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Dragi colegi, 

 

În perioada care s-a scurs de la apariţia ultimului număr al 

Buletinului Informativ, au avut loc două şedinţe ale Consiliului 

Director: pe data de 11 mai şi respectiv, pe data de 18 iunie. 

În şedinţa Consiliului Director din data de 11 mai 2010, au fost 

adoptate modificările regulamentelor care reglementează activitatea 

comisiilor de specialitate ale Asociaţiei şi au fost stabilite regulile de 

nominalizare a membrilor acestor comisii. 

În data de 18 iunie 2010, Consiliul Director a adoptat o serie de hotărâri care vizează atât latura 

activităţii profesionale a Asociaţiei, cât şi activitatea administrativă şi financiar-contabilă. Astfel, a fost 

îmbunătăţită procedura de organizare şi desfăşurare a seminariilor de formare profesională şi s-a constituit 

o comisie pentru redactarea unui ghid de realizare a evaluărilor pentru garantarea împrumuturilor, la 

solicitarea Băncii Naţionale a României. De asemenea, s-au adoptat regulile pentru dobândirea şi 

pierderea titlului de Evaluator European Recunoscut – Recognised European Valuer – REV
TM

. 

Pe linie administrativă, a fost îmbunătăţită procedura de reorganizare a activităţii în Centrele 

teritoriale şi s-a aprobat organigrama şi statul de funcţiuni la nivelul cerinţelor anului 2010. 

Din păcate, Consiliul Director a fost nevoit să aplice, în ultima şedinţă, o serie de sancţiuni 

disciplinare unor membri ANEVAR care au comis abateri de la normele de etică şi disciplină adoptate de 

Asociaţie.  

Profit de aceasta ocazie pentru a reaminti tuturor colegilor experţi evaluatori, membri ANEVAR, 

că respectarea standardelor profesionale şi etice, care guvernează profesia noastră, reprezintă o obligaţie 

statutară de care trebuie să ţină seama în realizarea oricărei misiuni de evaluare. 

În ce priveşte manifestările profesionale, reamintesc faptul că la data de 19 iunie 2010, a avut loc 

conferinţa profesională cu tema ,,Evaluarea activelor din sectorul public”, la hotelul Golden Tulip din 

Mamaia.  

Nu peste mult timp, pe data de 9 septembrie vom sărbători a doua ediţie a ,,Zilei evaluatorului”. 

La această manifestare vor lua parte atât membri ANEVAR, cât şi reprezentanţi ai instituţiilor statului şi 

ai asociaţiilor partenere.  

Evenimentul îşi propune să răsplătească cele mai bune iniţiative destinate promovării profesiei de 

evaluator în România, fiind totodată un prilej de discuţii despre rolul şi poziţia câştigată de Asociaţie şi de 

membrii săi în peisajul economic românesc, despre relaţiile cu alte instituţii şi perspectivele pe care le 

oferă această profesie. 

Aşa cum aţi fost obişnuiţi, am publicat şi veţi găsi în acest Buletin Informativ, lista Hotărârilor 

Consiliului Director, adoptate la ultimele două şedinţe,care au avut loc în datele de 11 mai şi 18 iunie 

2010, precum şi textele regulamentelor şi procedurilor adoptate. 

 

Preşedinte, 

Filip STOICA, MAA, REV 
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HOTĂRÂRI ADOPTATE ÎN ŞEDINŢA CONSILIULUI DIRECTOR  

DIN DATA DE 11 MAI 2010 
 

În şedinţa Consiliului Director din data de 11 mai 2010, de la Bucureşti, au fost adoptate următoarele 

hotărâri: 

1.   H 20/2010 – Se aprobă propunerile de modificare şi completare a Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a Comisiei de etică şi disciplină. 

2.   H 21/2010 – Se aprobă propunerile de modificare şi completare a Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a Comisiei de cercetare ştiinţifică şi standarde profesionale. 

3.   H 22/2010 – Se aprobă propunerile de modificare şi completare a Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a Comisiei de imagine şi comunicare. 

4.   H 23/2010 – Se aprobă propunerile de modificare şi completare a Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a Comisiei de calificare şi atestare profesională. 

5.   H 24/2010 – Se aprobă Principiile de nominalizare a membrilor Comisiilor de specialitate. 

6.   H 25/2010 – Este aprobată componenţa Comisiei de imagine şi comunicare, persoanele nominalizate 

ca membri fiind: 

- Mihail Bojincă, Preşedinte ANEVAR în perioada 2004-2005 

- Răzvan Penescu, Vicepreşedinte ANEVAR în mandatul 2008-2009 

- Bogdan Erdely, Director General/ Head of Investment Banking - EFG Eurobank Finance SA. 

Hotărârile au fost adoptate în condiţii de cvorum şi validitate. 

 

 

 

HOTĂRÂRI ADOPTATE ÎN ŞEDINŢA CONSILIULUI DIRECTOR  

DIN DATA DE 18 IUNIE 2010 
 

În şedinţa Consiliului Director din data de 18 iunie 2010, de la Mamaia, au fost adoptate următoarele 

hotărâri: 

7. H 27/2010 – Se aprobă componenţa comisiei de elaborare a ghidului privind evaluarea garanţiilor 

bancare, solicitat de Banca Naţională a României, constituită din următoarele persoane: Filip Stoica, 

Adrian Vascu, Marian Petre, Speranţa Munteanu, Monica Vuşcan, Manuela Cheroiu, Cristina 

Grigorescu, Radu Timbuş, Ioan Bercu şi Delia Bratu. 

8. H 28/2010 – Se aprobă propunerile de modificare a procedurii privind organizarea şi desfăşurarea 

seminariilor de formare profesională. 

9. H 29/2010 – Se aprobă propunerile de modificare a regulamentului de organizare şi funcţionare a 

comisiei de cenzori. 
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10. H 30/2010 – Se aprobă propunerile de modificare a regulilor de procedură arbitrală, cu includerea 

criteriilor de selecţie a arbitrilor, în sensul că nu poate fi arbitru membrul titular expert evaluator care 

a fost sancţionat disciplinar sau condamnat definitiv pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni 

care aduce atingere prestigiului profesional. 

11. H 31/2010 – Se aprobă procedura de reorganizare administrativă a Centrelor Teritoriale şi a 

Birourilor Zonale ANEVAR. 

12. H 32/2010 – Se aprobă modificarea organigramei ANEVAR prin înfiinţarea Departamentului 

„Învăţământ şi manifestări profesionale” rezultat din comasarea departamentului „Formare 

Profesională şi Pregătire continuă” cu departamentul „Imagine şi organizare evenimente”, care îşi 

încetează existenţa. 

13. H 33/2010 – Se aprobă Ştatul de funcţiuni al ANEVAR central şi al Centrelor Teritoriale, pentru 

anul 2010. 

14. H 34/2010 – Se aprobă Regulile cu privire la dobândirea şi pierderea titlului de Evaluator European 

Recunoscut – Recognised European Valuer – REV
TM  

de către membrii ANEVAR persoane fizice.  

15. H 35/2010 – Se aprobă propunerile de primire de noi membri titulari, cu precizarea că în cazul 

domnului Bogdan TENU, dobândirea calităţii de membru titular este condiţionată de prezentarea 

diplomei de licenţă în original, la sediul ANEVAR Central, în termen de 10 zile de la primirea 

înştiinţării. 

16. H 36/2010 – Se aprobă propunerile de primire de noi membri corporativi, cu excepţia S.C. Inter-

naţional Cont Audit S.R.L. 

17. H 37/2010 – Consiliul Director respinge cererea de înscriere a S.C. Internaţional Cont Audit S.R.L. 

ca membru corporativ al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din România. 

18. H 38/2010 – Referatele de sancţionare emise de Comisia de Etică şi Disciplină în cazul dlui Anghel 

Dănuţ, dlui Şchiopu Corneliu, dnei Şuta Simona şi dnei Butoi Claudia, precum şi obiecţiunile  

formulate la aceste referate, vor fi analizate în următoarea şedinţă a Consiliului Director. 

19. H 39/2010 – Se aprobă sancţionarea domnului expert evaluator Gheorghe NEGOESCU (leg. nr. 

7604) cu excluderea din Asociaţie, în temeiul articolului 21 alin. (2) din Statutul ANEVAR şi al 

articolului 23 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de etică şi disciplină.  

20. H 40/2010 – Se aprobă sancţionarea domnului expert evaluator Sebastian Mihai FRĂŢILĂ (leg. nr. 

4836) cu avertisment scris cu acţiune corectivă profesională, acţiunea corectivă constând, conform 

propunerii Comisiei de calificare şi atestare profesională, în absolvirea seminarului D 06 – Standarde 

Internaţionale de Evaluare (testare online). 

21. H 41/2010 – Se aprobă sancţionarea doamnei expert evaluator Ildiko SANDOR (leg. nr. 1927) cu 

avertisment scris cu acţiune corectivă profesională, acţiunea corectivă constând, conform propunerii 

Comisiei de calificare şi atestare profesională, în absolvirea seminarului D 06 – Standarde Interna-

ţionale de Evaluare (testare online). 

22. H 42/2010 – Se aprobă pierderea calităţii de membru a persoanelor fizice şi juridice menţionate în 

listele anexate, pentru neachitarea cotizaţiei aferente anului 2009. 

Hotărârile au fost adoptate în condiţii de cvorum şi validitate. 
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HOTĂRÂRI ADOPTATE PRIN VOT ELECTRONIC ÎN LUNA IULIE 2010 
 

23. H 26 (E)/2010 – Este aprobată componenţa Comisiei de etică şi disciplină: 

- Andrei Raluca  - Nicolaiciuc Stelian  - Lescae Stoica  

- Cheroiu Manuela  - Cãlinescu Costel   - Pârnia Gabriela  

- Muşat Ion  - Sandu Dan Romul  - Natalia Ceptureanu  

- Ştefănescu Iulian  - Hăşmăşan Rodica - Popescu Sorinel 

- Damian Gabriel  - Crişan Sorana  - Dobrotă Irinel 

- Vicoveanu Mihai  - Tent Cosmin - Ghergu Andrei 

- Papasteri Mihai  - Danil Eduard  - Filip Marius 

- Iliescu George  - Delia Avram   - Fetoiu Corina 

- Andriţoiu Gabriela - Belea Gheorghe   - Cebuc Marian Viorel  

- Bratu Delia - Tiberiu Liviu Oana - Dumitru Flaviu Bozdog 

- Petrovan Luiza - Doru Petrică Dumitru - Simion Brate 

- Florea Gheorghe  - Opriţă Matei Vasile - Csaba Ilyes 

- Ghiorghiţă Leon  - Kocsis Mihaela - Ildiko Somay 

- Bãluţã Parascheva  - Achihai Reta - Traian Păzitor 

- Melinte Sorin - Blejan Gheorghe  - Alexandru Gaspar 

24. H 43(E)/2010 – Este aprobată componenţa Comisiei de cercetare ştiinţifică şi standarde 

profesionale: 

- Victor Dragotă, prof. univ. ASE Bucureşti  

- Adela Deaconu, conf. univ. Universitatea Babeş-Bolyai 

- Alexandru Buglea, prof. univ. Universitatea de Vest 

- Marian Siminică, prof. univ. Universitatea din Craiova 

- Silvia Sumedrea, conf. univ. Universitatea din Braşov 

- Radu Cureţeanu, lector univ. Universitatea Aurel Vlaicu.  

25. H 44 (E)/ 2010 - Din oficiu, Consiliul Director hotărăşte îndreptarea erorii materiale strecurată în 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de etică şi disciplină, forma aprobată prin      

H 20/11.05.2010, în sensul că textul corect al art. 16. alin. (3), prima teză, din Regulamentul de 

organizare şi funcţionare a Comisiei de etică şi disciplină este următorul:  

„Art.16. - (3) Referatul, precum şi obiecţiile persoanei cercetate se înaintează de îndată Consiliului 

Director, care se va pronunţa asupra propunerii de sancţionare cu respectarea următoarei 

proceduri:” 

26. H 45 (E)/ 2010 – Se aprobă componenţa Secretariatului General: 

- Marian Cebuc     

- Doru Petrică Dumitru     

- Lescae Stoica 

- Gabriela Andriţoiu. 
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PRINCIPII DE NOMINALIZARE A MEMBRILOR COMISIILOR DE 

SPECIALITATE 

                    

Comisiile de specialitate (Comisiile) se constituie pe principiile competenţei, disponibilităţii, 

reprezentativităţii şi teritorialităţii, în scopul asigurării eficienţei organizării activităţii specifice fiecărei 

Comisii.  

Numirea şi, respectiv, revocarea membrilor Comisiilor este de competenţa Consiliului Director, la 

propunerea preşedintelui Comisiei, pe baza recomandării preşedinţilor Centrelor teritoriale, în raza 

teritorială a cărora îşi desfăşoară activitatea membrii Comisiilor.  

Durata mandatului de membru al Comisiei este de 2 ani. 

Mandatul este personal şi nu poate fi transmis în cursul exercitării sale, altor persoane.  

Membrii Comisiilor sunt reeligibili.   

Membrii Comisiilor sunt obligaţi să respecte prevederile Statutului ANEVAR, ale Codului deontologic al 

profesiei de evaluator, precum şi ale regulamentelor şi procedurilor ANEVAR.  

Poate fi membru al Comisiilor orice expert evaluator membru titular ANEVAR, indiferent de cetăţenie, 

naţionalitate, religie, sex sau convingeri politice, care îndeplineşte următoarele cerinţe generale:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 să aibă o vechime de cel puţin 5 ani în ANEVAR; 

 să aibă o autentică reputaţie morală; 

 să nu-i fi fost aplicate sancţiuni disciplinare; 

 să fie implicat direct în procesul de evaluare; 

 să NU fie membru ales în organele de conducere sau de control (Consiliul Director, Comisia de 

cenzori); 

 să nu fie salariat al ANEVAR sau al altei entităţi la care ANEVAR deţine participaţii; 

 să aibă recomandarea preşedintelui Centrului teritorial în raza căruia îşi desfăşoară activitatea. 

Pe lângă condiţiile generale prevăzute mai sus, membrii Comisiilor vor îndeplini şi condiţiile speciale, 

menţionate în Regulamentul de organizare şi funcţionare a fiecărei Comisii. 

Prezentele „Principii de nominalizare a membrilor Comisiilor de specialitate” vor fi publicate în Buletinul 

Informativ şi pe site-ul ANEVAR. 

 

„Principiile de nominalizare a membrilor Comisiilor de specialitate” au fost aprobate în şedinţa 

Consiliului Director din 11.05.2010 şi înlocuiesc Principiile aprobate în şedinţa Consiliului Director din 

16 iunie 2006. 

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A 

SECRETARIATULUI GENERAL ANEVAR 

 

CAPITOLUL I 

DISPOZIŢII GENERALE 

Art.1. 1)  Secretariatul general al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din România - ANEVAR (denumit 

în continuare „Secretariatul general”) este o Comisie de specialitate în subordinea Consiliului 

Director, având rolul de a asigura rezolvarea problemelor organizatorice şi tehnice ale activităţii 

acestuia. 
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2)  Secretariatul general asigură cadrul necesar sistemului de luare a deciziei de către Consiliul 

Director, precum şi de către Biroul executiv. 

3)  Secretariatul general se organizează şi funcţionează potrivit prevederilor Statutului ANEVAR 

(denumit în continuare „Statutul”) şi ale prezentului Regulament. 

Art.2. Activitatea Secretariatului general se desfăşoară pe baza următoarelor principii: 

a. transparenţă, în sensul că activităţile specifice se vor desfăşura în conformitate cu 

prevederile regulamentelor şi procedurilor aprobate de Consiliul Director, precum şi în 

sensul asigurării unei comunicări deschise cu membrii ANEVAR şi alte organisme; 

b. confidenţialitate, în sensul că toate documentele, materialele şi dezbaterile în legătură cu 

elaborarea hotărârilor, regulamentelor şi procedurilor ANEVAR, nu vor fi făcute publice 

până la rămânerea definitivă şi aprobarea acestora; 

c. calitate, în sensul că activitatea Secretariatului general se va desfăşura la un înalt nivel 

calitativ; 

d. eficienţă, în sensul că Secretariatul general îşi va îndeplini atribuţiile cu promptitudine şi 

eficienţă.  

CAPITOLUL II 

ORGANIZAREA SECRETARIATULUI GENERAL  

 

Art.3. 1)  Secretariatul general este condus de secretarul general, membru al Consiliului Director şi al 

Biroului executiv, ales, respectiv revocat din funcţie de către Conferinţa Naţională. 

2) Secretarul general al ANEVAR reprezintă Secretariatul general şi răspunde de activitatea 

acestuia. 

Art.4. 1)  Secretariatul general este format din 5 membri propuşi de secretarul general şi numiţi, respec-

tiv, eliberaţi din funcţie, prin hotărâre a Consiliului Director. 

2) Cei 5 membri ai Secretariatului general trebuie să fie membri titulari ANEVAR cu aptitudini 

şi/sau experienţă în domeniul managementului organizaţiilor şi să aibă recomandarea 

preşedintelui Centrului teritorial în raza căruia îşi desfăşoară activitatea.  

3) Durata mandatului de membru al Secretariatului general este de 2 ani. 

4) Membrii Secretariatului general sunt reeligibili. 

5) Mandatul de membru al Secretariatului general este personal şi nu poate fi transmis în cursul 

exercitării sale altor persoane. 

6) Mandatul membrilor Secretariatului general se exercită de la data depunerii unui angajament 

scris de asumare a obligaţiei de a respecta prevederile Statutului, ale Codului deontologic al 

profesiei de evaluator, anexă la Statut, ale prezentului Regulament, precum şi a obligaţiei de 

confidenţialitate. 

CAPITOLUL III 

FUNCŢIONAREA SECRETARIATULUI GENERAL  

 

Art.5.  Secretariatul general îşi desfăşoară activitatea în strânsă colaborare cu Consiliul Director, cu 

Biroul executiv, cu celelalte Comisii de specialitate, precum şi cu Senatul, în vederea corelării şi 

armonizării activităţii acestora, în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor specifice. 

Art.6.   Secretariatul general îndeplineşte următoarele atribuţii:  

a. asigură conformitatea hotărârilor Consiliului Director cu prevederile aplicabile ale 

Statutului, regulamentelor şi procedurilor ANEVAR; 

b. elaborează organigrama ANEVAR, întocmeşte fişele de post pentru angajaţii ANEVAR şi 

propune salarizarea acestora; 
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c. elaborează Regulamentul de organizare şi funcţionare a Secretariatului general, precum şi 

procedurile aplicabile activităţii Asociaţiei, pe care le supune spre analiză şi aprobare 

Consiliului Director; 

d. asigură centralizarea propunerilor de modificare şi completare a Statutului, pe care le 

supune spre analiză Consiliului Director;       

e. elaborează propuneri cu privire la înfiinţarea şi respectiv, dizolvarea de Centre teritoriale, 

pe care le supune spre analiză Consiliului Director; 

f. urmăreşte respectarea, de către membrii ANEVAR şi de către angajaţii ANEVAR, a 

Statutului, a regulamentelor şi procedurilor de funcţionare a ANEVAR, informează şi 

propune Consiliului Director adoptarea de măsuri organizatorice sau disciplinare; 

g. elaborează strategia în domeniul investiţiilor (dotarea Centrelor teritoriale); 

h. supune spre aprobare Preşedintelui ANEVAR, lista documentelor care urmează a fi 

prezentate în şedinţele Consiliului Director; 

i. răspunde de organizarea şedinţelor Consiliului Director şi ale Biroului executiv; 

j. urmăreşte întocmirea şi actualizarea permanentă a bazei de date a membrilor ANEVAR; 

k. urmăreşte îndeplinirea formalităţilor necesare publicării hotărârilor Consiliului Director în 

Buletinul Informativ, cu adnotări de explicitare a acestora; 

l. îndeplineşte orice alte atribuţii specifice, prevăzute de documentele asociative sau stabilite 

prin hotărâre a Consiliului Director sau prin decizie a Preşedintelui ANEVAR. 

Art.7. 1) Secretariatul general se întruneşte în plen, în şedinţă ordinară, înaintea fiecărei şedinţe a 

Consiliului Director şi în şedinţe extraordinare, ori de câte ori este necesar, la solicitarea 

secretarului general. 

2) Pentru validitatea deliberărilor Secretariatului general este necesară prezenţa a jumătate plus 

unul din numărul membrilor săi, iar hotărârile să fie luate cu votul majorităţii membrilor 

prezenţi. În caz de egalitate de voturi, votul decisiv este cel al secretarului general. 

3) În perioadele dintre şedinţe, rezolvarea problemelor curente revine secretarului general, care 

poate solicita sprijinul oricărui membru al Secretariatului. 

Art.8. Secretarul general are următoarele atribuţii: 

a. colaborează cu Preşedintele ANEVAR, Senatul, preşedinţii celorlalte Comisii de 

specialitate, preşedinţii Centrelor teritoriale, în scopul bunei organizări şi a desfăşurării 

corelate şi armonizate a activităţilor specifice; 

b. prezintă Consiliului Director, o dată pe an, o informare cu privire la activitatea 

Secretariatului general. 

Art.9. Membrii Secretariatului general au următoarele atribuţii: 

a. colaborează cu celelalte Comisii de specialitate, precum şi cu Centrele teritoriale pentru 

buna desfăşurare a activităţilor specifice; 

b. fac propuneri cu privire la activităţile şi strategia Secretariatului general, pe care le 

transmit secretarului general, în scopul sintetizării şi supunerii spre aprobare Consiliului 

Director; 

c. prezintă plenului Secretariatului general, cel puţin o dată pe an, un raport de activitate. 

Art.10.  1)  Secretariatul operativ va fi asigurat de către un angajat ANEVAR, desemnat de către directorul 

executiv pentru această activitate. 

2)  Atribuţiile principale ale secretarului operativ sunt următoarele: 

a. primeşte, înregistrează şi păstrează cererile şi sesizările de competenţa Secretariatului 

general, cu documentele aferente; 

b. informează operativ secretarul general asupra cererilor şi sesizărilor primite; 

c. întocmeşte şi menţine la zi: 
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- registrul documentelor primite şi a celor emise de Secretariatul general; 

- registrul şedinţelor şi deliberărilor Secretariatului general. 

d. transmite membrilor Secretariatului general data şi locul ţinerii şedinţei, precum şi ordinea 

de zi a acesteia; 

e. întocmeşte procesele verbale de şedinţă în care consemnează deliberările şi hotărârile 

Secretariatului general. Procesele verbale de şedinţă vor fi semnate de secretarul general şi 

de secretarul operativ. 

3)  Alte atribuţii, sarcinile şi răspunderile secretarului operativ se stabilesc prin fişa postului. 

CAPITOLUL IV 

DISPOZIŢII FINALE 

Art.11.  Registrele Secretariatului general, precum şi toate documentele aferente activităţii acestuia se vor 

păstra în arhiva ANEVAR. 

Art.12.  Prevederile prezentului Regulament se completează cu dispoziţiile aplicabile ale Statutului şi ale 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Director. 

Art.13.  Prezentul regulament de organizare şi funcţionare intră în vigoare la data aprobării sale de către 

Consiliul Director şi va fi publicat în Buletinul Informativ şi pe pagina de internet a ANEVAR. 

 

Aprobat în şedinţa Consiliului Director din 23 aprilie 2010. 
 

 

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCŢIONARE A  

COMISIEI DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI STANDARDE PROFESIONALE 

A ASOCIAŢIEI NAŢIONALE A EVALUATORILOR DIN ROMÂNIA 

 

CAPITOLUL I   

DISPOZIŢII GENERALE 

Art.1.  Scop  

Comisia de cercetare ştiinţifică şi standarde profesionale (denumită în continuare „Comisia”), a 

Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din România (denumită în continuare „ANEVAR” sau 

„Asociaţia”), are drept scop elaborarea strategiei de cercetare ştiinţifică şi a standardelor 

profesionale, în vederea oferirii membrilor Asociaţiei a unui suport teoretic de cunoştinţe 

avansate, necesare dezvoltării nivelului de competenţă şi profesionalism.  

Art.2.  Principii  

Activitatea Comisiei se desfăşoară pe baza Statutului Asociaţiei şi a următoarelor principii: 

a. transparenţă, în sensul că elaborarea strategiei de cercetare ştiinţifică şi a standardelor 

profesionale se realizează pe baza unor regulamente şi proceduri aprobate de Consiliul 

Director;  

b. profesionalism, în sensul că procesul de elaborare a standardelor şi a suporturilor teoretice are 

ca obiectiv promovarea experienţei şi competenţei profesionale în rândul membrilor 

Asociaţiei; 

c. calitate, activitatea Comisiei va fi verificată periodic pentru a se asigura nivelul calitativ al 

procesului de cercetare ştiinţifică şi de elaborare a standardelor profesionale necesare 

asigurării nivelului calitativ al procesului de pregătire, precum şi creşterea încrederii 

investitorilor în competenţa profesională a membrilor ANEVAR. 
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CAPITOLUL II   

COMPONENTA ŞI CONSTITUIREA COMISIEI 

Art.3.  Componenţă 

Comisia de cercetare ştiinţifică şi standarde profesionale este compusă din preşedinte şi 6 membri 

propuşi de preşedintele Comisiei şi aprobaţi de către Consiliul Director. 

Art.4.  Constituirea 

1) Comisia se constituie pe principiul competenţei, în sensul că membrii Comisiei vor fi selectaţi 

dintre membrii titulari ai Asociaţiei cu aptitudini şi/sau experienţă în domeniul muncii de 

cercetare ştiinţifică şi cu solide cunoştinţe profesionale.  

2) Aprobarea şi revocarea membrilor Comisiei este de competenţa Consiliului Director. 

3) Durata mandatului de membru al Comisiei este de 2 ani, putând fi reînnoit după această 

perioadă. Mandatul este personal şi nu poate fi transmis în cursul exercitării sale altor 

persoane. 

4) Preşedintele Comisiei, care reprezintă comisia şi răspunde de activitatea acesteia, este de drept 

vicepreşedinte al ANEVAR. 

5) Preşedintele Comisiei face parte din Consiliul ştiinţific al IROVAL - CERCETĂRI ÎN 

EVALUARE S.R.L. (denumită în continuare „IROVAL”). 

Art.5.  Membrii Comisiei sunt obligaţi să respecte Statutul, Codul deontologic al profesiei de evaluator şi 

prezentul Regulament de organizare şi funcţionare. 

 

CAPITOLUL III   

ORGANIZAREA COMISIEI 

Art.6.  Atribuţii    

Comisia îşi desfăşoară activitatea în colaborare cu celelalte comisii ale ANEVAR, în vederea 

eficientizării activităţii de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare şi promovare a standardelor 

profesionale şi a celor mai bune practici în evaluare. Comisia are următoarele atribuţii: 

a. stabileşte strategia de cercetare ştiinţifică a IROVAL şi o supune aprobării Consiliului 

Director; 

b. stabileşte strategia de elaborare a unor standarde profesionale ANEVAR şi o supune 

aprobării Consiliului Director; 

c. prezintă, prin IROVAL, spre aprobare Consiliului Director standardele  de evaluare preluate 

şi traduse de IROVAL, după Standardele Internaţionale de Evaluare (IVS) sau alte standarde 

internaţionale care prezintă interes pentru asociaţie (de exemplu EVS), precum şi standardele 

proprii pentru ANEVAR, în domeniile în care nu există standarde internaţionale de evaluare; 

d. avizează conţinutul Buletinului Informativ al ANEVAR, în vederea publicării; 

e. coordonează, în colaborare cu IROVAL, partea ştiinţifică a conferinţelor ANEVAR – 

tematică, lectori, ţinuta ştiinţifică a prezentărilor; 

f. avizează conţinutul cărţilor, cursurilor universitare sau publicaţiilor editate sub egida 

ANEVAR  sau IROVAL 

g. aprobă achiziţiile pentru biblioteca ANEVAR; 

h. propune spre aprobare Consiliului Director ANEVAR, împreună cu Comisia de calificare şi 

atestare profesională, nivelul de remunerare acordat autorilor de suporturi de SPIC-uri din 

programul de pregătire continuă şi de cursuri aferente celor 4 secţiuni de formare 

profesională ale ANEVAR;  

i. analizează, împreună cu Comisia de calificare şi atestare profesională, oferta de cursuri din 

domeniul evaluării întreprinderilor, proprietăţilor imobiliare, bunurilor mobile şi 

instrumentelor financiare şi propune participarea autorilor de cursuri/ SPIC-uri sau lectorilor 

ANEVAR la instruiri pe temele pe care sunt specializaţi, în condiţiile aprobate de Consiliul 
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Director;  

j. propune Consiliului Director, în colaborare cu angajaţii IROVAL şi cu celelalte Comisii, 

direcţii de cercetare pentru IROVAL, relevante pentru activitatea de evaluare din România şi 

pentru ocupaţia de expert evaluator, cu sau fără finanţare din fonduri externe; 

k. stabileşte relaţiile cu instituţiile de învăţământ superior şi iniţiază schimburile de cunoştinţe, 

în vederea recunoaşterii şi prezentării Standardelor Internaţionale de Evaluare şi a 

metodologiilor de evaluare promovate de ANEVAR, în cadrul programelor universitare 

elaborate pentru disciplinele ce au legătură cu evaluarea de active: întreprinderi, proprietăţi 

imobiliare, bunuri mobile sau instrumente financiare. 

Art.7. 1) Comisia se întruneşte în plen, în şedinţă ordinară, cel puţin o dată pe an, pentru a întocmi 

propunerile către Consiliul Director, referitoare la strategia de cercetare ştiinţifică şi la 

standardele profesionale. Comisia se întruneşte în plen, în şedinţe extraordinare, la solicitarea 

Consiliului Director, a preşedintelui Comisiei sau a cel puţin jumătate din numărul membrilor 

săi.                           

2) De regulă, şedinţele în plen ale Comisiei se vor desfăşura cu cel puţin 10 zile înaintea şedinţei 

Consiliului Director. 

3) Pentru validitatea deliberărilor Comisiei este necesară prezenţa a jumătate plus unul din 

numărul membrilor săi, iar hotărârile să fie luate cu votul majorităţii membrilor prezenţi; în caz 

de egalitate de voturi, votul decisiv va fi cel al preşedintelui Comisiei. 

4) În perioadele în care Comisia nu se întruneşte în plen, rezolvarea problemelor curente revine 

preşedintelui.  

5) În cazurile care necesită o rezolvare rapidă, preşedintele poate transmite documentele aferente 

problemelor în cauză şi poate consulta membrii Comisiei, telefonic sau prin e-mail, răspunsurile 

sau votul acestora fiind transmise individual, prin e-mail, secretarului, hotărârile fiind luate cu 

majoritate de voturi. 

Art.8. 1) Secretariatul Comisiei va fi asigurat de către un angajat al Asociaţiei, desemnat de către 

directorul executiv pentru această activitate şi care va avea înscrisă în fişa postului această 

atribuţie. 

2)  Secretariatul primeşte, înregistrează şi păstrează toate cererile şi sesizările vizând domeniul 

Comisiei, precum şi actele şi corespondenţa aferentă. 

3)  Secretariatul informează operativ preşedintele Comisiei asupra tuturor documentelor şi 

cererilor primite. 

4)  Secretariatul Comisiei va întocmi: 

- registrul documentelor primite şi a celor trimise; 

- registrul cu procesele verbale de şedinţă ale Comisiei. 

5)  Secretariatul va comunica membrilor Comisiei data desfăşurării şedinţei şi ordinea de zi.  

6) La fiecare şedinţă a Comisiei, secretarul evidenţiază în Registrul de şedinţă obiectul 

dezbaterilor, precum şi hotărârile care s-au adoptat. Procesul verbal de şedinţă va fi semnat de 

preşedintele Comisiei şi de secretar. 

 

CAPITOLUL IV   

FUNCŢIONAREA COMISIEI 

Art. 9.  Preşedintele are următoarele atribuţii: 

a. colaborează cu Preşedintele ANEVAR, Senatul, preşedinţii celorlalte Comisii de specialitate, 

preşedinţii Centrelor teritoriale, IROVAL, comunitatea ştiinţifică, în scopul bunei organizări 

şi desfăşurări a activităţilor de cercetare ştiinţifică, de dezvoltare şi promovare a standardelor 

profesionale; 

b. numeşte grupurile de lucru care recenzează şi avizează conţinutul cărţilor, cursurilor 

universitare sau publicaţiilor de specialitate editate de ANEVAR – IROVAL; 
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c. prezintă Consiliului Director, cel puţin o dată pe an, raportul de activitate al Comisiei. 

Art.10.  Membrii Comisiei au următoarele atribuţii:  

a. colaborează cu organele de conducere ale ANEVAR şi IROVAL, comunitatea ştiinţifică, în 

vederea bunei organizări şi desfăşurări a activităţii de cercetare ştiinţifică, de dezvoltare şi 

promovare a standardelor profesionale;  

b. fac propuneri privind strategia de cercetare ştiinţifică, elaborarea unor standarde profesionale 

noi; aceste propuneri vor fi transmise secretariatului Comisiei şi preşedintelui Comisiei, care 

le vor sintetiza şi prezenta spre aprobare Comisiei; 

c. participă, ca referenţi ştiinţifici, la recenzarea unor lucrări şi prezentări propuse la 

manifestările ANEVAR.  

Art.11. Contestaţiile împotriva hotărârilor Comisiei pot fi depuse în termen de 30 zile de la data 

comunicării lor, la Consiliul Director, care va putea menţine sau revoca hotărârea Comisiei. 

 

CAPITOLUL V 

ALTE PREVEDERI 

Art.12. Registrele Comisiei, precum şi toate documentele aferente activităţii acesteia se vor păstra în 

arhiva ANEVAR. 

Art.13. 1)  Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare intră în vigoare la data aprobării lui de 

către Consiliul Director. 

  2)  Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare va fi publicat în Buletinul informativ 

ANEVAR şi pe site-ul ANEVAR. 

Prezentul „Regulament de organizare şi funcţionare a Comisiei de cercetare ştiinţifică şi standarde 

profesionale a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din România” a fost aprobat în şedinţa Consiliului 

Director din 11.05.2010 şi înlocuieşte „Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de cercetare 

ştiinţifică şi standarde profesionale a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din România”, aprobat în 

şedinţa Consiliului Director din 29 ianuarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 

A COMISIEI DE ETICĂ ŞI DISCIPLINĂ A ASOCIAŢIEI NAŢIONALE 

A EVALUATORILOR DIN ROMÂNIA 

 

CAPITOLUL I 

DISPOZIŢII GENERALE 

Art.1. 1)  Comisia de etică şi disciplină a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din România (denumită în 

continuare „Comisia”) este o Comisie de specialitate în subordinea Consiliului Director, având 

rolul de a asigura recunoaşterea şi respectarea de către membrii ANEVAR, persoane fizice şi 

persoane juridice, a principiilor etice cuprinse în Statutul ANEVAR, precum şi în Codul 

deontologic al profesiei de evaluator, anexă la Statutul ANEVAR, care impun desfăşurarea 

activităţii lor profesionale în aşa fel încât să nu prejudicieze clienţii, publicul, profesia sau 

Asociaţia. 

2) Comisia se organizează şi funcţionează potrivit prevederilor Statutului ANEVAR (denumit în 

continuare „Statutul”) şi ale prezentului Regulament. 

Art.2.  Activitatea Comisiei se desfăşoară pe baza următoarelor principii: 
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a. obiectivitate, în sensul că îşi fundamentează concluziile şi propunerile pe existenţa unor date 

obiective; 

b. confidenţialitate, în sensul că membrii Comisiei nu vor dezvălui sub nici o formă aspecte 

legate de activitatea Comisiei; 

c. conflict de interese, în sensul că membrii Comisiei îşi vor declara, dacă este cazul, conflictul 

de interese în legătură cu investigarea şi analiza cazurilor la care sunt convocaţi să participe; 

d. rol activ, în sensul de a analiza toate aspectele cauzei cu a cărei instrumentare a fost 

însărcinată; 

e. rol preventiv, în sensul publicării speţelor soluţionate în Buletinul Informativ şi pe site-ul 

ANEVAR; 

f. protecţia membrilor ANEVAR, în sensul că elucidarea circumstanţelor săvârşirii faptei serveşte 

implicit ocrotirii intereselor profesionale ale membrilor Asociaţiei. 

 

CAPITOLUL II 

CONSTITUIREA ŞI COMPONENŢA COMISIEI 

Art.3. 1) Preşedintele Comisiei (denumit în continuare „preşedintele”) este membru al Consiliului 

Director, având funcţia de vicepreşedinte ales, respectiv, revocat în funcţie de către Conferinţa 

Naţională.  

2) Membrii Comisiei vor fi membri ai Asociaţiei cu o vechime de cel puţin 5 ani şi care au o 

autentică reputaţie profesională şi morală. Cu excepţia preşedintelui Comisiei, membrii 

Consiliului Director nu vor putea să fie membri ai Comisiei. Alte criterii de nominalizare a 

membrilor Comisiei sunt aprobate de Consiliul Director.  

Art 4.  1)   Numirea, respectiv revocarea din funcţie a membrilor Comisiei este de competenţa Consiliului 

Director, la propunerea preşedintelui, pe baza recomandării preşedinţilor Centrelor teritoriale 

în raza cărora îşi desfăşoară activitatea membrii Comisiei.  

2) Mandatul membrilor Comisiei este de 2 ani. Mandatul de membru al Comisiei este personal şi 

nu poate fi transmis, în cursul exercitării sale, altor persoane. 

3) Mandatul membrilor Comisiei se exercită de la data depunerii unui angajament scris de 

asumare a obligaţiei de a respecta prevederile Statutului ANEVAR, ale Codului deontologic al 

profesiei de evaluator, anexă la Statutul ANEVAR, ale prezentului Regulament, a obligaţiei de 

confidenţialitate, precum şi de a-şi declara, dacă este cazul, conflictul de interese în legătură cu 

investigarea şi analiza cazurilor la care este convocat să participe. 

Art.5. 1) Pentru soluţionarea fiecărui caz, preşedintele va numi un birou (denumit în continuare 

(„Biroul”), format din 3–5 membri ai Comisiei. Preşedintele conduce şi Biroul.  

2) Când preşedintele se află în conflict de interese într-o cauză care urmează a fi soluţionată de 

Comisie, acesta va fi înlocuit de îndată, de către Preşedintele ANEVAR, cu un alt membru al 

Comisiei care va prelua, în acest caz, prerogativele preşedintelui. 

 

CAPITOLUL III 

ORGANIZAREA ŞEDINŢELOR BIROULUI 

Art.6.  1)  Când se întruneşte în plen sau pentru soluţionarea unui caz, Biroul va beneficia de sediul 

central al Asociaţiei şi de facilităţile funcţionale ale acestuia. 

2) Directorul executiv al Asociaţiei este obligat să asigure condiţiile corespunzătoare de 

desfăşurare a activităţii Biroului. 

Art.7. 1)  Secretariatul Biroului va fi asigurat de către un angajat al Asociaţiei, desemnat de directorul 

executiv, care va avea înscrisă în fişa postului această atribuţie şi care îşi va asuma un 

angajament de confidenţialitate în exercitarea acestei activităţi. 
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2) Secretarul Comisiei trebuie să aibă studii juridice.  

3) Secretarul primeşte şi înregistrează toate sesizările la Comisie, precum şi toate actele, dovezile 

şi corespondenţa purtată în legătură cu diferitele investigaţii. 

4) Secretarul informează operativ şi exclusiv pe preşedinte asupra sesizărilor primite.  

5) Secretarul Comisiei va ţine: 

a. un registru în care se evidenţiază toate sesizările la Comisie; 

b. un registru al şedinţelor Birourilor desemnate; 

c. un registru cu numirile membrilor Comisiei în componenţa Birourilor constituite pentru 

fiecare caz; 

d. un registru de hotărâri ale Birourilor desemnate. 

6) Secretarul Comisiei gestionează toate actele, documentele şi orice alte înscrisuri examinate de 

Birou în exercitarea mandatului său, atât în format letric, cât şi electronic. 

Art.8. La sfârşitul fiecărei şedinţe a Biroului, secretarul evidenţiază în registrul de şedinţe, dacă este 

cazul, menţiunea cu privire la conflictul de interese în care s-ar afla un membru, obiectul 

dezbaterilor, opiniile membrilor, precum şi hotărârile care s-au adoptat.   

 

CAPITOLUL IV 

FUNCŢIONAREA COMISIEI 

Art. 9.  1)  Comisia se întruneşte în plen, cel puţin o dată pe an, pentru aprobarea raportului de activitate 

şi  ori de câte ori este necesar, la solicitarea preşedintelui. 

2) Pentru valabilitatea hotărârilor Comisiei este necesară prezenţa a cel puţin jumătate din 

membrii săi şi votul majorităţii membrilor prezenţi. 

3) În şedinţa Comisiei, votul este deschis. 

Art.10.  1)   Biroul se întruneşte ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui. 

2) Când un membru al Biroului este recuzat de persoanele implicate pentru motive temeinice 

sau declară că se abţine din motive care ar determina lipsa obiectivităţii, acesta va fi înlocuit, 

în termen de 24 de ore, de către preşedinte, cu un alt membru al Comisiei. 

3) Pentru valabilitatea hotărârilor Biroului este necesară prezenţa tuturor membrilor săi şi votul 

majorităţii membrilor prezenţi. În caz de egalitate de voturi, votul decisiv este al 

preşedintelui. 

4) În şedinţa Biroului, votul este deschis. 

Art.11. 1)  Sesizarea Preşedintelui Asociaţiei se poate face de către orice parte interesată (membru al 

ANEVAR sau beneficiar al serviciilor profesionale prestate de un membru ANEVAR), 

precum şi de către Consiliul Director, Senat şi de către persoanele interesate. 

2) În cazuri speciale, preşedintele Comisiei se autosesizează, cu acordul Preşedintelui 

Asociaţiei. 

3) În cazul în care sesizarea vizează un membru al Consiliului Director, Preşedintele Asociaţiei 

o va desemna spre soluţionare Senatului, care va prelua corespunzător atribuţiile Comisiei 

pentru investigarea şi soluţionarea respectivei sesizări. 

4) Preşedintele Senatului va putea desemna în componenţa Biroului şi membri ai Senatului, care 

vor trebui să semneze angajamentul scris prevăzut la art.4 alin (3). 

Art.12.  1)  Sesizarea (după caz, autosesizarea) se consemnează în registrul de sesizări, de către secretarul 

Comisiei. 

2) Menţiunea din registrul de sesizări trebuie să cuprindă referiri la: 

a. autorul sesizării; 

b. persoanele implicate; 
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c. circumstanţele săvârşirii faptei; 

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

3) În termen de 3 zile de la primirea sesizării, preşedintele Comisiei desemnează componenţa 

Biroului căruia i se încredinţează cazul şi convoacă prima şedinţă a Biroului astfel desemnat. 

4) Biroul va propune Preşedintelui Asociaţiei, după prima convocare, un răspuns care va fi 

trimis petentului, în termen de maxim 15 zile de la data înregistrării sesizării în registrul de 

corespondenţă a Asociaţiei. 

5) Biroul va soluţiona orice sesizare în termen de 60 de zile de la data înregistrării acesteia în 

registrul de sesizări. 

Art.13.  1)  În termen de cel mult 3 zile de la data desemnării sale, Biroul, numit conform art. 5, trebuie să 

se întrunească într-o primă şedinţă, sub conducerea preşedintelui. 

2) Membrii Biroului vor lua la cunoştinţă dosarul cauzei. 

3) În funcţie de complexitatea cauzei, Biroul va stabili fazele procedurii, obiectivele acesteia, 

persoanele care urmează a fi audiate. 

4) Fazele procedurii sunt: 

a. faza de investigare a cauzei; 

b. faza deliberărilor, finalizată cu propunerea privind modul de soluţionare a cauzei, 

adresată organelor statutar abilitate, în scopul soluţionării acesteia. 

Art.14.  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 unui raport de verificare a raportului de evaluare contestat, după caz; 

f. solicitarea opiniilor unor consultanţi de specialitate (jurişti, experţi, etc), dacă există 

suspiciuni că faptele investigate ar prezenta caracter penal. 

2) Persoana implicată poate fi asistată în faţa Comisiei 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.15.  1)   În cel mult 24 de ore de la încheierea investigaţiilor, Biroul va trece la deliberări. 

2) Conţinutul deliberărilor va fi consemnat de secretar în registrul şedinţelor Comisiei şi va 

constitui ultimul act de procedură cu privire la cauza instrumentată. 

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

a.   constată că în cauză nu a avut loc încălcarea vreunui principiu etic prevăzut în Statutul 

ANEVAR, informând despre aceasta organele statutar abilitate cu soluţionarea pe fond a 

cauzei;  

b.   propune Consiliului Director să aplice una dintre sancţiunile disciplinare prevăzute de 

art.21, alin. (2) din Statutul ANEVAR, în cazul în care persoana implicată este preşedinte 

de Centru teritorial sau membru fără funcţii de conducere în Asociaţie; 

c.   propune Senatului să aplice una dintre sancţiunile disciplinare „avertisment scris”, 

„avertisment scris cu măsură corectivă profesională” sau „suspendarea calităţii de 

membru pe timp de 12 luni”, în cazul în care persoana implicată este membru al 

Consiliului Director; 

d.   propune Conferinţei Naţionale să aplice sancţiunea disciplinară cu „excluderea din 

Asociaţie”, în cazul în care persoana implicată este membru al Consiliului Director. 
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4) În cazul adoptării soluţiei prevăzută la lit.b), c) şi d), Biroul emite un referat („Referatul”) 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; 

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. 

Art.16.  1)  Comisia va comunica Referatul persoanei care a făcut obiectul sesizării, în scris, în termen de 

5 zile de la elaborare. 

2) Persoana cercetată are dreptul să prezinte Comisiei, în scris, în termen de 10 zile de la 

comunicare, obiecţiile sale cu privire la Referat. Termenul de 10 zile prevăzut la acest alineat 

este un termen de decădere, în sensul că nerespectarea lui atrage imposibilitatea formulării 

unor obiecţiuni ulterioare, în cauza supusă spre soluţionare Comisiei. 

3) Referatul, precum şi obiecţiile persoanei cercetate se înaintează de îndată Consiliului 

Director,  care se va pronunţa asupra propunerii de sancţionare, cu respectarea următoarei 

proceduri: 

a.  dacă sancţiunea propusă este „avertisment scris”, „avertisment scris cu măsură corectivă 

profesională” sau „suspendarea calităţii de membru al Asociaţiei pe timp de 12 luni”, iar 

persoana implicată este membru fără funcţii de conducere în Asociaţie, Consiliul 

Director, cu votul majorităţii membrilor săi, va confirma sau va infirma, după caz, 

propunerea Biroului; 

b.  dacă sancţiunea propusă este „avertisment scris”, „avertisment scris cu măsură corectivă 

profesională” sau „suspendarea calităţii de membru al Asociaţiei pe timp de 12 luni”, iar 

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; 

c.  dacă sancţiunea propusă este „excluderea din Asociaţie”, iar persoana implicată are 

calitatea de preşedinte de Centru teritorial ori este membru fără funcţii de conducere în 

Asociaţie, Consiliul Director, cu votul majorităţii absolute (9 voturi) a membrilor săi, va 

confirma sau va infirma, după caz, propunerea Biroului; 

d.  dacă sancţiunea propusă este „avertisment scris”, „avertisment scris cu măsură corectivă 

profesională” sau „suspendarea calităţii de membru al Asociaţiei pe timp de 12 luni”, iar 

persoana implicată are calitatea de membru al Consiliului Director, referatul cuprinzând 

propunerea de sancţionare se înaintează de îndată Senatului, care, cu votul a 2/3 din 

numărul membrilor săi, va confirma sau va infirma, după caz, propunerea Biroului; 

e.  dacă sancţiunea propusă este „excluderea din Asociaţie”, iar persoana implicată este 

membru al Consiliului Director, va supune propunerea Biroului spre soluţionare 

Conferinţei Naţionale, care o va confirma sau o va infirma, după caz. 

4) Hotărârile luate de Consiliul Director, în situaţiile prevăzute la alin.(3) lit. a) – c), vor fi 

comunicate Biroului, în scris, în termen de 3 zile, care, în cazul confirmării propunerii, va 

redacta de îndată, decizia de sancţionare, care va fi emisă sub semnătura Preşedintelui 

Asociaţiei. 

5) Hotărârile luate de Senat, în situaţia prevăzută la alin.(3) lit. d), vor fi comunicate Biroului, în 

scris, în termen de 3 zile, care, în cazul confirmării propunerii, va redacta de îndată, decizia 

de sancţionare, care va fi emisă sub semnătura preşedintelui Senatului. 

6) În situaţia prevăzută la alin.(3) lit.e), în temeiul hotărârii Conferinţei Naţionale de confirmare 

a propunerii, Biroul va redacta, de îndată, decizia de sancţionare, care va fi emisă sub 

semnătura Preşedintelui Asociaţiei.  
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Art.17.  Deciziile emise în temeiul art. 16 alin. (3) vor fi comunicate în scris, persoanelor sancţionate, în 

termen de 5 zile de la emitere, prin grija secretarului Comisiei. 

Art.18.  1)  Deciziile de sancţionare emise în temeiul art.16, alin.(3), lit.c) pot fi contestate la Conferinţa 

Naţională, contestaţia putând fi depusă în termen de 30 zile de la data comunicării.  

2) Deciziile de sancţionare emise în temeiul art.16, alin.(3), lit a), b), d) şi e), sunt finale şi 

împotriva acestora nu se poate face contestaţie. 

Art.19. Toate deciziile emise de Comisie vor fi consemnate în registrul de hotărâri ale Biroului desemnat.  

CAPITOLUL V 

REGULI CU PRIVIRE LA APLICAREA SANCŢIUNILOR DISCIPLINARE 

Art.20. 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.21. 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.22. 1)   Sancţiunea „avertisment scris cu acţiune corectivă profesională”, prevăzută la art. 21, alin. 2, 

lit. b) din Statut, 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 să fie desfăşurat în maximum 6 luni de la aplicarea 

sancţiunii; 

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.21, alin.2, lit.c) din Statut, 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) Programul corectiv va fi propus de preşedintele Comisiei de calificare şi atestare 

profesională, la cererea preşedintelui Comisiei şi nu va înlocui obligaţia de pregătire 

profesională continuă.  

Art.23. 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.24. Membrul sancţionat cu „excluderea din Asociaţie” are dreptul de a se înscrie la un curs de 

formare profesională în ocupaţia de expert evaluator, după minimum 3 ani de la data aplicării 

sancţiunii. 

Art.25. Toate hotărârile de sancţionare disciplinară se publică în Buletinul Informativ şi pe site-ul 

ANEVAR. 

Art.26.  Sancţiunile disciplinare se radiază de drept după cum urmează: 

a. în termen de 12 luni de la data aplicării, sancţiunea disciplinară prevăzută la art. 21, alin.(2), 

lit. a) din Statutul ANEVAR; 

b. în termen de 12 luni de la expirarea termenului acordat pentru realizarea programului de 

pregătire profesională corectivă, sancţiunea disciplinară prevăzută la art.21, alin.(2), lit.b) din 

Statutul ANEVAR; 

c. în termen de 12 luni de la expirarea termenului pentru care a fost aplicată, sancţiunea 

disciplinară prevăzută la art.21, alin.(2), lit.c) din Statutul ANEVAR. 
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CAPITOLUL VI 

DISPOZIŢII FINALE 

 

Art.27. Sancţiunile disciplinare prevăzute de art. 21 alin. (2) din Statutul ANEVAR 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.28. Registrele Comisiei, precum şi toate dosarele cauzelor înregistrate la Comisie se vor păstra în 

arhiva Asociaţiei. 

Art.29. Prevederile prezentului Regulament se completează cu dispoziţiile aplicabile ale Statutului 

ANEVAR.  

Art.30.  Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării lui de către Consiliul Director. 

Art.31.  Prezentul Regulament va fi publicat în Buletinul Informativ ANEVAR şi pe site-ul ANEVAR. 

 

Prezentul „Regulament de organizare şi funcţionare a Comisiei de etică şi disciplină a Asociaţiei 

Naţionale a Evaluatorilor din România” a fost aprobat în şedinţa Consiliului Director din 11.05.2010 şi 

înlocuieşte „Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de etică şi disciplină a Asociaţiei 

Naţionale a Evaluatorilor din România”, aprobat în şedinţa Consiliului Director din 12 iunie 2005, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A 

COMISIEI DE IMAGINE ŞI COMUNICARE 

A ASOCIAŢIEI NAŢIONALE A EVALUATORILOR DIN ROMÂNIA 

 

CAPITOLUL I 

DISPOZIŢII GENERALE 

Art.1. Comisia de imagine şi comunicare (denumită în continuare „Comisia”), a Asociaţiei Naţionale a 

Evaluatorilor din România (denumită în continuare „ANEVAR” sau „Asociaţia”) are drept scop: 

a. creşterea prestigiului Asociaţiei atât în comunitatea de afaceri, cât şi faţă de autorităţile 

publice, prin dezvoltarea şi menţinerea relaţiilor cu alte organisme care au legătură cu 

specificul activităţii desfăşurate de ANEVAR; 

b. consolidarea brand-ului ANEVAR prin organizarea şi urmărirea activităţii de promovare a 

imaginii ANEVAR; 

c. creşterea gradului de implicare a membrilor ANEVAR în probleme de interes public, care 

au legătură şi cu activitatea de evaluare; 

d. perceperea ANEVAR de către tot mai multe autorităţi publice, ca fiind singura asociaţie 

profesională de interes public în domeniul promovării celor mai bune practici în activitatea 

de evaluare; 

e. acordarea unui sprijin activ principalelor autorităţi guvernamentale şi neguvernamentale în 

problematica legată de evaluare (BNR, ANRP, ARB, Ministerul Justiţiei, Ministerul 

Finanţelor, AVAS, etc); 
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f. promovarea punctelor de vedere fundamentate profesional, referitoare la acte normative 

care au legătura cu profesia de evaluator; 

g. promovarea imaginii ANEVAR în cadrul organizaţiilor internaţionale la care Asociaţia 

este membru (IVSC, WAVO, TEGOVA); 

h. informarea şi comunicarea către membrii Asociaţiei, dar şi a publicului, asupra 

principalelor evoluţii ale profesiei de expert evaluator şi promovarea promptă a tuturor 

modificărilor aduse Standardelor Internaţionale de Evaluare. 

Art.2.  Activitatea Comisiei se desfăşoară pe baza prevederilor aplicabile ale Statutului ANEVAR şi a 

următoarelor principii: 

a. transparenţă, în sensul că procesul de promovare a imaginii şi de creştere şi întărire a 

relaţiilor externe ale Asociaţiei se realizează pe baza unui regulament şi a unor proceduri 

aprobate de Consiliul Director al ANEVAR (denumit în continuare „Consiliul Director”), 

precum şi în sensul asigurării comunicării către membrii ANEVAR şi către alte organisme; 

b. profesionalism, în sensul că procesul de promovare a imaginii şi de creştere şi întărire a 

relaţiilor externe ale Asociaţiei are ca obiectiv comunicarea către public a competenţelor 

profesionale ale membrilor Asociaţiei; 

c. continuitate, în sensul că activitatea Comisiei va avea un caracter permanent, pentru a se 

asigura procesul de promovare a imaginii Asociaţiei, precum şi informarea publicului în 

privinţa activităţii ANEVAR şi a activităţilor menite a dezvolta, verifica şi consolida 

competenţa profesională a membrilor ANEVAR. 

Art.3. În vederea atingerii scopului propus prin prezentul Regulament, Comisia va desfăşura acţiuni 

conform obiectivelor strategice stabilite prin Strategia ANEVAR, pe următoarele direcţii: 

a. utilizarea serviciilor unor firme de PR specializate, care să monitorizeze presa şi să 

gestioneze relaţiile cu presa şi cu autorităţile; 

b. realizarea unor acţiuni de promovare a imaginii ANEVAR prin intermediul unor conferinţe 

de presă şi prin articole legate de profesia de expert evaluator; 

c. susţinerea, în calitate de partener, a unor manifestări profesionale interne şi internaţionale; 

d. diseminarea informaţiilor şi publicaţiilor care privesc Asociaţia şi profesia de expert 

evaluator, în rândul comunităţii de afaceri şi autorităţilor publice; 

e. creşterea şi diversificarea numărului de prezenţe ale ANEVAR la manifestări 

internaţionale; 

f. creşterea numărului de participări ale unor specialişti din străinătate, la manifestările 

organizate de ANEVAR în România; 

g. întărirea şi diversificarea comunicării cu instituţiile internaţionale din care Asociaţia face 

parte. 

CAPITOLUL II 

COMPONENŢA ŞI CONSTITUIREA COMISIEI 

Art.3. Comisia este formată din minim 3 membri propuşi de preşedintele Comisiei (denumit în continuare 

„preşedintele”) şi aprobaţi de Consiliul Director. 

Art.4. 1)  Comisia se constituie pe principiul competenţei, în sensul că membrii Comisiei vor fi selectaţi 

dintre membrii Asociaţiei cu o bună reputaţie şi care au aptitudini şi/sau experienţă în 

domeniul promovării relaţiilor cu publicul. 

2) Numirea şi revocarea membrilor Comisiei este de competenţa Consiliului Director, la 

propunerea preşedintelui Comisiei. 

3) Durata mandatului de membru al Comisiei este de 2 ani. 

4) Membrii Comisiei sunt reeligibili. 
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5) Mandatul de membru al Comisiei este personal şi nu poate fi transmis în cursul exercitării sale, 

altor persoane. 

6) Preşedintele este de drept vicepreşedinte al ANEVAR, numit şi revocat în funcţie de Conferinţa 

Naţională şi reprezintă Comisia şi răspunde de activitatea acesteia. 

Art.5.  Membrii Comisiei sunt obligaţi să respecte prevederile Statutului ANEVAR, ale Codului etic al 

profesiei de expert evaluator şi ale prezentului Regulament.  

 

CAPITOLUL III 

ORGANIZAREA COMISIEI 

Art.6.  Comisia îşi desfăşoară activitatea în strânsă colaborare cu celelalte comisii ale ANEVAR, precum 

şi cu Senatul ANEVAR, în vederea reflectării activităţii acestora în exteriorul Asociaţiei. 

Art.7.  Comisia are următoarele atribuţii: 

a. coordonează relaţia Asociaţiei cu o firmă de relaţii cu publicul angajată de ANEVAR, 

elaborează şi supune aprobării Consiliului Director strategia de promovare a imaginii 

ANEVAR propusă de această firmă; 

b. elaborează, actualizează şi supune aprobării Consiliului Director, Regulamentul de 

organizare şi funcţionare a Comisiei; 

c. coordonează relaţia ANEVAR cu mass-media şi cu membrii, inclusiv prin pagina de 

internet a Asociaţiei; 

d. coordonează şi aprobă comunicatele de presă elaborate de firma de relaţii cu publicul 

angajată de ANEVAR; 

e. urmăreşte reflectarea în mass-media a activităţii de evaluare şi a profesiei de expert 

evaluator; 

f. coordonează relaţiile cu alte organisme care au legătură cu specificul activităţii desfăşurate 

de ANEVAR; 

g. coordonează activitatea de organizare de manifestări ale Asociaţiei, la care participă şi 

reprezentanţi ai altor organisme; 

h. colaborează cu celelalte Comisii ale ANEVAR şi le asistă în vederea promovării specifice 

(de exemplu: promovarea acreditării, în care scop colaborează cu Comisia de calificare şi 

atestare profesională) sau în vederea menţinerii unor relaţii specifice (de exemplu: relaţiile 

cu instituţiile de învăţământ superior, în care scop colaborează cu Comisia de cercetare 

ştiinţifică şi standarde profesionale); 

i. avizează materialele legate de domeniul de activitate al Comisiei, care urmează să fie 

postate/ eliminate de pe site-ul ANEVAR. 

Art.8. 1)  Comisia se întruneşte în plen, în şedinţă ordinară, cel puţin o dată pe an, pentru aprobarea 

raportului de activitate şi ori de câte ori este necesar, la solicitarea preşedintelui. In mod 

obligatoriu, Comisia se va instrui în şedinţa de lucru pentru a-şi stabili strategia de acţiune, în 

corelare cu evenimentele organizate de Asociaţie sau la care Asociaţia participă prin 

reprezentanţii săi. 

2) Pentru validitatea deliberărilor Comisiei este necesară prezenţa a jumătate plus unul din 

numărul membrilor săi, iar hotărârile trebuie să fie luate cu votul majorităţii membrilor 

prezenţi. În caz de egalitate de voturi, votul decisiv este cel al preşedintelui. 

3) În perioadele dintre şedinţe, rezolvarea problemelor curente revine preşedintelui, care poate 

solicita sprijinul oricărui membru al Comisiei. 
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CAPITOLUL IV 

FUNCŢIONAREA COMISIEI 

Art. 9.   Preşedintele are următoarele atribuţii: 

a.   colaborează cu Preşedintele ANEVAR, ceilalţi membri ai Consiliului Director, Senatul, 

preşedinţii Centrelor teritoriale, în scopul bunei organizări şi desfăşurări a activităţii de 

promovare a imaginii ANEVAR şi comunicare; 

b.   prezintă Consiliului Director, o dată pe an, raportul de activitate al Comisiei. 

Art. 10.  Membrii Comisiei au următoarele atribuţii: 

a.   colaborează cu Centrele teritoriale şi cu celelalte Comisii de specialitate ale ANEVAR, 

pentru buna desfăşurare a activităţii de promovare a imaginii ANEVAR; 

b.   fac propuneri cu privire la strategia de promovare a imaginii Asociaţiei şi de îmbunătăţire 

a relaţiilor cu mass-media şi alte organisme, pe care le transmit preşedintelui, în scopul 

sintetizării şi supunerii spre aprobare Consiliului Director; 

c.   prezintă plenului Comisiei, cel puţin o dată pe an, un raport de activitate. 

Art. 11. 1)  Secretariatul Comisiei va fi asigurat de către un angajat al ANEVAR, desemnat de directorul 

executiv pentru această activitate şi care va avea înscrisă în fişa postului această atribuţie. 

2) Atribuţiile secretarului sunt următoarele: 

a. primeşte, înregistrează şi păstrează cererile de competenţa Comisiei, cu documentaţia 

aferentă; 

b. informează operativ preşedintele asupra cererilor şi sesizărilor primite; 

c. întocmeşte şi menţine la zi: 

- registrul documentelor primite şi a celor emise de Comisie, inclusiv a comunicatelor de 

presă; 

- registrul şedinţelor şi deliberărilor Comisiei. 

d. comunică membrilor Comisiei data ţinerii şedinţei şi ordinea de zi a acesteia; 

e. întocmeşte procesele verbale de şedinţă în care consemnează deliberările şi hotărârile 

Comisiei. Procesele verbale de şedinţă vor fi semnate de preşedinte şi de secretar; 

f. monitorizează şi arhivează comunicarea dintre firma de relaţii cu publicul angajată de 

ANEVAR şi membrii Comisiei (inclusiv transmiterea către membrii Comisiei a 

Rapoartelor de monitorizare a presei pregătite de firma de relaţii cu publicul angajată de 

ANEVAR); 

g. postează/elimină pe situl ANEVAR materiale legate de domeniul de activitate al 

Comisiei, cu acordul sau la solicitarea preşedintelui Comisiei. 

 

CAPITOLUL V 

PREVEDERI FINALE 

Art. 12.  Registrele Comisiei, precum şi toate documentele aferente activităţii acesteia se vor păstra în 

arhiva ANEVAR. 

Art. 13.   Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare intră în vigoare la data aprobării sale de către 

Consiliul Director şi va fi publicat în Buletinul Informativ al ANEVAR şi pe site-ul ANEVAR. 

 

Prezentul „Regulament de organizare şi funcţionare a Comisiei de imagine şi comunicare a Asociaţiei 

Naţionale a Evaluatorilor din România” a fost aprobat în şedinţa Consiliului Director din 11 mai 2010 şi 

înlocuieşte „Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de relaţii şi imagine a Asociaţiei 

Naţionale a Evaluatorilor din România”, aprobat în şedinţa Consiliului Director din martie 2006, cu 

modificările şi completările ulterioare. 
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REGULI  

cu privire la dobândirea şi pierderea titlului de Evaluator European Recunoscut - 

Recognised European Valuer - (REV) de către membrii ANEVAR, persoane fizice 
 

PREAMBUL 

Având în vedere că: 

 ANEVAR este o asociaţie profesională membră a Grupului European al Asociaţiilor de Evaluatori - 

TEGoVA, 

 TEGoVA a introdus Sistemul de recunoaştere a evaluatorilor europeni, prin denumirea de „Evaluator 

European Recunoscut - Recognised European Valuer - (REV)” şi prin utilizarea mărcii REV
TM

; 

 TEGoVA şi ANEVAR au semnat acordul intitulat Document de Recunoaştere pentru acordarea 

membrilor săi a calităţii de REV, calitate atestată prin utilizarea mărcii REV
TM

, 

Pentru ca evaluatorii, membri ai ANEVAR, practicieni independenţi ori angajaţi sau parteneri într-o 

firmă de evaluare membră a ANEVAR, să poată obţine dreptul de a utiliza denumirea de REV şi marca 

REV
TM 

, 

În temeiul prevederilor art.16, alin.(13), lit. g) din Statutul ANEVAR, se emit prezentele reguli (denumite 

în continuare Regulile). 

 

CAPITOLUL I 

DOBÂNDIREA TITLULUI DE EVALUATOR EUROPEAN RECUNOSCUT (REV)  

DE CĂTRE MEMBRUL ANEVAR 

 

Dobândirea titlului de REV este reglementată de prevederile „Sistemului de recunoaştere a evaluatorilor 

europeni”, prezentat în Anexa nr.1 şi de prezentele Reguli. 

 

1. Condiţiile care trebuie îndeplinite pentru dobândirea titlului de REV 

Dobândirea titlului de REV comportă îndeplinirea următoarelor condiţii: 

a) să aibă calitatea de membru acreditat expert evaluator, astfel cum această calitate este reglementată 

la art.10 alin.(1), lit.(C) din Statutul ANEVAR, dobândită prin promovarea unui examen de 

acreditare sau reacreditare, după caz, în conformitate cu normele specifice stabilite prin 

Regulamentul de acreditare. Deţinerea calităţii de membru acreditat expert evaluator este 

obligatorie atât la data obţinerii titlul de REV, cât şi pe parcursul celor 5 ani de valabilitate a unei 

recunoaşteri REV; 

b) să nu îi fi fost aplicată oricare dintre sancţiunile disciplinare prevăzute la art.21 alin. (2) din Statutul 

ANEVAR, în ultimii 3 ani anteriori datei depunerii cererii de recunoaştere; 

c) să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni care aduce atingere 

prestigiului profesional; 

d) să achite cotizaţia iniţială, în cuantumul stabilit de TEGoVA, la data depunerii cererii de 

recunoaştere. 

2. Cererea de recunoaştere 

Membrul ANEVAR care doreşte să dobândească titlul de REV va depune la ANEVAR cererea de 

recunoaştere, în formatul prezentat în Anexa nr.2 şi dosarul de înscriere. 

3. Conţinutul dosarului de înscriere 

Dosarul de înscriere va conţine următoarele documente: 

a) formularul de înscriere (cererea de recunoaştere) completat şi semnat de către membrul ANEVAR 

care doreşte obţinerea recunoaşterii; 



           ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A EVALUATORILOR DIN ROMÂNIA 

 

 

    Buletin  Informativ nr. 3(70)/2010                                                            24   

 

b) lista cuprinzând 20 de rapoarte de evaluare realizate în ultimii 2 ani anteriori depunerii cererii de 

recunoaştere, incluzând 2 rapoarte de evaluare recente, împreună cu o scurtă notă însoţitoare care să 

evidenţieze tipul de proprietate evaluată, metoda de evaluare utilizată, precum şi scopul evaluării. 

Nota însoţitoare a fiecărui raport de evaluare trebuie să cuprindă confirmarea că solicitantul a fost 

responsabil pentru pregătirea raportului. Confirmarea va fi semnată şi datată de semnatarul sau, 

după caz, semnatarii raportului de evaluare; 

c) declaraţia semnată, prin care solicitantul se angajează să respecte Codul deontologic al profesiei de 

evaluator, anexă la Statutul ANEVAR; 

d) curriculum vitae recent, semnat, în care sunt descrise domeniile de activitate şi experienţa 

profesională, în trecut şi în prezent; 

e) declaraţia pe proprie răspundere cu privire la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la pct. 1, lit. b) şi  

lit. c) de mai sus. 

 

4. Comisia de analiză a cererii de recunoaştere 

4.1.  Cererea de recunoaştere va fi examinată de către comisia de analiză stabilită anual, prin hotărâre a 

Consiliului Director, la propunerea Preşedintelui ANEVAR. Această comisie, ale cărei hotărâri sunt 

definitive, va fi condusă de Preşedintele ANEVAR. 

4.2. Membrii comisiei de analiză sunt obligaţi să depună angajamentul de confidenţialitate şi privind 

conflictul de interese. 

  

5. Certificatul de recunoaştere 

5.1.  În baza hotărârii comisiei de analiză, prin care cererea de recunoaştere este aprobată, solicitantului i 

se acordă titlul de REV şi i se eliberează certificatul de recunoaştere, semnat în comun de către 

Preşedintele TEGoVA şi de Preşedintele ANEVAR. 

5.2. Certificatul de recunoaştere dă dreptul titularului său de a utiliza denumirea de REV şi marca 

REV
TM

, alături de numele său. 

5.3. Valabilitatea certificatului de recunoaştere este de 5 ani, cu începere de la data înscrisă pe certificat. 

Această dată va fi 1 iunie sau 1 decembrie a fiecărui an, în funcţie de data ţinerii adunării generale a 

TEGoVA în care au fost acordate certificatele. La expirarea valabilităţii certificatului de 

recunoaştere, se poate solicita reînnoirea titlului de REV, cunoscând că, în lipsa cererii de reînnoire, 

dreptul de a utiliza titlul de REV expiră în mod automat şi imediat. Certificatele reînnoite vor fi 

valabile pentru o perioadă de 5 ani, începând de la data expirării celor vechi. 

6. Registrul membrilor ANEVAR care au dobândit titlul de REV 

ANEVAR, prin grija Comisiei de calificare şi atestare profesională, va ţine un registru al evaluatorilor 

recunoscuţi, al certificatelor primite şi al numerelor de certificat alocate. 

 

CAPITOLUL II 

PIERDEREA TITLULUI DE EVALUATOR EUROPEAN RECUNOSCUT (REV)  

DE CĂTRE MEMBRUL ANEVAR 

 

1. Pierderea titlului de REV  

Întrucât dobândirea titlului de REV este condiţionată, conform prevederii de la cap. I, pct.1. lit. a) de mai 

sus, de calitatea de membru acreditat expert evaluator, pierderea titlului de REV are loc, de principiu, în 

condiţiile generale de pierdere a calităţii de membru al ANEVAR, prevăzute la art.12 din Statutul 

ANEVAR. 
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2.  Încetarea recunoaşterii REV 

2.1. Încetarea recunoaşterii REV are loc prin: 

a)   expirarea perioadei de valabilitate a certificatului de recunoaştere REV, dacă nu s-a făcut o cerere 

de reînnoire a recunoaşterii REV; 

b)   neîndeplinirea condiţiilor necesare menţinerii titlului de REV, pe parcursul celor 5 ani de 

valabilitate a certificatului de recunoaştere REV, după cum urmează:  

- să deţină calitatea de membru acreditat expert evaluator; 

- să nu îi fie aplicată oricare dintre sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 21 alin. (2) din 

Statutul ANEVAR; 

- să nu fie condamnat definitiv pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni care aduce 

atingere prestigiului profesional; 

- să achite cotizaţia anuală, în cuantumul stabilit de TEGoVA, la data prevăzută de prezentele 

Reguli. 

2.2   Încetarea recunoaşterii REV are loc în mod automat şi imediat la expirarea certificatului de 

recunoaştere în cazul de la  pct. 2.1. lit. a) şi se dispune prin decizie emisă de ANEVAR, comunicată 

în scris persoanei respective, în cazul de la pct. 2.1. lit. b).  

2.3 Încetarea recunoaşterii REV pentru motivele de la pct. 2.1. lit. b) are drept consecinţă anularea, de   

către TEGoVA, a certificatului de recunoaştere. 

 

CAPITOLUL III 

ALTE PREVEDERI 

1. Cotizaţii 

1.1. Către TEGoVA vor fi achitate următoarele cotizaţii: 

a)   cotizaţia iniţială care se va achita la data depunerii cererii de recunoaştere; 

b)   cotizaţia anuală care se va achita de fiecare evaluator recunoscut ca evaluator european şi căruia i 

se acordă dreptul de a utiliza marca REV
TM

, începând din momentul recunoaşterii. 

1.2. Cotizaţia anuală se va achita până la data de 30 iunie a fiecărui an, cunoscând că neachitarea 

cotizaţiei are drept consecinţă anularea certificatului de recunoaştere. 

1.3. Cuantumul cotizaţiilor se stabileşte de către TEGoVA, care îşi rezervă dreptul de a le modifica, 

atunci când este cazul. 

2. Acordul cu privire la recunoaşterea membrului ANEVAR ca evaluator european 

Raporturile dintre ANEVAR şi membrul său, pe durata procesului de recunoaştere a acestuia ca evaluator 

european, precum şi pe perioada de valabilitate a certificatului de recunoaştere sunt reglementate prin 

Acordul cu privire la recunoaşterea membrului ANEVAR ca evaluator european, încheiat între părţi. 

 

Prezentele Reguli au fost aprobate în şedinţa Consiliului Director din 18 iunie 2010 şi vor fi publicate în 

Buletinul Informativ şi pe pagina de internet a ANEVAR.  

 

ANEXE

 

1. Sistemul de recunoaştere a evaluatorilor europeni 

2. Model de formular de înscriere (cerere de recunoaştere).  

                                                 

 Anexele sunt publicate pe site-ul www.anevar.ro. 
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SESIUNEA DE ACREDITARE/ REACREDITARE NOIEMBRIE 2010 

EI şi EPI 
 

 

 Perioada de înscriere 20.09.2010 – 01.10.2010 

 Analiza dosarelor de înscriere şi transmiterea răspunsului 04.10.2010 – 08.10.2010 

 Perioada de contestaţie a rezultatelor înscrierii 11.10.2010 – 13.10.2010 

 Răspuns la contestaţie 14.10.2010 – 18.10.2010 

 Înştiinţare dată examen/loc desfăşurare examen 19.10.2010 – 21.10.2010 

 Achitarea taxei de examinare 22.10.2010 – 29.10.2010 

 Proba scrisă ACREDITARE 06.11.2010 

 Transmitere rezultate 12.11.2010 

 Perioada de contestaţie a rezultatelor examenului scris 15.11.2010 - 17.11.2010 

 Răspuns la contestaţie 18.11.2010 – 22.11.2010 

 Examinare orală ACREDITARE 

27.11.2010 

 Proba scrisă REACREDITARE 

 Transmiterea rezultatelor, depunerea contestaţiilor la examenul scris 

la REACREDITARE şi transmiterea răspunsurilor la contestaţii 

 Examinare orală REACREDITARE 

 Comunicarea rezultatelor 30.11.2009 
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 Erik Banks, The Palgrave Macmillan Dictionary of Finance, Investment & Banking – Macmillan, 

2010. 

 Malicher/Leacch, Finance for Entrepreneurs, 3rd edition - Univ. of Colorado, 2010. 

 TEGoVA, Normes Europeennes d'evaluation immobiliere, EVS 2009, 6-eme edition – TEGoVA, 

2009. 

 Groupe Revue Fiduciaire, Code IFRS - Normes et interpretations, 4-eme edition - Groupe Revue 

Fiduciaire, 2009. 

 Groupe Revue Fiduciaire, Maitriser les IFRS - 4-eme edition - Groupe Revue Fiduciaire, 2009. 

 Stephen H. Penman, Financial Statement Analysis and Security Valuation - McGraw-Hill 

International Edition, 2007. 

 Ollie Saunders, Valuation Calculation: 101 worked examples - RICS Books, 2010. 
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