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HOTĂRÂRILE ADOPTATE ÎN CADRUL 
 ŞEDINŢEI CONSILIULUI DIRECTOR DIN 21 OCTOMBRIE 2006 

 
În şedinţa Consiliului Director din data de 21 octombrie 2006, ce a avut loc la Bucureşti, au fost 

adoptate următoarele hotărâri: 

1. H 171 – Pentru şedinţa Consiliului Director din decembrie 2006, dl. Anghel Ion – Preşedintele 
ANEVAR, împreună cu foştii preşedinţi ai asociaţiei şi cu membrii Senatului, vor pregăti o 
propunere privind strategia legislativă prin care standardele internaţionale de evaluare să fie 
respectate în domeniile care implică o activitate de evaluare, după caz, de întreprinderi, de bunuri 
mobile, de proprietăţi imobiliare, de active financiare.  

2. H 172 – Pentru şedinţa Consiliului Director din decembrie 2006, va fi pregătită o analiză a 
situaţiilor notificărilor cu privire la achitarea cotizaţiei datorate pentru anul 2006, transmise 
membrilor ANEVAR în luna septembrie 2006 şi să se facă propuneri de sancţionare a 
persoanelor implicate.                         

Responsabil – Cristina Burlacu  - Secretar General    
3. H 173 – Se aprobă încheierea unei poliţe de asigurare de risc managerial pentru dl. preşedinte Ion 

Anghel. 

4. H 174 – Se aprobă componenţa Comisiei de calificare şi atestare profesională, conform Anexei la 
prezenta hotărâre.  

5. H 175 – Se aprobă componenţa Comisiei de cercetare ştiinţifică şi standarde profesionale, 
conform Anexei la prezenta hotărâre.  

6. H 176 – Se aprobă componenţa comisiei de relaţii şi imagine a ANEVAR, cu modificările făcute 
conform Anexei la prezenta hotărâre.  

7. H 177 – Se aprobă componenţa comisiei de etică şi disciplină, cu modificările făcute conform 
Anexei la prezenta hotărâre. 

8. H 178 – Se aprobă procedura de primire şi de excludere din ANEVAR a persoanelor fizice şi a 
persoanelor juridice, procedura de reînscriere şi de transfer, cu modificările aduse programului 
pentru dobândirea experienţei practice în evaluare - procedura de stagiu (Anexă).  

9. H 179 – Pentru şedinţa Consiliului Director din decembrie 2006, se va prezenta modelul caietului 
de practică al stagiarului împreună cu normarea activităţilor desfăşurate.  

Responsabili - Comisia de calificare şi atestare profesională, Comisia de cercetare 
ştiinţifică şi standarde profesionale şi dl. Adrian Vascu- 
Primvicepreşedinte  

10. H 180 – Până în decembrie 2006 va fi promovat seminarul de pregătire pentru tutori, în vederea 
desfăşurării acestuia.  

Responsabil – Comisia de calificare şi atestare profesională 

11. H 181 – Nu se publică.  

12. H 182 – Se sancţionează cu “avertisment scris” dna. Pop Alexandra, membru ANEVAR cu 
legitimaţia nr. 3944 (C.T. Vâlcea) şi dl. Smărăndescu Grigore, membru ANEVAR cu legitimaţia 
nr. 9794 (C.T. Vâlcea). 

13.  H 183 – Se hotărăşte ca în cazuri foarte grave, de competenţa  Comisiei de etică şi disciplină, 
verificarea rapoartelor de evaluare să fie efectuată de către doi verificatori independenţi, iar la 
şedinţele Consiliului Director să fie prezentat tot dosarul cauzei, inclusiv rapoartele de evaluare şi 
rapoartele de  verificare.  

14. H 184 – Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de cenzori, cu 
modificările adoptate, Anexă la prezenta hotărâre. 
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15. H 185 – Se hotărăşte gradarea centrelor teritoriale în funcţie de numărul de membri în scopul 
stabilirii salarizării angajaţilor şi dotării centrelor. 

 

CENTRUL 
TERITORIAL         

NUMĂR MEMBRI 

ORE 
PROGRAM 

ANGAJAT C.T. 

GRAD 

Până la 75  0 ORE V 

75- 125 2 ORE IV 

125 – 200 4 ORE III 

200 – 300 6 ORE II 

Peste 300 8 ORE I 

16. H 186 -  Se aprobă ştatul de funcţiuni pentru angajaţii ANEVAR. 

17. H 187 - Pentru şedinţa Consiliului Director, din decembrie 2006, va fi prezentată o procedură de 
selecţie şi evaluare a personalului pentru angajare şi promovare.       

Responsabil – dl. Stoica Filip - Trezorier 

18. H 188 – Executivul ANEVAR va transmite membrilor un formular tip, aprobat de Biroul 
Executiv, care să conţină declaraţia pe proprie răspundere a acestora referitoare la situaţia 
pregătirii continue obligatorii pe ultimii 2 ani.  

19. H 189 – Nu vor primi ştampile pe 2007, decât acei membri care vor completa şi transmite 
formularul tip. 

20. H 190 -  Până în decembrie 2006 va fi prezentat calendarul programului de seminarii pentru anul 
2007. 

Responsabil – Comisia de calificare şi atestare profesională 

21. H 191 – Până la 30 octombrie 2006 membrii Consiliului Director, preşedinţii centrelor teritoriale 
şi responsabilii zonali vor transmite către Comisia de calificare şi atestare profesională, 
propunerile temelor care vor fi incluse în programul de seminarii pentru anul 2007. 

22. H 192 – Se aprobă principiile de echivalenţă cu modificările adoptate, prevăzute în Anexă la 
prezenta hotărâre. 

23. H 193 – Se aprobă schimbarea sediului  ANEVAR din Calea Plevnei nr. 46-48, sector 1, în 
Strada Aviator Scărlătescu nr.7, sector 1 (art.3 din Statut).  

24. H 194 – Se aprobă modificarea şi completarea Actului constitutiv al IROVAL şi anume: 
schimbarea sediului social din Calea Plevnei nr. 46-48, sector 1, în Strada Aviator Scărlătescu 
nr.7, sector 1 (art.4 din Actul constitutiv), completarea obiectului de activitate cu activitatea cod 
CAEN 7020 (art.6 din Actul constitutiv), majorarea capitalului social (art.7 din Actul 
constitutiv), precum şi art. 24 din Actul constitutiv.  
Se împuterniceşte dl. Ion Anghel - preşedintele ANEVAR pentru a aduce la îndeplinire     
această hotărâre. 

25. H 195 – Se aprobă modificarea Actului constitutiv al SOCEV CERT S.R.L. şi anume schimbarea 
sediului din Calea Plevnei nr. 46-48, sector 1, în Strada Aviator Scărlătescu nr.7, sector 1 (art.3 
din Actul constitutiv).  
Se împuterniceşte dl. Ion Anghel - preşedintele ANEVAR pentru a aduce la îndeplinire această 
hotărâre. 

26. H 196 – Se aprobă condiţiile de finanţare a operaţiunii de cumpărare a „Imobilului cu destinaţie 
de Birouri – Sediu firmei din str. Scărlătescu nr.7, sector 1, Bucureşti”. 
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27. H 197 – Se aprobă pierderea calităţii de membru al asociaţiei, pentru neplata cotizaţiei pe anul 
2005, următoarelor persoane de la C.T. Prahova: 

 

NR. CRT. NUMELE ŞI PRENUMELE NUMĂR LEGITIMAŢIE 
1 BĂLĂNOIU ALINA 6826 
2 FRONOIU CONSTNTIN 4800 
3 GEAMBAŞU DUMITRU 3461 
4 ION NICOLAE 4022 
5 IONESCU BEATRICE 7847 
6 IONESCU MONICA MARIA 2493 
7 MICU ION 4808 
8 MOTOROIU ELENA 4812 
9 PALADE GHEORGHE 5256 

10 ZACHIA CONSTANTIN 4362 

Notă: Aprobarea tardivă a acestei liste s-a datorat erorilor constatate în contabilitatea centrului, 
în timpul mandatului preşedintelui anterior. 

28. H 198 – Se va reglementa situaţia dnei. Bozocea Gina Violeta (legitimaţia nr.7960  - C.T. 
Braşov) exclusă din eroarea asociaţiei, aceasta păstrându-şi calitatea de membru ANEVAR. 

29. H 199 - Se aprobă ca următoarea şedinţă a Consiliului Director să aibă loc pe data de 8-9 
decembrie 2006, la hotel Aro Palace Braşov. 

 
 
    ANEXA NR. 1 
 

COMISIA DE CALIFICARE ŞI ATESTARE PROFESIONALĂ 
 

  1 CHIRILĂ ADELAIDA - preşedinte  
2 ABABEI DANA învăţământ la distanţă 
3 BANACU CRISTIAN - conf. ASE consultant profesional şi financiar 
4 OLTEAN LILIANA condiţii admitere 
5 POPA BOCHIŞ ADRIAN - MAA consultant profesional 
6 DUMITRU DUMITRIU DAN - MAA acreditare 
7 DEMETRESCU CRISTIAN program formare 
8 DAMIAN GABRIEL certificare 
9 CÎRCEIE RADU - MAA program instruire continuă 

10 NICOLESCU ADRIAN consultant management imobiliar 
11 PETRE MARIAN - MAA lectori/examinatori 
12 TAUBER GRAŢIELA - angajat ANEVAR secretar comisie 

 
 
 

ANEXA NR. 2 
 

COMPONENŢA COMISIEI CERCETARE – STANDARDE 
 

1 Conf. univ. dr. ing EMIL NUŢIU - preşedinte Târgu Mureş 
2 Ing. ANDRIŢOIU GABRIELA Bucureşti 
3 Şef lucrări dr. ec. BIRCEA IOAN Târgu-Mureş 
4 Ing. HÂRŞESCU NICOLETA Bucureşti 
5 Ing. RISTACHE IURI FLORIN Târgovişte 
6 Ing. ec. dr. STAN IULIAN Braşov 
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7 Ing. ec. SÂRBU OCTAVIAN-PAVEL Timişoara 
8 Ing. TIMBUŞ RADU Cluj-Napoca 
9 Prof. univ. dr. ALEXANDRU ŢUGUI Iaşi 
10 Conf. dr. ing. VESCAN VIRGILIU VASILE Cluj-Napoca 
11 Conf. univ. dr. ing. GRĂMESCU ANA MARIA Brăila 

 
 

 
ANEXA NR. 3 

COMISIA DE RELAŢII ŞI IMAGINE 
 

1 MANAŢE DANIEL - preşedinte Arad 
2 ZAMFIR GABRIEL Bucureşti 
3 POPA SORIN ANTON Cluj-Napoca 
4 OPINCARU MIRELA Constanţa 
5 CIOBANU ANA-MARIA Bucureşti 

 
 

ANEXA NR. 4 
 

COMISIA DE ETICĂ ŞI DISCIPLINĂ 
 

1 NISTOR NECULAI – Preşedinte Bucureşti 
2 BÂRLĂDEANU ANCA Bucureşti 
3 CORBU OCTAVIA Oradea 
4 DIACONU GABRIELA Iaşi 
5 GHERĂNESCU NICOLAE Arad 
6 GRUZSNICZKI VERONICA MARIA Bucureşti 
7 HĂŞMĂŞAN RODICA Cluj-Napoca 
8 IVĂNESCU DAN Bucureşti 
9 JALOBĂ UDOR OLGA Constanţa 

10 MUŞAT IOAN Bucureşti 
11 OANA TIBERIU Timişoara 
12 POPESCU SORIN Craiova 
13 RĂDULESCU COSMIN VALENTIN Bucureşti 
14 VÎŢĂ GHEORGHE Bucureşti 
15 VLĂDOIU ROMULUS Braşov 

 
SUPLEANŢI 
 

1 ANDRESI IOAN Bistriţa 
2 CIOBANU EMANOIL Târgu Jiu 
3 CHIŞ MARIUS Râmnicu Vâlcea 
4 CHIŢU IULIAN Dâmboviţa 
5 DRAGOMIR NICOLAE Drobeta Turnu Severin 
6 ENESCU CONSTANTIN Galaţi 
7 KOCSIS MIHAELA Hunedoara 
8 LĂCĂTUŞU IONELA Olt 
9 MIHALCA IOAN MARCU Satu Mare 

10 MOLDOVAN LIVIU Târgu Mureş 
11 POSTELNICU DOREL Piatra Neamţ 
12 ŞTEFĂNESCU IULIAN Bucureşti 
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ANEXA NR. 5          
 

PROCEDURI DE PRIMIRE ŞI DE EXCLUDERE DIN ANEVAR A PERSOANELOR 
FIZICE  ŞI A  PERSOANELOR JURIDICE; PROCEDURI DE REÎNSCRIERE ŞI DE 

TRANSFER 
 

I. PROCEDURA DE PRIMIRE ÎN ANEVAR 
 

1. Membru aspirant  
1.1 Poate fi membru aspirant al ANEVAR orice persoană fizică, indiferent de cetăţenie, 

naţionalitate, religie, sex sau convingeri politice care se obligă să parcurgă un program de 
pregătire, teoretică şi practică, în domeniul evaluării, pentru a dobândi competenţe de 
înţelegere şi rezolvare a problemelor din acest domeniu de activitate.  

 

1.2 Calitatea de membru aspirant comportă îndeplinirea următoarelor condiţii: 
 absolvirea unei instituţii de învăţământ universitar, cu pregătire de bază adecvată 

activităţii de evaluare, în conformitate cu criteriile adoptate de Consiliul Director; 
 parcurgerea unui program de pregătire teoretică şi practică agreat de ANEVAR sau 

absolvirea unei instituţii de învăţământ superior la care să fi promovat cursuri agreate 
de ANEVAR; 

 o autentică reputaţie morală; 
 recunoaşterea şi respectarea Statutului ANEVAR şi a Codului deontologic al profesiei 

de evaluator. 
1.3 Pe perioada desfăşurării programului de pregătire teoretică şi practică, participanţii obţin 

calitatea de membri aspiranţi  şi au posibilitatea ca, după susţinerea examenului de 
finalizare a cursului, după efectuarea celor 800 de ore de practică şi susţinerea 
examenului final, să devină membri titulari. Pentru a putea urma cursul de pregătire 
profesională aspirantul trebuie să achite taxa de înscriere şi cotizaţia pe anul în curs. 

Dacă nu susţine examenul de admitere în primul an, în cel de al doilea an, înainte de 
susţinerea examenului, membrul aspirant achită doar cotizaţia aferentă anului respectiv. 

1.4 Dosarul de înscriere în ANEVAR a membrului aspirant trebuie să conţină următoarele 
documente: 
 cerere tip de înscriere în ANEVAR (membri aspiranţi) vizată de centrul teritorial; 
 declaraţie tip; 
 Curriculum vitae (în limba română); 
 copia diplomei de licenţă; 
 copia certificatului de absolvire a cursului de evaluare organizat sau agreat de 

ANEVAR; 
 copia cărţii de identitate. 

 

2. Membru titular  
2.1. Poate fi membru titular (expert evaluator) orice persoană fizică, indiferent de cetăţenie, 

naţionalitate, religie, sex sau convingeri politice, care prin pregătirea şi experienţa sa în 
domeniul evaluării a dobândit o competenţă deosebită de înţelegere şi rezolvare a problemelor 
din acest domeniu de activitate. 

2.2. Calitatea  de  membru  titular (expert evaluator) comportă îndeplinirea următoarelor 
condiţii: 

 absolvirea unei instituţii de învăţământ universitar, cu pregătire de bază adecvată 
activităţii de evaluare, în conformitate cu criteriile adoptate de Consiliul Director;  

 o autentică reputaţie morală; 
 dovada unei solide pregătiri profesionale, prin absolvirea unor forme de instruire / 

calificare recunoscute de ANEVAR; 
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 promovarea unui examen scris de admitere. Forma şi conţinutul examinării va fi 
aprobată şi revizuită de Consiliul Director; 

 recunoaşterea şi respectarea statutului ANEVAR şi a Codului deontologic al profesiei 
de evaluator; 

 dovada absolvirii unui program de practică agreat de ANEVAR (Programul pentru 
dobândirea experienţei practice în evaluare este prevăzut în ANEXA la prezentele 
proceduri şi se aplică începând cu data de 01.01.2007); 

 asigurare pentru răspundere civilă profesională; 
 acceptarea programului de monitorizare a activităţii profesionale, în conformitate cu 

regulamentul aprobat de Conferinţa Naţională. 
2.3. Dosarul de înscriere în ANEVAR trebuie să conţină următoarele documente: 

 cerere tip de înscriere în ANEVAR (persoane fizice) vizată de centrul teritorial; 
 declaraţie tip; 
 Curriculum vitae (în limba română); 
 copia diplomei de licenţă; 
 copia certificatului de absolvire a cursului de evaluare organizat sau agreat de 

ANEVAR; 
 registrul de stagiu; 
 copia cărţii de identitate. 

Dosarele de înscriere în asociaţie vor fi transmise de către centrul teritorial organizator al 
cursului (pentru centrele teritoriale altele decât Bucureşti) şi respectiv de către Centrul Zonal 
Bucureşti, la sediul ANEVAR Central, cu cel puţin 30 de zile lucrătoare înainte de data 
şedinţei Consiliului Director în care vor fi aprobate. Dosarele transmise după termenul limită, 
cele incomplete sau ale persoanelor care nu întrunesc criteriile de înscriere în ANEVAR nu vor 
fi luate în considerare, urmând a fi analizate într-o şedinţă ulterioară a Consiliului Director. 

După şedinţa Consiliului Director, în care au fost aprobate dosarele de înscriere ca membri 
titulari, centrele teritoriale şi Centrul Zonal Bucureşti au obligaţia să anunţe, în termen de 30 
de zile calendaristice, persoanele în cauză asupra faptului că au devenit membri titulari şi 
asupra obligaţiilor care le revin (să achite taxa de înscriere şi cotizaţia, să încheie o poliţă de 
asigurare profesională şi să efectueze orele de pregătire continuă obligatorie).  

2.4. Însemnele de membru titular sunt proprietatea ANEVAR. 
Calitatea de membru titular trebuie să fie aprobată de Consiliul Director şi se dovedeşte prin 
legitimaţie şi parafă. 

 

Noii membri vor fi informaţi asupra posibilităţii primirii parafei pentru anul în curs cu condiţia 
achitării diferenţei de cotizaţie între cea de membru aspirant şi cea de membru titular. Cei care 
nu au urmat cursul ca membri aspiranţi, vor achita taxa de înscriere şi cotizaţia de membru 
titular, în cuantumul stabilit pentru semestrul în care se face plata.  

 

Potrivit Statutului, precum şi Hotărârii nr.455/12.06.2004 a Consiliului Director, atât membrii 
titulari vechi, cât şi cei nou primiţi nu vor primi parafa pentru anul 2006 şi următorii, până nu 
vor dovedi faptul că deţin o poliţă de asigurare profesională pentru activitatea de evaluare. 

 

3. Membru acreditat 
3.1. Poate fi membru acreditat al ANEVAR (expert evaluator) – M.A.A. orice membru titular 

care îndeplineşte următoarele condiţii: 
 are o vechime în ANEVAR de cel puţin 3 ani ; 
 a urmat în ultimii 2 ani un program de instruire continuă în domeniul evaluării sau 

domenii conexe, echivalent a 50 ore de curs; 
 a promovat un examen scris (conform prevederilor art.11 alin.(1) din Statutul 

ANEVAR şi Regulamentului de acreditare). 
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Calitatea de membru acreditat trebuie să fie aprobată de Consiliul Director.  

Consiliul Director poate desemna ca membri acreditaţi şi persoanele care fac dovada 
îndeplinirii în străinătate a condiţiilor de mai sus.  

3.2. Normele specifice de acreditare / reacreditare se stabilesc prin Regulamentul de atestare 
profesională.  

3.3. Însemnele de membru acreditat sunt proprietatea ANEVAR. 

Calitatea de membru acreditat se dovedeşte prin certificat, legitimaţie şi parafă. 

Durata valabilităţii certificatului de acreditare, a legitimaţiei şi a ştampilei este de 3 ani de 
la data emiterii. 

 

4. Membri asociaţi 
4.1. Pot fi membri asociaţi persoanele juridice române constituite sub forma societăţilor 

comerciale, ale căror activităţi ca obiective, conţinut, domeniu şi mod de desfăşurare sunt 
similare activităţii de evaluare. 

4.2. Condiţii pentru acordarea calităţii de membru asociat al ANEVAR sunt următoarele: 

 obiectul de activitate: consultanţă sau evaluare; 
 încadrarea într-una din următoarele variante: 

a) să aibă 3 angajaţi cu contract individual de muncă, încheiat pe durată nedeterminată 
(înregistrat la Inspectoratul teritorial de muncă), cu program de lucru de 8 ore/zi1 - 
membri titulari ANEVAR;  

b)  să aibă 3 acţionari / asociaţi – membri titulari ANEVAR (care să deţină, fiecare, 
minim 20% din acţiuni / părţi sociale); 

c) o combinaţie între cele două variante expuse la lit. a) şi b) de mai sus (ex. 1 acţionar 
cu o cota de participare de minim 20% din capitalul social şi 2 angajaţi cu contract 
de munca încheiat pe durată nedeterminată, cu program de lucru de 8 ore/zi etc.) 

4.3. Conţinutul dosarului pentru acordarea calităţii de membru asociat al ANEVAR este 
următorul: 

 cerere tip pentru persoane juridice însoţită de formularul grilă – Anexa la cererea de 
înscriere (semnată şi ştampilată de preşedintele centrului teritorial în raza căruia îşi are 
sediul persoana juridică); 

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

activitate (respectiv consultanţă sau evaluare)2; 
 copia certificatului de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului; 
 dovada îndeplinirii uneia din condiţiile prezentate anterior referitoare la numărul şi 

calitatea angajaţilor, respectiv acţionarilor/asociaţilor; 
 copia legitimaţiei pentru cei care au calitatea de membru titular ANEVAR; copie după 

chitanţele care atestă plata cotizaţiei pe anul în curs; 
 copia carnetului de muncă / contractului individual de muncă (în cazul în care cel puţin 

unul din cei trei este angajat) sau a actului constitutiv (în cazul în care cel puţin unul 
din cei trei este acţionar/asociat). 

 

                                                 
1 În cazul angajaţilor – membri titulari ANEVAR – încadraţi cu program de lucru parţial, corespunzător unei fracţiuni 
de normă, cu o durată a timpului de muncă mai mică de 8 ore pe zi, există posibilitatea echivalării acestei condiţii cu 
documente justificative (de ex. contractul individual de muncă să prevadă clauza de exclusivitate). 
2 În cazul în care persoana juridică are şi alte obiecte de activitate este necesară prezentarea organigramei în care va 
figura un compartiment special cu activitate de evaluare sau consultanţă şi al cărui conducător va fi în mod obligatoriu 
membru titular ANEVAR. 



 
Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România  

 

Buletin Informativ nr. 3 (54) /2006 9  
 

ANEVAR® 

4.4. Termen de aplicare: 

 Prevederile de la pct. 4.2. şi pct.4.3 de mai sus, se aplică începând cu data de 
10.09.2005, pentru solicitările de înscriere în ANEVAR a persoanelor juridice, 
ulterioare datei respective.                     

4.5. Calitatea de membru asociat trebuie să fie aprobată de Consiliul Director.  

Dosarele de înscriere în asociaţie vor fi transmise de către centrul teritorial în raza căruia  
persoana juridică îşi are sediul social (pentru centrele teritoriale altele decât Bucureşti) şi 
respectiv de către Centrul Zonal Bucureşti, la sediul ANEVAR Central, cu cel puţin 30 de zile 
lucrătoare înainte de data şedinţei Consiliului Director, în care vor fi aprobate. Dosarele 
transmise după termenul limită, cele incomplete sau ale persoanelor juridice care nu întrunesc 
criteriile de înscriere în ANEVAR nu vor fi luate în considerare, urmând a fi analizate într-o 
şedinţă ulterioară a Consiliului Director. 

După şedinţa Consiliului Director, în care au fost aprobate dosarele de înscriere ca membri 
asociaţi, centrele teritoriale şi Centrul Zonal Bucureşti au obligaţia să anunţe (în termen de 30 de 
zile calendaristice) persoanele juridice în cauză asupra faptului că au devenit membri asociaţi şi 
asupra obligaţiilor care le revin (să achite taxa de înscriere şi cotizaţia, să încheie o poliţă de 
asigurare profesională etc.).  

4.6. Membrul asociat-persoană juridică are următoarele obligaţii: 

 să  introducă un sistem de asigurare de răspundere civilă profesională (limita minimă 
de asigurare este de 30.000 Euro); 

 să introducă în termen de 2 ani, de la admiterea ca membru asociat, un sistem de 
asigurare a calităţii serviciilor de evaluare; 

 să achite anual cotizaţia, în cuantumul şi la termenele stabilite; 

 să actualizeze anual dosarul de membru. 

Certificatul de membru asociat se reînnoieşte anual, iar firmele vor actualiza dosarul de membru 
asociat ANEVAR în luna noiembrie a fiecărui an. Termenul limită de transmitere a actualizărilor 
la ANEVAR Bucureşti este 15 noiembrie. Eliberarea anuală a certificatului de membru asociat 
este condiţionată de actualizarea dosarului. 

Documentaţia pentru actualizarea anuală a dosarului de membru asociat cuprinde: 
 Anexa 1 (declaraţia pe proprie răspundere a reprezentantului societăţii) - formular tip 
 Anexa 2 - formular tip 
 Copie a poliţei de asigurare profesională a societăţii. 

 
4.7.  Calitatea de membru asociat se dovedeşte prin certificat. Însemnele de membru asociat 

sunt proprietatea ANEVAR. 
 
 

II. PROCEDURA DE EXCLUDERE DIN ANEVAR 
 

Pierderea calităţii de membru al asociaţiei are loc prin: 
 retragerea, la cerere, din asociaţie; 
 excluderea din asociaţie; 
 radierea din lista membrilor asociaţi; 
 neachitarea cotizaţiei datorate, aferentă unei perioade de un an de activitate, după expirarea 

termenului de notificare prealabilă, stabilit prin hotărârea Consiliului Director. 
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1. Pierderea de drept a calităţii de membru pentru neachitarea cotizaţiei 

Constatarea pierderii de drept a calităţii de membru al ANEVAR ca efect al neachitării cotizaţiei, în 
cuantumul şi termenele stabilite de Consiliul Director, după expirarea termenului de notificare prealabilă, 
se face prin hotărâre a Consiliului Director, luată în prima şedinţă din trimestrul I, la propunerea centrelor 
teritoriale . 

Membrii titulari, care plătesc cotizaţia până la 30 iunie, primesc în anul următor legitimaţie şi ştampilă 
nouă, începând cu 1 ianuarie, iar cei care plătesc cotizaţia până la 31 decembrie, primesc în anul următor 
legitimaţie şi ştampilă nouă începând cu 1 mai. 

Persoana care şi-a pierdut de drept calitatea de membru ANEVAR, ca efect al neachitării cotizaţiei pentru 
anul anterior, are posibilitatea să se reînscrie în ANEVAR, conform prevederilor procedurii de reînscriere. 

Persoanele care nu au achitat taxa de înscriere, în anul în care s-a aprobat primirea, sunt considerate scoase 
din evidenţă şi acestea au posibilitatea, ca în decursul unui an calendaristic, să-şi întocmească un nou dosar 
pentru intrarea în ANEVAR, fără a mai plăti taxa de examinare şi fără a mai susţine testul grilă.  

Membrii asociaţi care nu au achitat cotizaţia în cuantumul şi termenele stabilite de Consiliul Director vor fi 
radiaţi în anul următor din lista membrilor asociaţi ANEVAR, după aprobarea listei propunerilor de 
radiere în prima şedinţă a Consiliului Director, din trimestrul I. 

Notificarea cu privire la pierderea de drept a calităţii de membru ANEVAR, persoană fizică sau juridică, se 
comunică în scris persoanei respective. 

 

2. Excludere pentru alte motive disciplinare  

Excluderea din asociaţie  pentru  motive disciplinare, altele decât  neachitarea cotizaţiei, este reglementată 
de  prevederile aplicabile ale  art.26 alin.(3), lit. b) din Statutul ANEVAR . 

Decizia de excludere din ANEVAR se comunică în scris persoanei sancţionate. 
 

III. PROCEDURA DE REÎNSCRIERE CA MEMBRU TITULAR DUPĂ EXCLUDERE 
 

În funcţie de data excluderii membrilor titulari, aceştia se pot reînscrie în ANEVAR în următoarele 
condiţii: 
 

1. Reînscriere în termen de un an: 
- test grilă pentru secţiunea cu care au fost înscrişi iniţial în ANEVAR         minim nota 6  

(dar nu mai puţin de 50 de puncte) 
- plata taxei de reînscriere, în cuantumul stabilit de Consiliul Director  

2. Reînscriere în termen de 2 ani: 
- test grilă pentru secţiunea cu care au fost înscrişi iniţial în ANEVAR                     minim nota 6  

(dar nu mai puţin de 50 de puncte) 
- raport de activitate în cei 2 ani (lucrări şi cursuri de pregătire) 
- plata taxei de reînscriere, în cuantumul stabilit de Consiliul Director 

3. Reînscriere în termen de 3 ani: 
- plata taxei de reînscriere, în cuantumul stabilit de Consiliul Director 
- taxa de examen 
- absolvire SPIC 8h (de preferinţă Standarde Internaţionale de Evaluare) 
- raport de activitate în cei 3 ani (lucrări şi cursuri de pregătire) 
- test grilă pentru secţiunea cu care au fost înscrişi iniţial în ANEVAR         minim nota 6  

(dar nu mai puţin de 50 de puncte) 
- susţinere raport de evaluare              minim nota 7 

4. Reînscriere după 3 ani: 
- plata taxei de reînscriere, în cuantumul stabilit de Consiliul Director 
- taxa de examen 
- absolvire program de pregătire minim 30 ore (metode de evaluare) 
- test grilă pentru secţiunea cu care au fost înscrişi iniţial în ANEVAR         minim nota 6  

(dar nu mai puţin de 50 de puncte) 
- susţinere raport de evaluare              minim nota 7 
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Dosarul de reînscriere a membrului titular exclus va conţine următoarele documente: 
 cerere tip de reînscriere (vizată de centrul teritorial); 
 declaraţie tip; 
 Curriculum Vitae (în limba română); 
 copia diplomei de licenţă; 
 copia certificatului de absolvire a cursului de evaluare organizat sau agreat de ANEVAR; 
 copia cărţii de identitate; 
 copia chitanţei care atestă plata taxei de reînscriere; 
 testul grilă; 
 după caz: copia chitanţei care atestă plata taxei de examen, raportul de activitate, copia 
certificatului de absolvire a seminarului / programului de pregătire. 

 

Reînscrierea membrului titular este aprobată prin decizia Preşedintelui ANEVAR, în condiţiile prevederilor 
prezentei proceduri. 

Decizia de reînscriere va fi comunicată în scris centrului teritorial şi persoanei în cauză, în termen de 5 zile 
lucrătoare de la emiterea acesteia. Membrul titular reînscris are obligaţia achitării cotizaţiei aferente anului 
în care se face reînscrierea, în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la data deciziei de reînscriere. 
Legitimaţia şi parafa membrului reînscris vor fi eliberate numai cu condiţia achitării cotizaţiei şi a încheierii 
poliţei de asigurare profesională.  

 
 
IV. PROCEDURA DE TRANSFER AL MEMBRILOR DE LA UN CENTRU 

TERITORIAL LA ALTUL 
 

În situaţia în care un membru îşi schimbă domiciliul / sediul sau locul de muncă, în raza altui centru 
teritorial ANEVAR, poate solicita transferul de la un centru teritorial  la altul. 

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

Cererea va fi vizată de preşedintele centrului teritorial, de la care se solicită transferul, cu precizarea 
situaţiei membrului respectiv: 

 dacă a fost sau nu achitată cotizaţia pe anul în curs,  
 dacă deţine sau nu o poliţă de asigurare profesională,  
 dacă a ridicat legitimaţia şi parafa aferente anului în curs, respectiv certificatul de membru 

asociat. 

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

 

 

Prezentele  Proceduri au fost elaborate în temeiul şi cu respectarea prevederilor art. 7, 8,10, 11, 14 şi 26 din 
Statutul ANEVAR, precum  şi a celorlalte regulamente aplicabile şi înlocuiesc procedurile anterioare din 
domeniu. 
 

Prezentele  Proceduri intră în vigoare  la data aprobării  de către Consiliul Director şi vor fi publicate în 
Buletinul Informativ ANEVAR.  
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ANEXA LA PROCEDURA DE PRIMIRE ÎN ANEVAR 
Programul pentru dobândirea experienţei practice în evaluare 
 

1. Introducere 
În conformitate cu art. 8 alin. (2) din Statutul ANEVAR, una din condiţiile pe care trebuie să le 

îndeplinească un membru aspirant pentru a deveni membru titular este « ....să fi urmat un program 
de practică agreat de ANEVAR ». 

Perioada în care se dobândeşte experienţa practică se numeşte stagiatură. 
 

2. Obiective 
Scopul stagiaturii este de a asigura că acele cunoştinţe obţinute, în cadrul cursului de formare şi 

certificate prin examen, sunt aplicate în practică în mod corespunzător şi că membrii ANEVAR au 
căpătat deprinderea de a respecta standardele profesionale şi etice în evaluare. 

Astfel se poate demonstra, celor interesaţi, că numai acele persoane care au un nivel 
profesional şi etic ridicat devin membri ANEVAR. 
 

3. Principii 
3.1.  Durata stagiului este de minim 800 ore în maxim 2 ani (200 ore sunt alocate 

proiectului de absolvire a cursului de formare si este obligatoriu să se realizeze şi un 
raport de verificare căruia îi sunt alocate 50 ore). 

3.2.  Examenul de finalizare a cursului de formare trebuie să fie promovat cu cel puţin 4 
luni înainte de finalizarea stagiaturii. 

3.3.  Stagiatura se finalizează cu un examen în faţa comisiei de examinare compusă din 2 
examinatori. 

3.4.  Activitatea practică este monitorizată de un tutor care poate supraveghea simultan 
maxim 5 stagiari. 

3.5.  Tutorul va acorda lunar 2 ore de consultaţii. 
3.6.  Stagiarul va contribui la acoperirea cheltuielilor cu monitorizarea şi examinarea cu o 

sumă aprobată de Consiliul Director ANEVAR. 
3.7.  Sunt scutiţi de stagiatură aspiranţii care au fost angajaţi la firme de evaluare asociate 

ANEVAR în ultimii 2 ani, minim 6 luni cu program de 8 ore zilnic şi care au realizat 
lucrări de evaluare în domeniul pregătirii efectuate la cursul ANEVAR (EPI, EI, 
EBM). 

3.8. Tutorele poate fi schimbat cu aprobarea Comisiei de atestare şi calificare profesională. 
 

4. Aspecte organizatorice 
4.1.  Stagiarul va completa un registru de activitate (modelul anexat) în care înregistrările 

sunt certificate de tutor. 
4.2.  Condiţii pentru tutor: 

 3 ani vechime în ANEVAR pe secţiunea pentru care primeşte calitatea de tutor; 
 angajat al unei firme de evaluare sau persoană fizică autorizată cu activitate de 

evaluare; 
 să facă dovada că a efectuat  12 lucrări de evaluare în ultimul an calendaristic; 
 să fi absolvit un seminar pregătitor în domeniul tutoratului (cu excepţia MAA); 
 orele de tutorat vor fi recunoscute ca ore de pregătire continuă (2 ore/stagiar); 
 pentru activitatea depusă, tutorul primeşte gratuitate la seminariile şi 

conferinţele ANEVAR în sumă de 80 RON/stagiar + 20 RON/absolvent 
 să nu fi avut vreo sancţiune acordată de Comisia de Etică şi Disciplină; 
 să nu certifice activităţi fictive ale stagiarilor şi întocmirea unor rapoarte de 

activitate fără corespondent în practică; nerespectarea acestor prevederi, 
constatată de Comisia de Etică, reprezintă o încălcare flagrantă a Codului 
Deontologic şi atrage după sine excluderea din ANEVAR. 

4.3.  Şedinţele cu stagiarii vor cuprinde o oră analiză programe  individuale şi o oră 
consultaţii. 
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4.4.  Firmele asociate ANEVAR pot primi la practica de 600 ore, maxim 5 stagiari şi vor 
fi recompensate de ANEVAR cu reducerea taxelor de participare la evenimentele 
ANEVAR în sumă de …….. RON / stagiar*. 

4.5.  Stagiarul va contribui la ANEVAR anual cu o sumă al cărei cuantum va fi stabilit de 
către Consiliul Director (atât în cazul în care face stagiatura în cadrul unei persoane 
juridice asociate ANEVAR cât şi în cazul stagiaturii la firme neasociate ANEVAR 
sau la persoane fizice autorizate). 

4.6.  Stagiarul trebuie să participe la minim 8 şedinţe cu tutorul. 
4.7.  Examenul de finalizare a stagiaturii : 

 grupă de 15-20 stagiari 
examinatorii : lectori ANEVAR (care nu au avut calitatea de tutori ai 
stagiarilor participanţi la examen) sau membrii ai birourilor centrelor 
teritoriale, aprobaţi de Comisia de calificare şi atestare profesională a 
ANEVAR; 

 examenul constă din analiza registrului de activitate, se cere stagiarului să 
descrie 2 activităţi din registru, prezentând dosarele evaluărilor pe care le-a 
făcut (raport + informaţiile de piaţă) şi să răspundă la două întrebări din 
Statutul ANEVAR şi din Codul etic al profesiei de evaluator 

 grila punctaj :  1 punct la fiecare 100 ore peste 800 (maxim 5 pct.) 
             10 puncte nota tutorelui (minim 5) 
             20 puncte notele examinatorilor (minim 10) 

 nota de absolvire minim 20 puncte. 
Pentru reexaminare : încă 100 ore practică şi minim 14 puncte de la examinatori 
 

* Cuantumul taxelor se stabileşte de către Consiliul Director. 
 
 
 
 

ANEXA NR. 6 
 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE  
A COMISIEI DE CENZORI 

 
Cap I. Dispoziţii generale 
 

Art. 1. În conformitate cu prevederile art. 20 din statutul ANEVAR, comisia de cenzori a Asociaţiei 
Naţionale a Evaluatorilor din România (ANEVAR) are drept scop asigurarea controlului financiar intern al 
asociaţiei şi supravegherea gestiunii patrimoniului. 
 

Art. 2. Cerinţele dispuse prin reglementările contabile, aplicabile de către persoanele juridice fără scop 
patrimonial, prevăd obligativitatea supunerii situaţiilor financiare anuale verificării şi certificării de către 
cenzori. 

Art. 3. Comisia de cenzori îşi desfăşoară activitatea pe baza prevederilor statutului ANEVAR şi a 
programului propriu de activitate, având următoarele atribuţii: 

a) Verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei; 
b) Întocmeşte rapoarte şi le prezintă Conferinţei Naţionale; 
c) Participă la şedinţele Consiliului Director fără drept de vot; 
d) Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Conferinţa Naţională. 

Cap. II. Componenţa şi constituirea comisiei 
 

Art. 4. Membrii comisiei de cenzori sunt aleşi de către Conferinţa Naţională prin vot secret, dintre membrii 
titulari ai asociaţiei care au şi calitatea de experţi contabili, cu un mandat de 2 ani, conform prevederilor 
statutare. 
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Art. 5. Membrii comisiei de cenzori sunt obligaţi să respecte statutul ANEVAR, codul etic al profesiei de 
evaluator, prezentul regulament şi să controleze punerea în aplicare a legislaţiei în materie privind 
reglementările contabile armonizate cu directivele europene, aplicabile de către persoanele juridice fără 
scop patrimonial. 

Cap. III.  Organizarea comisiei de cenzori 
 

Art. 6. Comisia de cenzori are în componenţa sa 3 membri titulari şi tot atâţia supleanţi, care îşi desfăşoară 
activitatea atât în plen, cât şi individual, pe baza unui plan de activitate stabilit. 
 

Art. 7. După alegerea de către Conferinţa Naţională, în prima şedinţă, comisia de cenzori îşi desemnează 
un preşedinte, care întocmeşte programul anual de control, prin care se repartizează sarcinile pe fiecare 
membru titular. 
 

Art. 8. Secretariatul comisiei este asigurat de către personalul angajat al ANEVAR, la sediul central, care 
preia documentele elaborate de comisie, le arhivează şi le păstrează potrivit normelor legale. 

Cap. IV. Funcţionarea comisiei 
 

Art. 9. Comisia de cenzori funcţionează în perioada celor doi ani, pentru care a fost aleasă, de Conferinţa 
Naţională, în componenţa numerică şi nominală rezultată în urma votului.  
 

Art. 10. Mandatul comisiei poate fi ridicat de acelaşi organ, membrii comisiei putând renunţa la mandat în 
perioada pentru care au fost aleşi, pentru motive personale sau în caz de incompatibilitate sau 
imposibilitatea exercitării mandatului. 
 

Art. 11. Membrii comisiei participă, de regulă, la şedinţele Consiliului Director fără drept de vot, iar 
Consiliul Director are latitudinea să invite comisia, în plenul său ori pe unul din cenzori, în funcţie de 
problematica ordinii de zi. 
 

Art. 12. Constatările comisiei de cenzori vor fi structurate în rapoarte care vor fi prezentate preşedintelui 
ANEVAR. Rapoartele pot fi întocmite de comisie în plenul său sau pot conţine constatările unui singur 
membru. 
 

Art. 13. Rapoartele destinate Conferinţei Naţionale vor fi însuşite de toţi membrii comisiei, în caz de 
divergenţe prezentându-se opinii separate.  
 

Art. 14. Verificarea şi certificarea situaţiilor financiare anuale se realizează numai în plenul  comisiei, după 
analiza şi evaluarea constatărilor membrilor comisiei, potrivit programului adoptat. 
 

Art. 15. Potrivit programului de lucru, comisia de cenzori realizează, atât în plenul său cât şi prin activităţi 
individuale ale membrilor săi, controlul şi îndrumarea activităţii de gestiune şi evidenţă la birourile zonale, 
la societăţile de contabilitate care asigură tratamentul contabil al documentelor justificative la birourile 
zonale, precum şi la sediul central. 
 

Art. 16. În exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 3, comisia de cenzori supraveghează şi controlează, prin 
metode adecvate, gestiunea şi administrarea asociaţiei, urmărind cu prioritate următoarele: 

• Modul în care se respectă statutul asociaţiei; 
• Modul în care s-au preluat şi se duc la îndeplinire hotărârile Conferinţei Naţionale şi deciziile 

Consiliului Director; 
• Măsura în care registrele asociaţiei sunt ţinute corect şi la zi; 
• Evaluarea patrimoniului asociaţiei şi realizarea inventarierii anuale; 
• Corectitudinea întocmirii actelor de gestiune şi de evidenţă; 
• Respectarea normelor legale şi a procedurilor interne privind gestionarea patrimoniului asociaţiei; 
• Corectitudinea determinării cuantumului garanţiilor depuse de persoanele care gestionează şi 

manipulează valori materiale şi băneşti; 
• Determinarea şi evidenţierea corectă a vărsămintelor privind impozitele şi taxele; 
• Analiza situaţiei creditorilor şi debitorilor asociaţiei;  
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• Efectuarea corectă a operaţiunilor premergătoare închiderii bilanţului şi contului de profit şi 
pierdere; 

• Întocmirea situaţiilor financiare anuale precum şi legalitatea datelor înscrise în acestea; 
• Identificarea situaţiilor defavorabile, care pot afecta situaţia patrimonială şi financiară a asociaţiei. 

 

Art. 17. În realizarea atribuţiilor, stabilite prin statut şi prin programul de lucru, comisia de cenzori verifică 
prin sondaj, pe bază de eşantioane determinate prin metode statistice, operaţiunile financiar-contabile şi de 
gestiune pentru fiecare perioadă de raportare. 

Cap. V. Alte prevederi 
 

Art. 18. Rapoartele întocmite de comisia de cenzori, atât în plenul său cât şi de către membrii acesteia, se 
arhivează la sediul ANEVAR din Bucureşti, se valorifică de către secretariatul desemnat de Consiliul 
Director şi se folosesc numai în scopul pentru care au fost create, în condiţiile respectării confidenţialităţii 
datelor şi informaţiilor cuprinse în acestea. 
 

Art. 19. Prezentul regulament de organizare şi funcţionare intră în vigoare la data aprobării lui de către 
Consiliul Director, conform Statutului ANEVAR. 
 

Art. 17. Regulamentul de organizare şi funcţionare al comisiei de cenzori va fi publicat în Buletinul 
Informativ ANEVAR. 
 
 
ANEXA NR. 7 
 

PRINCIPII DE ECHIVALENŢĂ 
 

Condiţii de calificare şi experienţă pentru membru titular: 
 Curs de calificare în evaluare de cel puţin 90h care corespund programei ANEVAR pentru fiecare 
secţiune; 

 Examen scris de absolvire a cursului similar cu examenul ANEVAR; 
 Elaborarea şi susţinerea unei lucrări de evaluare + stagiu de practică; 
 Rezultat examen: 7 media minimă (6 media minimă pe fiecare probă). 

 

Principii echivalare program de instruire continuă: 
a. Seminarii organizate de terţi - echivalent seminarii ANEVAR 

 Tematica aprobată de Comisia de Calificare şi Atestare; 
 Timp echivalat: oră la oră; 
 Test scris cu minim 20 întrebări/8 ore seminar, 30 întrebări/16 ore seminar şi 40 întrebări la peste 16 
ore seminar; 

 Rezultat test: minim 70%. 
 

b. Alte echivalări (maxim 50% din cerinţe) 
 8 ore pentru articol acceptat la Buletinul Informativ; 
 30minute/participant pentru fiecare participare la comisia de examinare oral la MAA; 
 8 ore pentru prezentare (o singură dată/an) material de seminar; 
 1 - 30 ore contribuţie la carte de specialitate în conformitate cu recomandările Consiliul Ştiinţific – 
IROVAL; 

 4 - 8 ore pentru participare la Conferinţe organizate de ANEVAR conform comunicării de către 
organizator; 

 4 ore/subiect pentru elaborarea unui subiect de examen MAA acceptat de către comisia de acreditare; 
 1 oră pentru 5 întrebări de test scris acceptate de IROVAL; 
 2 - 8 ore pentru comunicări ştiinţifice la conferinţele ANEVAR sau ale altor organizaţii profesionale; 
 4 ore pentru articole şi prezentări profesionale în mass media; 
 1 oră pentru 10 pagini de recenzare/verificare a materialelor la solicitarea IROVAL; 
 8 ore pentru elaborare material seminar acceptat de Comisia de calificare şi atestare; 
 Oră la oră pentru cursuri predate la ANEVAR (o singură dată/an/temă); 
 Oră la oră consultaţii – maxim 6 ore (o singură dată/an/examen); 
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 6 ore la cursuri (o singură dată/an/secţiune); 
 Alte activităţi*):      

- participări la conferinţe internaţionale; 
- ore predate la universităţi; 
- examene doctorat; 
- cursuri masterate. 

*) la aprecierea Comisiei de calificare şi atestare. 
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AGENDA LEGISLATIVĂ PENTRU EVALUATORI 
SELECŢIE DE ACTE  NORMATIVE APĂRUTE  ÎN PERIOADA  

aprilie – septembrie 2006 
 

Consilier juridic Veronica GRUZSNICZKI 
 

Actul normativ M.O. 
Partea I 

Legea nr. 85/2006, privind procedura insolvenţei 
 

Scopul legii este instituirea unei proceduri colective pentru acoperirea pasivului debitorului aflat în insolvenţă. 
Cheltuielile aferente procedurii instituite prin lege, inclusiv cele referitoare la notificarea, convocarea şi 
comunicarea actelor de procedură efectuate de administratorul judiciar sau de lichidator, vor fi suportate din 
averea debitorului. 
Aplică prezenta procedură instanţele judecătoreşti, judecătorul sindic, administratorul judiciar şi lichidatorul. 
Procedura este declanşată în baza unei cereri introduse la tribunal de către debitor sau de către creditori, precum 
şi de orice alte persoane sau instituţii prevăzute expres de lege. 
Creditorii îndreptăţiţi să solicite deschiderea procedurii insolvenţei trebuie să precizeze în cererea introductivă: 
cuantumul şi temeiul creanţei; existenţa unei garanţii reale, constituite de către debitor sau instituite potrivit legii; 
existenţa unor măsuri asigurătorii asupra bunurilor debitorului; declaraţia privind eventuala intenţie de a participa 
la reorganizarea debitorului, caz în care va trebui să precizeze, cel puţin la nivel de principiu, modalitatea în care 
înţelege  să participe la reorganizare. 
Legea instituie două proceduri: procedura generală şi procedura simplificată. 
Procedura generală reprezintă procedura prin care un debitor intră, după perioada de observaţie, succesiv, în 
procedura de reorganizare judiciară şi în procedura falimentului sau, separat, numai în reorganizare judiciară ori 
doar în procedura falimentului. 
Procedura generală prevăzută în această lege se aplică următoarelor categorii de debitori, aflaţi în stare de 
insolvenţă sau de insolvenţă iminentă: societăţile comerciale; societăţile cooperative; organizaţiile cooperatiste; 
societăţile agricole; grupurile de interes economic; orice altă persoană juridică de drept privat care desfăşoară şi 
activităţi economice. 
Procedura simplificată reprezintă procedura prin care un debitor intră direct în procedura falimentului, fie odată cu 
deschiderea procedurii insolvenţei, fie după o perioadă de observaţie de maxim 60 de zile. 
Procedura simplificată se aplică debitorilor aflaţi în stare de insolvenţă, care se încadrează în una din următoarele 
categorii: 
- comercianţi, persoane fizice, acţionând individual; 
- asociaţii familiale; 
- comercianţi care nu deţin nici un bun în patrimoniul lor ori actele constitutive şi documentele contabile nu pot fi 

găsite, ori sediul nu mai există şi administratorul nu poate fi găsit; 
- debitori care nu au prezentat documentele prevăzute la art. 28 alin.(1), lit. b), c), e) şi h) în termenul prevăzut de 

lege; 
- societăţi comerciale dizolvate anterior formulării cererii introductive; 
- debitori care şi-au declarat prin cererea introductivă, intenţia de intrare în faliment sau care nu sunt îndreptăţiţi să 

beneficieze de procedura de reorganizare judiciară prevăzută de această lege. 
Pentru regiile autonome aflate în stare de insolvenţă, se va stabili prin lege specială, procedura aplicabilă. 
Dispoziţiile prezentei legi se completează, în măsura compatibilităţii lor, cu cele ale Codului de procedură civilă, 
Codului civil, Codului comercial român şi ale Legii nr. 637/2002, cu privire la reglementarea raporturilor de drept 
internaţional privat în domeniul insolvenţei. 
Ministerul Justiţiei, în termen de 6 luni, de la intrarea în vigoare a legii, va adopta prin ordin al ministrului, Manualul 
privind bunele practici în aplicarea procedurii insolvenţei. 
Prezenta lege intră în vigoare la 21 iulie 2006 şi abrogă pe aceeaşi dată: 
- Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, republicată în Monitorul Oficial, 

Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 
- art. 282 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1.066 

din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 
- orice altă dispoziţie contrară. 

359/ 
21.04.2006 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006, privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale 
aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică 
 
Ministerul Finanţelor Publice este desemnat ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, responsabil 
pentru îndeplinirea funcţiei de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor 

365/ 
26.04.2006 
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care intră sub incidenţa legislaţiei privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. 
Fac obiectul acestei verificări, următoarele contracte; 
a) contractele de lucrări şi contractele de concesiune de lucrări cu valoare estimată, fără TVA, mai mare sau egală 

cu 250.000 euro; 
b) contractele de servicii şi contractele de concesiune de servicii cu valoare estimată, fără TVA, mai mare sau 

egală cu 40.000 euro; 
c) contractele de furnizare cu valoare estimată, fără TVA, mai mare sau egală cu 40.000 euro; 
d) acordurile – cadru încheiate în vederea atribuirii contractelor prevăzute la lit. a) – c). 
Observatorii care vor verifica procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică, beneficiază de salarii de 
bază majorate cu 75%, faţă de cele prevăzute de lege. 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 intră în vigoare la 30 iunie 2006, cu excepţia art. 1 alin.(1), art. 12 
şi art. 13 care intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial, Partea I. 

Legea nr. 111/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2005, privind înfiinţarea 
Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice 
 

Legea modifică art. 1 alin.(1), art. 2 lit. d), art. 3 lit. b) şi c), art. 9 şi art. 12 din OUG nr. 74/2005. 
Astfel, art. 1 alin.(1) va avea următorul conţinut: „Se înfiinţează Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi 
Monitorizarea Achiziţiilor Publice, denumită în continuare Autoritate, ca instituţie publică, în subordinea 
Guvernului, cu sediul în municipiul Bucureşti, prin reorganizarea Direcţiei de reglementare şi monitorizare a 
achiziţiilor publice din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi a Serviciului de achiziţii lucrări publice al Direcţiei 
generale achiziţii în lucrări publice şi infrastructură rurală din cadrul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi 
Turismului”. 
Autoritatea are personalitate juridică, iar personalul va fi constituit din funcţionari publici sau, după caz, din 
personal contractual. 

379/ 
03.05.2006 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată, cu 
modificări şi completări, prin Legea nr.337/2006 ( publicată în M.O. Partea I, nr.625/20.07.2006) 
 

Ordonanţa de urgenţă nr. 34/3006 reglementează procedurile de atribuire a contractului de achiziţie publică şi a 
contractului de concesiune de lucrări publice şi de servicii, precum şi modalităţile de soluţionare a contestaţiilor 
formulate împotriva actelor emise în legătură cu aceste proceduri. 
Scopul acestui act normativ îl constituie: promovarea concurenţei între operatorii economici; garantarea 
tratamentului egal şi nediscriminarea operatorilor economici; asigurarea transparenţei şi integrităţii procesului de 
achiziţie publică; asigurarea utilizării eficiente a fondurilor publice, prin aplicarea procedurilor de atribuire de către 
autorităţile contractante. 
Ordonanţa de urgenţă cuprinde reglementări detaliate privind: tipurile de contracte de achiziţie publică; autorităţile 
contractante; domeniile de aplicare inclusiv excepţiile; reguli comune aplicabile pentru atribuirea contractului de 
achiziţie publică; proceduri de atribuire; modalităţi speciale de atribuire a contractului de achiziţie publică; 
atribuirea contractului de achiziţie publică; dosarul achiziţiei publice; contractele de concesiune; contractele 
sectoriale; soluţionarea contestaţiilor; contravenţii şi sancţiuni. 
Contractele în curs de executare şi procedurile de atribuire în curs de desfăşurare, la data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe de urgenţă, se definitivează pe baza prevederilor legale în vigoare, la data iniţierii lor. 
Ordonanţa de urgenţă intră în vigoare la 30 iunie 2006, cu următoarele excepţii: 
- art. 14 alin.(3) şi art. 254 intră în vigoare la 1 ianuarie 2007; 
- art. 257 alin.(1) intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial, Partea I. 
Ordonanţa de urgenţă abrogă integral: 
- Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi actele 

normative emise în aplicarea acesteia; 
- Ordonanţa de urgenţă nr. 60/2001 privind achiziţiile publice,  aprobată cu modificări şi completări prin Legea 

nr. 212/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi actele normative emise în aplicarea acesteia; 
- Ordonanţa Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public – privat, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr. 470/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi actele normative 
emise în aplicarea acesteia; 

- Ordonanţa Guvernului nr. 20/2002 privind achiziţiile publice prin licitaţii electronice, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr. 468/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi actele normative 
emise în aplicarea acesteia; 

- Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2001 pentru aprobarea Procedurilor privind achiziţiile publice de produse 
şi servicii care implică apărarea naţională, ordinea publică, siguranţa şi securitatea naţională şi a listei 
aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi o serie de articole şi puncte din alte 
reglementări legale cu tangenţe în domeniu. 

418/ 
15.05.2006 
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Dispoziţiile ordonanţei de urgenţă transpun: 
- Directiva nr. 2004/18/CE privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de lucrări, de furnizare şi de 

servicii; 
- Directiva nr. 2004/17/CE privind coordonarea procedurilor de achiziţie aplicate de entităţile care operează în 

sectoarele apă, energie, transport şi servicii poştale (ambele directive publicate în JOCE nr. L. 134, din 30 aprilie 
2004), cu excepţia art.9 -11care vor fi reglementate prin hotărâre a Guvernului. 

Hotărârea Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 61/2006 
 

Biroul Permanent al Camerei Auditorilor Financiari din România este format din următoarele persoane: 
- Preşedinte: dl. prof. univ. dr. Ion Mihăilescu 
- Prim-vicepreşedinte: dl. Gheorghe Eugen Nicolăescu; 
- Vicepreşedinţi: Manolescu Maria, Neamţu Horia, Ali Eden, Culda Emil, Savu Gheorghe 

422/ 
16.05.2006 

Legea nr. 164/2005 pentru modificarea art. 17 alin.(2) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale 
 

Noul text al art. 17 alin. (2) este următorul: „(2) La acelaşi sediu vor putea funcţiona mai multe societăţi dacă 
imobilul, prin structura lui, permite funcţionarea mai multor societăţi în încăperi diferite şi dacă este îndeplinită una 
dintre următoarele condiţii: 
a) cel puţin o persoană este, în condiţiile legii, asociat în fiecare dintre societăţi; 
b) dacă cel puţin unul dintre asociaţi este proprietar al imobilului ce urmează a fi sediul societăţii”. 

430/ 
18.05.2006 

Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator 
 

Medierea reprezintă o modalitate facultativă de soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terţe 
persoane specializate, în calitate de mediator, în condiţii de neutralitate, imparţialitate şi confidenţialitate. Pot 
apela la mediere atât persoanele juridice, cât şi persoanele fizice. 
Poate fi mediator persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: 
- are capacitate deplină de exerciţiu; 
- are studii superioare; 
- are vechime în muncă de cel puţin 3 ani sau a absolvit un program postuniversitar de nivel master în domeniu, 

acreditat conform legii şi avizat de Consiliul de mediere; 
- este aptă, din punct de vedere medical, pentru exercitarea acestei activităţi; 
- se bucură de o bună reputaţie şi nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni intenţionate, de 

natură să aducă atingere prestigiului profesiei; 
- a absolvit cursurile pentru formarea mediatorilor, în condiţiile legii, cu excepţia absolvenţilor de programe  

postuniversitare de nivel master în domeniu; 
- a fost autorizată ca mediator, în condiţiile prezentei legi. 
Mediatorii autorizaţi sunt înscrişi în Tabelul mediatorilor, întocmit de Consiliul de mediere şi publicat în Monitorul 
Oficial, Partea I. 
Pentru organizarea activităţii de mediere se înfiinţează Consiliul de mediere, organism autonom cu personalitate 
juridică, de interes public, format din 9 membri, aleşi prin vot direct sau prin reprezentare de către mediatorii 
autorizaţi. 
Avocaţii, notarii publici şi consilierii juridici care dobândesc calitatea de mediator, potrivit prezentei legi, pot 
desfăşura activitatea de mediere în cadrul formelor de exercitare a profesiei lor. 

441/ 
22.05.2006 

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului 
de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a 
modelului şi conţinutului acestora 
 

Certificatul de atestare fiscală prezintă modul de îndeplinire a obligaţiilor de plată la buget a impozitelor, taxelor, 
contribuţiilor şi a altor venituri şi se eliberează de organul fiscal competent pentru administrarea contribuabililor, 
numai la solicitarea contribuabililor persoane juridice şi la schimbarea domiciliului fiscal. 
Certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice poate fi utilizat pe o perioadă de 30 de zile de la data 
eliberării, iar eliberarea lui este supusă taxelor de timbru. 
Certificatul de obligaţii bugetare se eliberează de organul fiscal competent pentru administrarea contribuabililor, la 
solicitarea instituţiei publice implicate în procesul de privatizare şi atestă modul de îndeplinire a obligaţiilor de plată 
la buget a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor venituri, fiind necesar pentru acordarea de înlesniri la plata 
obligaţiilor bugetare restante ori pentru alte situaţii prevăzute de lege şi nu este supus taxelor. 

450/ 
24.04.2006 

Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale 
Prin această lege sunt reglementate condiţiile privind constituirea, gestionarea, utilizarea şi controlul Fondului de 
garantare pentru plata creanţelor salariale. 
Din acest Fond de garantare se asigură plata creanţelor salariale, ce rezultă din contractele individuale de muncă 

453/ 
25.05.2006 
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şi din contractele colective de muncă, încheiate de salariaţi cu angajatorii, împotriva cărora au fost pronunţate 
hotărâri judecătoreşti definitive de deschidere a procedurii insolvenţei şi faţă de care a fost dispusă măsură 
ridicării, totale sau parţiale, a dreptului de administrare. 
Resursele financiare din care se constituie fondul, sunt: 
- contribuţia angajatorilor; 
- veniturile reprezentând dobânzi, majorări de întârziere pentru neachitarea în termenul de plată, a contribuţiei la 
Fondul de garantare, precum şi alte sume provenite din surse legale; 
- sume provenite din recuperarea debitelor create în condiţiile legii. 
Execuţia de casă a sumelor aferente acestui fond, se realizează prin Trezoreria Statului. 
Angajatorii plătesc lunar la Fondul de garantare, o contribuţie de 0,25%, aplicată asupra fondului total de salarii 
brute lunare realizate de salariaţi. 
La intrarea în vigoare a legii cota contribuţiei datorate la bugetul asigurărilor pentru şomaj de angajatori se 
diminuează cu 0,25 puncte procentuale. 
Fondul este gestionat de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, prin unităţile subordonate 
teritoriale şi din resursele lui se plătesc: 
- salariile restante; 
- compensaţiile băneşti restante, stabilite în contractele de muncă (individual şi colectiv) în cazul încetării 

raporturilor de muncă; 
- compensaţiile băneşti restante pentru concediul de odihnă neefectuat (numai pentru un an); 
- compensaţiile restante pe care angajatorii au obligaţia de a le plăti, potrivit contractelor de muncă, în cazul 

accidentelor de muncă sau bolilor profesionale; 
- indemnizaţiile restante pentru întreruperea temporară a activităţii. 
Din Fondul de garantare nu se poate plăti o sumă mai mare decât cuantumul a 3 salarii medii brute pe economie 
pentru fiecare salariat (salariu mediu brut comunicat de Institutul Naţional de Statistică, în luna în care s-a deschis 
procedura insolvenţei). 
Legea intră în vigoare la 1 ianuarie 2007 şi transpune Directiva Consiliului nr. 80/987/CEE privind apropierea 
legislaţiilor statelor membre referitoare la protecţia salariaţilor în cazul insolvabilităţii angajatorului, publicată în 
Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 283 din 28 octombrie 1980, cu modificările aduse prin 
Directiva Parlamentului European şi a Consiliului nr. 2002/74/CE, publicată în Jurnalul Oficial nr. L 270 din 8 
octombrie 2002. 

Ordin al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 538/2006 privind Metodologia trecerii de la 
produsul intern brut, la venitul naţional brut 
 
Metodologia trecerii de la produsul intern brut (PIB), la venitul naţional brut (VNB), transpune cerinţele Directivei 
Consiliului 89/130/CEE – Eurotom şi este obligatorie pentru statistica oficială din România. 
Metodologia este alcătuită din trei părţi care cuprind reglementări privind: 
I – Implementarea Sistemului european de conturi (SEC); 
II – Venitul naţional brut(VNB); 
III –Diseminarea datelor privind venitul naţional brut. 

478/ 
02.06.2006 

Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr.39/2006 pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor 
Naţionale nr. 16/1996 
 
Legea este completată cu reglementări noi privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor 
Statului (AVAS), în totalitate sau parţial, a documentelor aflate în arhiva societăţilor comerciale, la care deţine cel 
puţin 50% plus o acţiune din capitalul social. Aceste documente, create şi deţinute de AVAS pot fi depuse pentru 
păstrare permanentă la Arhivele Naţionale, în baza unui ordin al preşedintelui instituţiei în care se menţionează că 
nu mai sunt necesare desfăşurării activităţii curente. 
De asemenea ordonanţa de urgenţă modifică art. 18 din Legea nr.16/1996 privind preluarea documentelor cu 
valoare istorică şi a celor cu valoare practică a unui creator de documente, persoană juridică, desfiinţat potrivit 
legii, fără ca activitatea acestuia să fie continuată de altă entitate. 
Potrivit modificării art. 21 alin. 1, creatorii de documente sau persoanele juridice succesoare ale acestora, sunt 
obligaţi să elibereze, conform prevederilor legii, la cererea persoanelor fizice şi a persoanelor juridice, certificate, 
copii şi extrase de pe documentele pe care le creează, inclusiv de pe cele pentru care nu s-a împlinit termenul 
prevăzut la art. 13, dacă acestea se referă la drepturi care îl privesc pe solicitant. 
La data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2006 se abrogă: 
- art. II din Legea nr. 358/2002 pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996; 
- Hotărârea Guvernului nr. 51/2003 privind procedura de predare-primire a documentelor creatorilor şi/sau 

deţinătorilor de documente, persoane juridice care s-au desfiinţat; 
- orice alte dispoziţii contrare. 

486/ 
05.06.2006 
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Legea nr. 223/2006 pentru modificarea şi completarea Legii arendării nr. 16/1994 
Art. 3 alin.(1) din Legea nr.16/1996, în noua redactare are următorul conţinut: 
„Art. 3. – (1) Arendarea se face prin contract scris, al cărui model este prevăzut în anexă, încheiat între 
arendator, pe de o parte, şi arendaş, pe de altă parte. Părţile contractante pot fi persoane fizice sau juridice.” 

497/ 
08.06.2006 
 

Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicarea a Codului vamal al 
României 
Prevederile hotărârii se aplică începând cu 19 iunie 2006, data intrării în vigoare a Legii nr. 86/2006 privind Codul 
vamal al României. 
Regulamentul aprobat prin această hotărâre de Guvern asigură aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 2454/1993 al 
Comisiei din 2 iulie 1993, de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/1992 al 
Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările ulterioare, publicat în JOCE nr. L 
253/11.10.1003. 

520/ 
15.06.2006 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2006 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi 
Prezentul act normativ reglementează competenţa, rolul, atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi. 
Curtea de Conturi: 
- exercită controlul asupra modului de formare, administrare şi întrebuinţare a resurselor financiare ale statului şi 

ale sectorului public, precum şi asupra modului de gestionare a patrimoniului public şi privat al statului şi al 
unităţilor administrativ – teritoriale. 

- efectuează audit financiar extern şi audit al performanţei în sectorul public. 
- are atribuţii de raportare, consultare, avizare şi informare publică. 
În vederea realizării obiectivelor auditului extern în sectorul public, Curtea de Conturi are competenţa de a solicita 
informaţii şi documente şi de a face verificările pe care le consideră necesare, inclusiv la faţa locului, la 
persoanele juridice care: 
- administrează  sau utilizează fonduri publice; 
- sunt companii, societăţi naţionale, regii autonome, societăţi comerciale la care statul sau o unitate administrativ – 

teritorială  este acţionar majoritar; 
- administrează bunuri ori servicii aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ – 

teritoriale, în baza unor contracte de concesiune, de închiriere sau a altor forme de administrare; 
- beneficiază de garanţii guvernamentale pentru credite, de subvenţii sau de alte forme de sprijin financiar din 

partea statului, a unităţilor administrativ – teritoriale sau a instituţiilor publice. 
Curtea de Conturi îşi desfăşoară activitatea în mod independent şi are acces neîngrădit la acte, documente, 
informaţii şi baze de date necesare exercitării atribuţiilor sale, oricare ar fi persoanele juridice sau fizice 
deţinătoare. 
Curtea de Conturi este o autoritate administrativă autonomă, cu personalitate juridică, finanţată de la bugetul de 
stat. La nivel teritorial, funcţiile Curţii de Conturi se exercită prin direcţiile de audit judeţene şi a municipiului 
Bucureşti, unităţi fără personalitate juridică. 
Curtea de Conturi este condusă de Plenul său constituit din 18 consilieri de conturi, membrii ai Curţii de Conturi. 
Membrii Curţii de Conturi sunt numiţi de Camera Deputaţilor şi de Senat, pentru un mandat de 9 ani, care nu 
poate fi prelungit sau reînnoit. 
La data intrării în vigoare a acestei ordonanţe de urgenţă personalul angajat în funcţia de controlor financiar va 
dobândi calitatea de auditor public, cu obligaţia de a parcurge o perioadă de pregătire de 2 ani în cadrul instituţiei, 
care se va finaliza prin susţinerea unui examen de confirmare pe post. 
Ordonanţa de urgenţă nr. 43/2006 abrogă Legea nr. 94/1992, privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi. 

525/ 
19.06.2006 

Hotărârea nr.71/2006 a Consiliului Superior al Corpului Experţilor Contabili, privind aprobarea Tabloului 
cuprinzând experţii contabili şi contabilii autorizaţi, persoane fizice şi juridice, tutorii de stagiu, precum şi 
experţii evaluatori de întreprinderi 
Tabloul cuprinzând experţii contabili şi contabilii autorizaţi, persoane fizice şi juridice, tutorii de stagiu, 
precum şi experţii evaluatori de întreprinderi este publicat în  Monitorul Oficial, Partea I, nr. 550 bis care se 
poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”. 

550/ 
26.06.2006 

Ordinul preşedintelui Comisiei de supraveghere a Asigurărilor nr. 113.114/2006, pentru punerea în 
aplicare a Normelor privind practicarea de către asigurători a clasei de asigurări de protecţie juridică 
Normele se aplică asigurătorilor care sunt autorizaţi să practice clasa de asigurare nr. 17 „Asigurări de 
protecţie juridică”, din categoria asigurărilor generale, care acoperă cheltuielile de procedură judiciară şi alte 
cheltuieli, precum apărarea, reprezentarea şi recuperarea pagubei suferite de asigurat printr-un proces civil 
sau penal  ori în cazul unei reclamaţii îndreptate împotriva acestuia. 

560/ 
28.06.2006 
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Contractele de asigurări de protecţie juridică trebuie să cuprindă obligatoriu: 
- menţionarea procedurii adoptate (art. 3); 
- procedura de rezolvare a litigiilor, de către instanţele de judecată sau de către cele de arbitraj, în cazul în 

care există divergenţe de opinie între cele două părţi contractuale; 
- menţiunea că atunci când se face apel la un avocat sau la o altă persoană cu calificare corespunzătoare 

care să apere, reprezinte sau să servească interesele asiguratului în orice anchetă sau proces, asiguratul 
este liber să aleagă această persoană; 

- dreptul asiguratului de a alege un avocat sau altă persoană cu calificare adecvată, pentru a-i servi 
interesele ori de câte ori intervine un conflict de interese. 

Normele transpun Directiva 87/344/CEE din 22 iunie 1987 privind coordonarea legilor, reglementărilor şi 
dispoziţiilor administrative privind asigurarea de protecţie juridică. 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006, privind regimul contractelor de concesiune de bunuri 
proprietate publică 
Prin contract de concesiune de bunuri proprietate publică se înţelege acel contract încheiat în formă scrisă, 
prin care o autoritate publică (concedent) transmite, pe o perioadă determinată, unei persoane 
(concesionar), care acţionează pe riscul şi răspunderea sa, dreptul şi obligaţia de exploatare a unui bun 
proprietate publică în schimbul unei redevenţe. 
Prevederile acestei ordonanţe de urgenţă nu se aplică contractelor reglementate de Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de 
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. 
Obiectul contractului de concesiune îl constituie bunurile care sunt proprietatea publică a statului sau a 
unităţilor administrativ teritoriale, potrivit Constituţiei şi reglementărilor legale privind proprietatea publică. 
Redevenţa obţinută în urma încheierii acestor contracte se face venit la bugetul de stat sau la bugetele 
locale, după caz. 
Concedenţi în numele statului, judeţului, oraşului sau comunei pot fi: 
- ministerele sau alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, pentru bunurile proprietate 
publică a statului; 
- consiliile judeţene, locale, Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau instituţiile publice de interes 
local, pentru bunurile proprietate publică a judeţului, oraşului sau comunei. 
Concesionar poate fi orice persoană fizică sau persoană juridică, română sau străină. 
Durata contractului de concesiune nu va putea de depăşi 49 de ani, începând cu data semnării lui. 
Contractele de concesiune încheiate până la data intrării în vigoare a acestei ordonanţe, rămân supuse 
reglementărilor în vigoare la data încheierii lor. 
Contractele de concesiune a terenurilor de orice natură vor fi înregistrate de către concesionar în registrele 
de publicitate imobiliară sau în Cartea funciară. 

569/ 
30.06.2006 
 
 
 
 
 
 
 

Legea nr. 292/2006 pentru modificarea şi completarea art. 74 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului 
Se modifică alineatul (4) al art. 74 care va avea următorul cuprins: „În termen de două zile lucrătoare de la 
data plăţii preţului integral sau, în cazul vânzării cu plata în rate, a plăţii avansului şi a prezentării garanţiilor 
stabilite în procesul – verbal de licitaţie, licitatorul va transmite adjudecatarului cumpărător şi proprietarului 
bunului vândut silit câte un exemplar original al acestui proces – verbal.” 
După alineatul (4)  se introduc trei noi alineate (5) – (7), cu următorul cuprins: 
„(5) Pentru bunurile transmise prin vânzare silită, procesul – verbal de licitaţie constituie titlu de proprietate, 

în baza căruia adjudecatarul este îndreptăţit să procedeze la înregistrarea bunurilor adjudecate în 
evidenţa contabilă, să solicite, după caz, înmatricularea mijloacelor de transport imobiliare, precum şi 
orice alte operaţiuni admise de lege pentru titularul dreptului de proprietate. 

(6) Pentru adjudecatarul bunului imobil, procesul – verbal de licitaţie constituie titlu executoriu împotriva 
debitorului sau oricărei alte persoane care are în posesie ori deţine în fapt, fără nici un titlu, imobilul 
adjudecat. Dispoziţiile art. 516 - 523 din Codul de procedură civilă, referitoare la actul de adjudecare, 
efectele adjudecării şi cererea de evicţiune sunt aplicabile în mod corespunzător.  

(7) Procesul – verbal de vânzare la licitaţie a bunurilor cu plata preţului în rate, potrivit alin. (1) şi (2), 
constituie titlu executoriu împotriva cumpărătorului, pentru diferenţa de preţ neachitată în termen.”  

Procesele verbale de licitaţie întocmite până la data intrării în vigoare a prezentei legi, constituie, pentru 
adjudecatari, titluri executorii asupra tuturor persoanelor care se află în posesia bunurilor imobile vândute 
 prin licitaţie. 

596/ 
11.06.2006 
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Legea nr. 278/2006 pentru modificarea şi completarea Codului penal, precum şi pentru modificarea şi 
completarea altor legi 
 

Legea modifică: 
- Codul penal al României, republicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 65 din 16 aprilie 1997, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
Cele mai semnificative modificări privesc instituirea cadrului legal pentru răspunderea penală a persoanei 
juridice  şi la regimul pedepselor. 
Persoanele juridice, cu excepţia statului, a autorităţilor şi a instituţiilor publice, care desfăşoară o activitate ce 
nu poate face obiectul domeniului privat, răspund penal pentru infracţiunile săvârşite în realizarea obiectului 
de activitate sau în interesul ori în numele persoanei juridice, dacă fapta a fost săvârşită cu forma de 
vinovăţie prevăzută de legea penală. 
Pedepsele aplicabile persoanei juridice sunt principale (amendă de la 2.500 la 2.000.000 lei) şi complemen-
tare, precum: dizolvarea persoanei juridice; suspendarea activităţii persoanei juridice pe o durată de la 3 luni 
la un an sau suspendarea uneia dintre activităţile persoanei juridice în legătură  cu care s-a săvârşit 
infracţiunea pe o durată de la 3 luni la 3 ani; închiderea unor puncte de lucru pe o durată de la 3 luni la 3 ani; 
interzicerea de a participa la procedurile de achiziţii publice, pe o perioadă de la 1 la 3 ani; afişarea sau 
difuzarea hotărârii de condamnare. 
Alte modificări privesc pedeapsa în caz de concurs de infracţiuni săvârşite de persoana juridică, recidiva în 
cazul persoanei juridice, aplicarea şi executarea pedepselor complementare în cazul persoanei juridice. 
În legătură cu executarea pedepselor principale privative de libertate se stabileşte sistemul progresiv, 
condamnaţii având posibilitatea să treacă dintr-un sistem de executare, în altul, în condiţiile prevăzute de 
legea privind executarea pedepselor. Aceste regimuri sunt: regimul de maximă siguranţă, regimul închis, 
regimul semideschis şi regimul deschis. 
Se introduce o nouă încriminare – conflictul de interese – constând în fapta funcţionarului public care, în 
exerciţiul atribuţiilor de serviciu, îndeplineşte un act ori participă la luarea unei decizii prin care s-a realizat, 
direct sau indirect, un folos material pentru sine, soţul sau o rudă ori un afin până la gradul II inclusiv, sau 
pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani, sau din partea 
căreia a beneficiat ori beneficiază de servicii sau foloase de orice natură. 
Alte acte normative modificate prin această lege sunt:   
- Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 559 din 10 

noiembrie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, 
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, publicată în Monitorul 

Oficial, Partea I, nr. 352 din 30 iunie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter 
fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra 
păcii şi omenirii, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 214 din 28 martie 2002, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr. 107/2006. 

Legea nr.278/2006 intră  în vigoare la 11 octombrie 2006. 

601/ 
12.07.2006 

Legea nr. 287/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/1997 privind 
operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing 
 

Cele mai importante modificări aduse legii se referă la: 
- completarea definiţiilor valorii reziduale şi a ratei de leasing; 
- stabilirea unui termen de 12 luni după expirarea căruia locatarul/utilizatorul îşi poate exercita dreptul de a 

opta pentru cumpărarea bunului, înainte de sfârşitul perioadei de leasing; 
- dobânda de leasing se stabileşte pe baza ratei dobânzii convenite prin acordul părţilor; 
- locatorul/finanţatorul are libertatea în privinţa alegerii asigurătorului, dacă părţile nu au convenit altfel; 
- contractele de leasing, fără nici un fel de distincţie, precum şi garanţiile reale şi personale, constituite în 

scopul garantării obligaţiilor asumate prin contractul de leasing, constituie titluri executorii; 
- valoarea capitalului social minim pentru înfiinţarea unei societăţi de leasing, se majorează de la 500 

milioane lei vechi, la echivalentul în moneda naţională a sumei de 200.000 euro, capital ce trebuie să fie 
subscris şi vărsat integral în numerar; 

- pentru societăţile de leasing existente, această obligaţie trebuie realizată până la data de 31 decembrie 
2006; 

- societăţile de leasing au obligaţia de a raporta şi dreptul de a consulta informaţiile de risc bancar la 
Centrala Riscurilor Bancare, din cadrul Băncii Naţionale a României. 

606/ 
13.07.2006 
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Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.692/C/2006 privind aprobarea formatului Buletinului procedurilor de 
insolvenţă şi a conţinutului – cadru al citaţiilor, comunicărilor, hotărârilor judecătoreşti, convocărilor, 
notificărilor şi al altor acte care se publică în acesta şi al dovezii privind îndeplinirea procedurii de 
citare, comunicare, convocare şi notificare. 

615/ 
17.07.2006 

Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale 
 

Legea stabileşte principiile, cadrul general şi procedurile privind formarea, administrarea, angajarea şi 
utilizarea fondurilor publice locale, precum şi responsabilităţile autorităţilor administraţiei publice locale şi ale 
instituţiilor publice implicate, din domeniul finanţelor publice locale. 
Prevederile legii se aplică în domeniul elaborării, aprobării, executării şi raportării: 
- bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, judeţelor şi 

municipiului Bucureşti; 
- bugetelor instituţiilor publice finanţate, integral sau parţial, din bugetele locale; 
- bugetelor instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii; 
- bugetului împrumuturilor externe şi interne, pentru care rambursarea, plata dobânzilor, comisioanelor, 

spezelor şi a altor costuri, se asigură din bugetele locale şi care provin din: împrumuturi externe contractate 
de stat şi subîmprumutate autorităţilor administraţiei publice locale sau agenţilor economici şi serviciilor 
publice din subordinea acestora; împrumuturi contractate de autorităţile administraţiei publice locale şi 
garantate de stat; împrumuturi externe şi interne contractate sau garantate de autorităţile administraţiei 
publice locale;  

- bugetului fondurilor externe nerambursabile. 
Legea intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007, cu următoarele excepţii: 
- art. 61 – intră în vigoare la 3 zile de la data publicării legii în Monitorul Oficial, Partea I; 
- art. 26 alin.(7), art. 33 alin.(4) lit. f) şi g), art. 33 alin.(8), art. 41, art. 74 şi art. 75, care intră în vigoare la 1 

ianuarie 2008. 

618/ 
18.07.2006 

Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii 
 

Normele metodologice detaliază dispoziţiile ordonanţei privind criteriile de calificare, selecţie şi atribuire a 
contractelor; publicarea anunţurilor de intenţie, de participare şi de atribuire, aplicarea procedurilor de 
atribuire, acordul – cadru, evaluarea ofertelor şi altele. 
Garanţia de participare nu poate depăşi 2% din valoarea estimată a contractului, iar garanţia de bună 
execuţie 10% din preţul contractului de achiziţie. 
În anexele la norme sunt prezentate modelele de anunţuri şi modelul de raport privind contractele de 
achiziţie atribuite anual. 

625/ 
20.07.2006 

Legea nr. 341/2006 pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea fondului funciar nr. 18/1991 
 

Anexa nr. 1 la Legea fondului funciar nr. 18/1991 se referă la taxele pentru scoaterea definitivă din circuitul 
agricol a terenurilor din extravilan. 
Urmare a modificării, pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol a terenurilor din extravilan, în locul 
procentelor aplicate la valoarea de circulaţie, se instituie taxe fixe pe metru pătrat de teren, în funcţie de 
clasa terenului agricol: 
- clasa 1 - 4,00 lei/m2; 
- clasa 2 - 3,50 lei/m2; 
- clasa 3 - 3.00 lei/m2; 
- clasa 4 - 2,50 lei/m2; 
- clasa 5 - 2,00 lei/m2. 

626/ 
20.07.2006 

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.186/2006 privind deschiderea procedurii de reorganizare 
judiciară şi faliment de către organele fiscale competente şi propunerile de numire a lichidatorilor 

 

Organele fiscale care au calitatea de creditori fiscali în dosarele care au ca obiect procedura insolvenţei vor 
propune judecătorului – sindic şi vor vota desemnarea de administratori sau de lichidatori din Lista 
practicienilor agreaţi. 
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală va elabora o listă a practicienilor în insolvenţă, agreaţi pe zone 
geografice. Lista va respecta criteriile precizate în ordin, se actualizează semestrial şi se va publica pe 
pagina de internet a agenţiei. 

632/ 
21.07.2006 
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Organele fiscale îşi vor crea o bază de date referitoare la contribuabilii aflaţi în insolvenţă, reorganizare 
judiciară, faliment sau lichidare, ce va conţine: 
- data la care s-a deschis procedura; 
- administratorul sau lichidatorul desemnat în dosar; 
- istoricul dosarului, de la data deschiderii procedurii. 
Legea nr. 331/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 66/2000, privind 
organizarea şi exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială 

 

Cele mai multe completări se referă la dreptul de a exercita profesia de consilier în proprietate industrială, în 
România, de către cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene sau a altor state care fac parte din Spaţiul 
Economic European. 

646/ 
26.07.2006 

Decizia nr. IX din 20 martie 2006 a Înalte Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţiile Unite, privind recursul în 
interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă ICCJ, cu privire la competenţa de 
soluţionare, în primă instanţă, a cererilor având ca obiect obligarea persoanei juridice notificate, deţinătoare 
a imobilului, să emită decizie sau dispoziţie motivată de restituire în natură ori de acordare de despăgubiri, 
potrivit Legii nr. 10/2001. 
Întrucât, în practica instanţelor judecătoreşti, s-a constatat o interpretare neuniformă a situaţiei menţionate 
mai sus: 
- unele considerând că instanţa căreia îi revine competenţa să soluţioneze cererile formulate împotriva unui 

asemenea refuz este secţia de contencios administrativ al tribunatului; 
- altele apreciind că instanţa competentă să cenzureze refuzul persoanei juridice, deţinătoare a imobilului, de 

a emite decizie sau dispoziţie motivată de restituire în natură ori de acordare de despăgubiri, potrivit Legii 
nr. 10/2001, este judecătoria;  

- iar altele au considerat că această competenţă revine secţiei civile a tribunalului în a cărui rază teritorială îşi 
are sediul persoana juridică respectivă. 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a hotărât, după deliberări, că: „instanţa căreia îi revine competenţa de a 
soluţiona cererile formulate împotriva refuzului persoanei juridice notificate, deţinătoare a imobilului, de a 
emite decizie sau dispoziţie motivată de restituire în natură ori de acordarea de despăgubiri, potrivit Legii nr. 
10/2001, este secţia civilă a tribunalului în a cărui rază teritorială îşi are sediul persoana juridică respectivă.”  

653/ 
28.07.2006 

Decizii ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţiile Unite, privind recursuri în interesul legii, declarate 
de procurorul general al Parchetului de pe lângă această instanţă: 
 

- Decizia nr. X din 20 martie 2006, priveşte aplicarea dispoziţiilor art. 25 din Legea nr. 26/1990, republicată, 
astfel cum a fost modificat prin art. VIII pct. 23 din Legea nr. 161/2003, referitoare la cazurile de admisibilitate 
a cererii de radiere a unei înmatriculări sau menţiuni din registrul comerţului.  
Întrucât unele instanţe au admis asemenea cereri, chiar dacă persoana fizică sau juridică ce s-a considerat 
prejudiciată prin efectuarea unei înmatriculări ori menţiuni în registrul comerţului, nu face dovada că actele 
care au stat la baza înregistrării a cărei radiere se solicită, au fost desfiinţate, în tot sau în parte, ori s-au 
modificat printr-o hotărâre judecătorească anterioară irevocabilă, iar altele, dimpotrivă, au considerat că 
radierea unei înmatriculări sau menţiuni în registrul comerţului poate fi cerută numai în condiţiile în care 
există o hotărâre judecătorească irevocabilă, prin care au fost anulate ori modificate, în tot sau în parte, 
actele ce au stat la baza înregistrării a cărei radiere se solicită, precum şi dacă prin însăşi acea hotărâre nu 
s-a dispus efectuarea menţiunii respective în registrul comerţului, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis, 
după deliberări, următoarele: ”Cererea de radiere a unei înmatriculări sau menţiuni din registrul comerţului 
este admisibilă numai în condiţiile în care persoana fizică ori juridică, ce se consideră prejudiciată, ca efect al 
unei înmatriculări sau ca urmare a efectuării unei menţiuni în registrul comerţului, face dovada existenţei 
anterioare a unei hotărâri judecătoreşti irevocabile, prin care au fost modificate, în tot sau în parte, ori au fost 
anulate actele ce au stat la baza înregistrării a cărei radiere se solicită, dacă prin acea hotărâre nu s-a 
dispus menţionarea ei în registrul comerţului.”   
 

- Decizia nr. XI din 20 martie 2006, cu privire la aplicarea dispoziţiilor art. 6 alin.(4) şi ale art. 9 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001, privind procedura somaţiei de plată, în cazul cererii de învestire cu formă 
executorie, a ordonanţei de admitere a somaţiei de plată. 

 

Întrucât în practica instanţelor judecătoreşti s-a constat că nu există un punct de vedere unitar în acest sens, 
unele instanţe, admiţând cererea de învestire cu formulă executorie a ordonanţei de admitere, în tot sau în 
parte, a somaţiei de plată, în condiţiile în care comunicarea acesteia s-a făcut potrivit prevederilor art. 86-100 

656/ 
28.07.2006 
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din Codul de procedură civilă, chiar dacă nu s-au respectat dispoziţiile art. 6 alin.(4) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 5/2001, iar altele au considerat că, pentru a fi admisibilă cererea de învestire cu formulă 
executorie a ordonanţei pronunţate de instanţă, trebuie făcută dovada comunicării acesteia, prin scrisoare 
recomandată, cu confirmare de primire, astfel cum prevede art. 6 alin.(4) din Ordonanţa Guvernului nr. 
5/2001.  
Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a declarat recurs în interesul 
legii. 
In urma analizării acestuia, curtea a decis: „Cererea de învestire cu formulă executorie a ordonanţei de 
admitere, în tot sau în parte, a somaţiei de plată nu este admisibilă dacă aceasta nu a fost comunicată prin 
scrisoare recomandată cu confirmare de primire”. 
 

- Decizia nr. XII din 20 martie 2006, cu privire la dispoziţiile legale aplicabile, în materia reorganizării 
judiciare şi a falimentului, în cazul creanţelor preluate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului. 
Unele instanţe au apreciat, că în astfel de cauze, sunt aplicabile dispoziţiile art. 21 alin.(2) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 şi ale art. 2 alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2003, 
considerând că natura creanţelor, atât a celor bugetare, cât şi a celor prioritare preluate la datoria publică, 
este imperativă, astfel că ea însoţeşte creanţele preluate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor 
Statului. 
S-a considerat că textele menţionate, din ordonanţele de urgenţă ale Guvernului nr. 51/1998 şi nr. 95/2003, 
sunt dispoziţii speciale în raport cu Legea nr. 64/1995, republicată. 
Alte instanţe au considerat că dispoziţiile art. 83 alin.(2) din Legea nr.64/1995 privind procedura reorganizării 
judiciare şi a falimentului, republicată, sunt aplicabile şi în cazul creanţelor preluate de Autoritatea pentru 
Valorificarea Activelor Statului. 
Aceste instanţe au apreciat că, indiferent de natura creanţelor Autorităţii pentru Valorificarea Activelor 
Statului, ce privesc distribuţia din cadrul procedurii colective, se impune să se aibă în vedere că acestei 
proceduri concursuale îi sunt specifice reguli, cărora trebuie să li se supună toţi creditorii. 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis şi acest recurs în interesul legii şi a hotărât: „Dispoziţiile art. 83 
alin.(2) din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, republicată, sunt 
aplicabile şi în cazul creanţelor preluate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului.” 
Legea nr.356/2006 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală, precum şi pentru 
modificarea altor legi 
 

Legea modifică : 
- Codul de procedură penală al României, republicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 78 din 30 aprilie 1997, 
cu modificările şi completările ulterioare. 
Cele mai semnificative modificări privesc instituirea procedurilor privind tragerea la răspundere penală a 
persoanei juridice şi regimul pedepselor. 
Legea nr.356/2006 intră  în vigoare la 11 octombrie 2006. 

677/ 
07.08.2006 

Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 697/2006 
 

Se aprobă textul anunţului privind deschiderea procedurii de reorganizare judiciară şi faliment, de către 
organele fiscale competente şi propunerile de numire a lichidatorilor. 
Ordinul menţionează documentele ce trebuie depuse de cei interesaţi pentru participarea la selecţia Listei 
practicienilor în insolvenţă, agreaţi de Ministerul Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare 
Fiscală, criteriile de descalificare a ofertelor, modul de deschidere a ofertelor şi rezultatul selecţiei. 
 

751/ 
04.09.2006 
 

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.393/2006 
 

Se aprobă: 
- Procedura privind stabilirea din oficiu a impozitului pe venit la persoanele fizice; 
- modelul şi conţinutul formularului „Decizie de impunere din oficiu”, cod l1.l3.02.13/o, pentru stabilirea din 
oficiu a impozitului pe veniturile realizate începând cu data de 1 ianuarie 2005; 
- modelul şi conţinutul formularului „Decizie de impunere din oficiu”, cod 14.12.02.13/s, pentru stabilirea din 
oficiu a impozitului pe veniturile realizate până la data de 31 decembrie 2004. 
Organul fiscal competent are dreptul de a stabili din oficiu, impozitul pe venitul net anual impozabil, pe 
fiecare sursă şi categorie de venit, dacă contribuabilul nu depune declaraţia de venit la termenul prevăzut de 
lege. Stabilirea din oficiu a obligaţiilor fiscale se realizează după 15 zile de la înştiinţarea contribuabilului, 
privind depăşirea termenului legal de depunere a declaraţiei fiscale. 

758/ 
06.09.2006 
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 Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.394/2006 
 

 Se aprobă modelul şi conţinutul  „Adeverinţei de venit”, cod 14.13.21.13 şi „Cerere de eliberare a unei 
adeverinţe de venit”, cod 14.13.25.13. 
Adeverinţa de venit este valabilă 90 de zile de la data emiterii. 

758/ 
06.09.2006 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2006 pentru modificarea alin.(3) al art. 851 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 51/l998, privind valorificarea unor active ale statului 
 

Pentru instituirea unor reglementări speciale, cu aplicabilitate limitată în timp, privind executarea silită a 
sumelor de bani provenite din valorificarea activelor statului şi din privatizare, numai în temeiul unor hotărâri 
judecătoreşti sau arbitrale irevocabile, s-a modificat alin.(3) al art. 851 din OUG nr. 51/1998 astfel: „(3) 
Dispoziţiile alin. (1) şi (2) se aplică până la data de 31 decembrie 2006 inclusiv.” 

782/ 
15.09.2006 

Hotărâri ale Camerei Auditorilor Financiari din România: 
 

- Hotărârea nr. 68/2006 privind aprobarea Regulilor de organizare şi desfăşurare a examenului de 
aptitudini profesionale pentru atribuirea calităţii de auditor financiar; 
- Hotărârea nr. 69/2006 privind modul de programare şi desfăşurare a inspecţiilor de calitate a 
activităţii de audit financiar; 
- Hotărârea nr. 70/2006 pentru aprobarea Normelor privind controlul calităţii activităţii de audit 
financiar şi a serviciilor anexe. 

786/ 
18.09.2006 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – 
Codul muncii 
 

Modifică în principal : 
-art.68 – 72 din Codul muncii referitoare la „Concedierea colectivă. Informarea, consultarea salariaţilor şi 
procedura concedierilor colective”; 
- art. 84 – 86 din Codul muncii referitoare la „Contractul individual de muncă pe durată determinată”; 
-art.101 din Codul muncii referitor la „Contractul individual de muncă cu timp parţial”. Este introdusă noţiunea 
de „salariat cu fracţiune de normă” care poate fi încadrat  prin „contract individual de muncă cu timp parţial ”, 
fără a mai exista o durată minimă a fracţiunii de normă. (anterior modificării, art.101 din Codul muncii 
stabilea o fracţiune de normă de cel puţin două ore pe zi). 

788/ 
18.09.2006 

Legea nr. 364/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2006, privind întărirea capacităţii 
administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor  
Legea conţine numeroase modificări, completări şi abrogări faţă de textul OG nr. 25/2006. De ex.: 
- Informaţiile de interes public cuprinse în registrele naţionale administrate de Oficiul Român pentru Drepturile de 

Autor (ORDA) se stabilesc prin decizie a directorului general al ORDA, după consultarea structurilor asociative 
ale persoanelor înregistrate şi conform prevederilor Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de 
interes public. 

- Eliberarea adeverinţei de înscriere a fonogramelor în Registrul naţional al fonogramelor, se face în termen de 
maximum 10 zile lucrătoare, de la înregistrarea cererii, dacă solicitarea îndeplineşte condiţiile legale. La fel în 
ceea ce priveşte înscrierea videogramelor. 

- Este obligatorie înregistrarea în Registrul naţional al multiplicatorilor, a operatorilor economici care multiplică 
fonograme, videograme sau programe pentru calculator pe discuri optice, casete audio sau casete video 
destinate distribuirii către public, precum şi a celor care intermediază, în afara României, servicii de multiplicare 
de fonograme, videograme sau programe pentru calculator, pe discuri optice, casete audio sau video destinate 
publicului. 

- Operatorii economici care multiplică propriile fonograme, videograme şi programe pentru calculator, nu au 
obligaţia să se înregistreze în Registrul naţional al multiplicatorilor. 

- În spaţii publice deschise pot fi comercializate fonograme, videograme sau programe pentru calculator, în cadrul 
concertelor, festivalurilor, lansărilor, saloanelor, târgurilor ocazionale şi al altor manifestări expoziţionale, în spaţii 
special destinate. 

800/ 
22.09.2006 
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CONFERINŢE ORGANIZATE DE ANEVAR  

ÎN PERIOADA IUNIE - NOIEMBRIE 2006 
 
Conferinţa Naţională “Evaluarea activelor de infrastructură” 

 Pe data de 17 iunie 2006 a avut loc la Constanţa – Hotel IBIS - conferinţa cu tema „Evaluarea 
activelor de infrastructură”. În cadrul acesteia au fost prezentate diverse teme cu caracter 
metodologic şi studii de caz printre care se remarcă evaluarea proprietăţii publice, evaluarea pentru 
expropriere în caz de utilitate publică şi pentru stabilirea daunelor, evaluarea instalaţiilor portuare, 
evaluarea activelor din sectorul gazelor naturale, alimentării cu apă, canalizare, metode de evaluare 
specifice activelor de infrastructură etc. 

 Număr de ore de pregătire continuă echivalate: 4 – pentru toate secţiunile. 
 Materialele prezentate pot fi vizualizate pe site-ul ANEVAR (www.anevar.ro). 

 
Conferinţa „Evaluarea pentru piaţa de capital” 

 Evenimentul desfăşurat pe data de 27 iunie 2006, în cadrul Academiei de Studii Economice Bucureşti, 
aflat la cea de a patra ediţie, a avut ca temă, în acest an, „Evaluarea companiilor listate. Oportunităţi 
şi Provocări”. 

 Număr de ore de pregătire continuă echivalate: 4 – pentru secţiunile Evaluarea Întreprinderii şi 
Evaluarea Activelor Financiare 

 Materialele prezentate pot fi vizualizate pe site-ul ANEVAR (www.anevar.ro). 
 
Conferinţa „Evaluarea bunurilor din patrimoniul cultural-istoric” 

 Evenimentul bienal, aflat la cea de a doua ediţie, a avut loc la Suceava – Sala Dom Polski, pe data de 7 
octombrie 2006. 

 Evaluarea proprietăţilor istorice este o preocupare tot mai stringentă pentru evaluatori, care derivă atât 
din creşterea numărului tranzacţiilor cu această formă de proprietate, cât şi din cerinţele reflectării în 
situaţiile financiare ale entităţilor, inclusiv celor din sectorul public, a valorii rezonabile a acestora. În 
prezent, se află în faza de definitivare şi adoptare, un nou standard internaţional de evaluare, respectiv 
GN 15 – Evaluarea proprietăţilor istorice, care se referă la evaluarea clădirilor şi siturilor istorice. 
Această conferinţă a avut ca scop prezentarea metodologiei de evaluare a proprietăţilor istorice, 
conform cerinţelor GN 15, detalierea particularităţilor abordărilor în evaluare, precum şi studii de caz. 

 În cadrul evenimentului, a fost lansat primul număr al revistei bilingve de evaluare, editată de 
IROVAL, sub egida ANEVAR – Revista de Evaluare/ The Valuation Journal . 

 Număr de ore de pregătire continuă echivalate: 8 – pentru secţiunile Evaluarea Întreprinderii şi 
Evaluarea Proprietăţilor Imobiliare. 

 Materialele prezentate pot fi vizualizate pe site-ul ANEVAR (www.anevar.ro). 
 
Conferinţa „Evaluarea pentru situaţiile financiare ale instituţiilor de credit” 

 ANEVAR a organizat alături de Institutul Bancar Român şi PricewaterhouseCoopers România,  
conferinţa cu tema “Evaluarea pentru Situaţiile Financiare ale Instituţiilor de Credit”, desfăşurată 
pe data de 20 octombrie 2006 la sediul IBR. Tematicile abordate au fost selecţionate pentru a răspunde 
preocupărilor actuale ale auditorilor interni, specialiştilor în raportări financiare, analiştilor de credit, 
evaluatorilor, responsabililor de management operaţional şi de managementul riscului, din instituţiile 
bancare şi financiare (inclusiv IFN). 

 În cadrul evenimentului, a fost prezentat primul număr al revistei bilingve de evaluare, editată de 
IROVAL, sub egida ANEVAR – Revista de Evaluare/ The Valuation Journal . 

 Număr de ore de pregătire continuă echivalate: 4 – pentru toate secţiunile. 
 Materialele prezentate pot fi vizualizate pe site-ul ANEVAR (www.anevar.ro). 
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Indici medii de actualizare a valorii clădirilor şi construcţiilor speciale, pe etape şi 
cumulat faţă de data reper 01.01.1990 

 
Cod Grupe şi subgrupe de 30 Sept. 31 Dec. 31 Martie 30 Iunie 

grupa de clădiri şi construcţii speciale 2005 2005 2006 2006 
GRUPA I - CLĂDIRI         

11 Clădiri industriale 1.009 1.024 1.022 1.031 
    6,600.260 6,758.666 6,907.357 7,121.485 

12 Clădiri agricole 1.009 1.020 1.021 1.031 
    7,068.754 7,210.129 7,361.542 7,589.750 

A. Clădiri pt. transport şi 1.010 1.026 1.021 1.032 
     telecomunicaţii cu caracter civil 6,176.055 6,336.632 6,469.701 6,676.731 

13 

B. Clădiri pt. transport si 1.009 1.026 1.023 1.031 
       telecomunicaţii cu caracter productiv 6,519.548 6,689.056 6,842.904 7,055.034 

A. Clădiri pt. afaceri, comerţ 1.009 1.030 1.020 1.029 
  6,161.591 6,346.439 6,473.368 6,661.096 

14 

B. Clădiri pentru depozitare 1.009 1.024 1.023 1.030 
    6,378.841 6,531.934 6,682.167 6,882.632 

A. Clădiri de locuit 1.009 1.023 1.022 1.030 
  7,009.053 7,170.261 7,328.007 7,547.847 
B. Clădiri pentru învăţământ, 1.010 1.027 1.022 1.030 
     ştiinţă, artă, cultură 6,068.348 6,232.193 6,369.301 6,560.380 
C. Clădiri pt. ocrotirea sănătăţii, 1.010 1.027 1.022 1.031 
  asistenţă socială, cultură fizică, agrement 6,684.374 6,864.852 7,015.879 7,233.371 

15 

D. Clădiri administrative 1.010 1.028 1.022 1.030 
    6,709.317 6,897.178 7,048.916 7,260.383 

GRUPA II - CONSTRUCŢII SPECIALE         

21 Construcţii speciale industriale 1.009 1.022 1.023 1.032 
    6,211.986 6,348.650 6,494.669 6,702.498 

22 Construcţii speciale agricole 1.009 1.018 1.021 1.031 
    6,494.183 6,611.078 6,749.911 6,959.158 

23 Construcţii hidrotehnice 1.009 1.014 1.030 1.035 
    6,134.408 6,220.290 6,406.899 6,631.140 

24 Construcţii speciale pt. transporturi 1.008 1.018 1.031 1.030 
  si telecomunicaţii 6,816.524 6,939.221 7,154.337 7,368.967 

25 Construcţii pentru depozitare 1.009 1.025 1.022 1.031 
    6,154.263 6,308.120 6,446.899 6,646.753 

26 Construcţii pentru transport 1.012 1.051 1.023 1.028 
  energie electrica 5,222.590 5,488.942 5,615.188 5,772.413 

27 Construcţii pt. alimentare cu apa, 1.010 1.011 1.025 1.036 
  canalizare, îmbunătăţiri funciare 6,630.820 6,703.759 6,871.353 7,118.722 
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28 Construcţii pt. transportul şi distribuţia         
  produselor petroliere, gazelor, 1.008 1.012 1.013 1.041 
  conducte tehnologice si pt.         
  termoficare 6,679.979 6,760.138 6,848.021 7,128.790 

29 Alte construcţii speciale 1.014 1.020 1.017 1.027 
    6,938.874 7,077.651 7,197.971 7,392.316 
  Indice mediu global 1.010 1.024 1.022 1.031 
    6,455.777 6,610.716 6,756.152 6,965.593 

Curs val. (lei/S) luat în calcul la etapa 28,429 29,891 2.9100 2.8068 

Curs val. (lei/EURO) luat  în calcul la etapa 36,825 36,050 3.5200 3.5686 
      

Indici medii de actualizare a valorii clădirilor şi construcţiilor speciale, pe etape şi 
cumulat faţă de data reper 01.01.1965 

Cod Grupa şi subgrupa de 30 Sept. 31 Dec. 31 Martie 30 Iunie 
grupa obiecte de construcţii 2005 2005 2006 2006 
GRUPA I - CLADIRI         

    1.038 1.024 1.022 1.031 
11 Clădiri industriale 12,389.522 12,686.871 12,965.982 13,367.928 

12 Clădiri agricole 15,386.888 15,694.626 16,024.213 16,520.964 
13 Clădiri pt. transport şi telecomunicaţii         
  A. cu caracter civil 17,468.082 17,922.252 18,298.619 18,884.175 
  B. cu caracter productiv 13,887.269 14,248.338 14,576.050 15,027.908 

14 A. Clădiri pt. afaceri, comerţ 16,604.287 17,102.416 17,444.464 17,950.353 
  B. Clădiri pentru depozitare 14,119.975 14,458.854 14,791.408 15,235.150 
  A. Clădiri de locuit 21,892.046 22,395.563 22,888.265 23,574.913 
  B. Clădiri pentru învăţământ, ştiinţă, artă, cultură 15,393.355 15,808.976 16,156.773 16,641.476 

15 C. Clădiri pt. ocrotirea sănătăţii., 1.010 1.027 1.022 1.031 
    asistenţă socială, cultură fizică şi agrement 14,882.148 15,283.966 15,620.213 16,104.440 
    1.010 1.028 1.022 1.030 
  D. Clădiri administrative 17,149.333 17,629.514 18,017.363 18,557.884 

GRUPA II - CONSTRUCŢII SPECIALE         
21 Construcţii speciale industriale 11,790.113 12,049.495 12,326.634 12,727.589 

22 Construcţii speciale agricole 12,742.420 12,971.784 13,244.191 13,654.761 
23 Construcţii hidrotehnice 14,393.843 14,595.357 15,033.218 15,559.381 

24 
Construcţii speciale pt. transporturi şi 
telecomunicaţii 15,047.800 15,318.660 15,793.538 16,267.344 

25 Construcţii pentru depozitare 12,080.259 12,382.265 12,654.675 13,046.970 
26 Construcţii pentru transportul energiei electrice 12,109.826 12,727.427 13,020.158 13,384.722 
27 Construcţii pt. alimentare cu apă şi canalizare 14,535.398 14,695.287 15,062.669 15,604.925 

28 
Construcţii pt. transportul şi distribuţia produselor 
petroliere, gaze 15,498.089 15,684.066 15,887.959 16,539.365 

29 Construcţii speciale 12,318.076 12,564.438 12,778.034 13,123.040 

  Indice mediu pe ramură 14,720.459 15,064.387 15,405.373 15,882.940 
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