordarea prin venit (testare on-line);  
• D 25 − Abordarea prin comparaţia vânzărilor (testare on-line), seminar recapitulativ pentru 

membrii ANEVAR specializaţi in evaluarea proprietăţilor imobiliare;  
• D 26 − Abordarea prin cost (testare on-line), seminar recapitulativ pentru membrii ANEVAR 

specializaţi în evaluarea proprietăţilor imobiliare;  

4. Seminarii de pregătire aprofundată la distanţă de 12 ore:  
• D 02 – Studiu aprofundat al metodelor de evaluare a bunurilor mobile;  

5. Seminarii de pregătire aprofundată pentru acreditare: 
• D 14 – Pregătire aprofundată în Evaluarea întreprinderii; 
• D 15 – Pregătire aprofundată în Evaluarea proprietăţilor imobiliare.  

 
 
  

 
NOUTĂŢI 

 
 
CONFERINŢE ORGANIZATE DE ANEVAR 
• la Bucureşti, în după-amiaza zilei de 9 septembrie, a avut loc conferinţa cu tema „Evaluarea pentru 

garantarea împrumutului”; 

• la Cluj-Napoca a avut loc, în 6 octombrie, conferinţa profesională internaţională „Standardele 
internaţionale şi practica evaluării în lume”. Conferinţa s-a bucurat de prezentatori de excepţie, care au 
reunit practic toate organizaţiile importante din domeniul evaluării din lume. Printre aceştia s-au 
numărat: vicepreşedintele IVSC, preşedintele RICS Europa, un reprezentant al conducerii TEGoVA, 
preşedintele Appraisal Institute şi preşedintele WAVO. Conferinţa a fost urmărită de peste 400 de 
participanţi. Cu aceiaşi ocazie a avut loc Adunarea generală a TEGoVA; 

• la Craiova, a avut loc conferinţa cu tema „Evaluarea proprietăţilor din agricultură, silvicultură şi 
industria agroalimentară”, în 29 octombrie; 

• la Poiana Braşov a avut loc, în 10 decembrie, întâlnirea anuală a membrilor corporativi ANEVAR. 
Participanţii au urmărit mai multe prezentări despre standardele internaţionale de evaluare, precum şi 
Raportul ANEVAR privind piaţa serviciilor de evaluare în 2011. 

 
NOI APARIŢII EDITORIALE 
• IROVAL a tradus şi publicat ediţia 2011 a Standardelor Internaţionale de Evaluare elaborate de IVSC. 

Această ediţie a Standardelor se caracterizează prin schimbări importante, rezultate din activitatea 
intensă desfăşurată de IVSC în ultimii trei ani şi din contribuţiile multor personalităţi recunoscute 
pentru participarea lor la îmbunătăţirea şi rafinarea teoriei, metodologiei şi practicii evaluării. Aceste 
schimbări se referă atât la aspectele formale, cât şi la aspecte de esenţă. 

      Cartea poate fi comandată prin magazinul virtual ANEVAR sau achiziţionată la sediul ANEVAR.  
Preţ de vânzare: 50 lei/ buc. 
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• IROVAL a publicat pe suport electronic indicii de actualizare aplicabili la costurile de reconstrucţie şi 
costurile de înlocuire conţinute de cărţile „Costuri de reconstrucţie – Costuri de înlocuire. Clădiri 
rezidenţiale”, ed. IROVAL 2009 şi „Costuri de reconstrucţie – Costuri de înlocuire. Clădiri industriale, 
comerciale şi agricole, construcţii speciale”, ed. IROVAL, 2010, toate sub semnătura d-lui ing. 
Corneliu Şchiopu.  
Indicii sunt aplicabili până în luna august 2012, când, în funcţie de modificarea preţurilor materialelor 
de construcţii, se va decide fie construirea de noi indici, fie menţinerea pentru o anumită perioadă de 
timp a indicilor actuali. 
Discul poate fi comandat prin magazinul virtual ANEVAR sau achiziţionat la sediul ANEVAR.  
Preţ de vânzare: 10 lei/ buc. 

 
 
 

 
CĂRŢI INTRATE RECENT ÎN BIBLIOTECA ANEVAR 

 
 

• Real Estate Valuation in Global Markets - 2nd edition, Howard C. Gelbtuch; Eunice H. Park, 
Appraisal Institute, 2011. 

• Appraising the Appraisal - 2nd edition, Richard C. Sorenson, Appraisal Institute, 2010. 

• The Valuation of Office Properties; A Contemporary Perspective, Barrett A. Slade, Appraisal 
Institute, 2009.  

• Standardele Internaţionale de Raportare Financiară - IFRS 2011- partea A şi partea B, IFRS 
FOUNDATION/CECCAR, 2011. 

• International Valuation Standards 2011, IVSC, 2011. 
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