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HOTĂRÂRILE ADOPTATE ÎN CADRUL 
 ŞEDINŢEI CONSILIULUI DIRECTOR DIN 8 DECEMBRIE 2006 

 
În şedinţa Consiliului Director din data de 8 DECEMBRIE 2006, ce a avut loc la Braşov, au 

fost adoptate următoarele hotărâri: 
1. H 200 – Pentru următoarea şedinţă a Consiliului Director o comisie formată din dl. 

Anghel Ion, dl. Vascu Adrian, dl. Bojincă Mihail şi dna. Chirilă Adriana va pregăti o 
analiză a strategiei asociaţiei cu privire la cursurile de formare profesională. 

2. H 201 – Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al ANEVAR şi 
IROVAL. 

3. H 202 - Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al IROVAL cu 
modificările rezultate din influenţa cumpărării şi administrării sediului. 

4. H 203 – Se aprobă planul editorial al IROVAL pe anul 2007. 
5. H 204 – Se  respinge  cererea  de   revocare  a   deciziei  de   sancţionare   disciplinară nr. 

59/2006, emisă de Consiliul Director al ANEVAR, formulată de dl. Smărăndescu 
Grigore, membru ANEVAR, cu legitimaţia nr. 9794, din Centrul Teritorial Vâlcea.  

6. H 205 – Se aprobă procedurile de desfăşurare a cursurilor de formare profesională şi a 
seminariilor de pregătire continuă, conform Anexei la prezenta hotărâre.  

7. H 206 – Se  aprobă  rezultatele  examenului  de  acreditare  şi  reacreditare,  sesiunea 
noiembrie 2006. 

8. H 207 – Se aprobă ca valabilitatea însemnelor membrilor care s-au reacreditat să fie de 5 
ani.  

9. H 208 –  Se aprobă organigrama ANEVAR. 
10. H 209 –  Se aprobă propunerile de primire de noi membri ANEVAR – persoane juridice.  
11. H 210 – Se aprobă propunerile de primire de noi membri ANEVAR – persoane fizice, cu 

menţiunea că dosarele persoanelor cu profesia de fizician, chimist şi matematician sunt 
aprobate sub rezeva reverificării de către comisia de calificare şi atestare profesională. 
Decizia comisiei va fi comunicată Preşedintelui, care va informa Consiliul Director.   

12. H 211 – Pentru următoarea şedinţă a Consiliului Director o comisie formată din dl. 
Vascu Adrian, dl. Bojincă Mihail, dna. Jalobă Olga, şi dna. Chirilă Adriana va pregăti un 
material cu propuneri privind programul de monitorizare a activităţii profesionale, 
conform art. 8, alin. 2, liniuţa a zecea din Statutul ANEVAR.  

13. H 212 – Se aprobă formularul privind pregătirea profesională continuă cu modificările 
făcute, conform Anexei la prezenta hotărâre.  

14.  H 213 – Se aprobă cererile de dobândire a calităţii de membru titular seniori a 
următorilor: dl. Ticu Dumitru din Piatra Neamţ, dl. Stan Constantin din Bucureşti şi dl. 
Suciu Ioan din Braşov.  

15. H 214 – Se aprobă lista propunerilor de casare după inventarierea din 2005. 
16. H 215 – Se  aprobă  propunerile  de  modificare  şi  completare  a  Statutului  ANEVAR, 

conform Anexei la prezenta hotărâre.  
17. H 216 – Se aprobă lista taxelor şi indemnizaţiilor pe anul 2007, cu modificările făcute, 

conform Anexei la prezenta hotărâre. 
18.  H 217 - Dl. Nistor Neculai, Preşedintele Comisiei de etică şi disciplină, şi-a anunţat 

retragerea pe motive de sănătate din această funcţie, dar îşi va continua activitatea în 
cadrul Comisiei de etică şi disciplină, în limitele Statutului şi ale Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a Consiliului Director. 

19. H 218 - Se aprobă ca următoarea şedinţă a Consiliului Director să aibă loc pe data de 9 
martie 2007. 
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        ANEXĂ la hotărârea H 205 
 

PROCEDURA PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA 
 SEMINARIILOR DE FORMARE PROFESIONALĂ  - SFP  

 
1. Conform statutului ANEVAR şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrelor 

Teritoriale ANEVAR, Seminariile de Formare Profesională (SFP) se organizează de către 
Centrele Teritoriale în colaborare şi sub supravegherea Asociaţiei Naţionale. În acest scop, 
Centrele Teritoriale vor cuprinde, în programul anual de activitate, tipurile (categoriile) de 
Seminarii de Formare Profesională (SFP) pe care îşi propun să le organizeze, în baza 
cererilor care se depun la centre, perioada în care se propune desfăşurarea fiecărui curs, 
precum şi directorii de curs nominalizaţi. 

Centrele Teritoriale pot solicita şi pe parcursul anului, organizarea altor SFP-uri decât cele 
cuprinse în programul anual. Solicitarea se va face în scris, precizându-se: tipul SFP-ului, 
numărul solicitanţilor, perioada de desfăşurare propusă.  

Programul anual iniţial se va întocmi prin grija Directorului Executiv ANEVAR şi a 
Responsabilului cu Formarea Profesională, şi va fi supus aprobării Comisiei de Atestare şi 
Calificare Profesională. 

2. Cu cel puţin 14 zile înainte de data programată, de începere pentru fiecare SFP, se va 
transmite în două exemplare, la ANEVAR Central, pentru aprobare, “Bugetul 
Intermediar”, conform modelului prezentat în Anexa 1. Bugetul intermediar (Anexa 1)  va 
fi întocmit sub responsabilitatea preşedintelui de centru teritorial organizator împreună cu 
responsabilul numit pentru organizarea manifestării respective. 
Responsabilul de manifestare profesională este numit prin decizie de către preşedintele 
centrului teritorial. 

Veniturile înscrise în acest buget vor cuprinde următoarele: 
Pentru: 

 S.P.I.C.- contribuţia individuală a participanţilor(membri titulari persoane fizice); 
 S.F.P.  - contribuţia individuală de pregătire profesională; 
 CURS - c/v taxei de curs. 

La cheltuieli se vor înscrie toate cheltuielile legate direct de organizarea şi desfăşurarea 
seminarului. 

3. În termen de 5 zile de la primirea “Bugetului intermediar” al SFP, Asociaţia Naţională, 
prin Responsabilul cu Formarea Profesională, va asigura: 

 întocmirea programului orar cu nominalizarea lectorilor; 
 aprobarea de către Directorul Executiv a bugetului intermediar; 
  transmiterea la Centrul Teritorial organizator a bugetului aprobat şi a programului 

orar; 
 pregătirea materialelor didactice ce se vor distribui participanţilor. 

SFP-urile derulate de către Centrele Teritoriale vor primi un cod, în momentul în care 
bugetul intermediar va fi aprobat de către Directorul Executiv al ANEVAR, cod care va fi 
consemnat pe toate documentele aferente seminarului respectiv (documente justificative, 
situaţii intermediare ale cursului, decont, etc.) şi care va fi înregistrat drept cod bugetar şi 
în contabilitate, pentru o mai bună urmărire financiară. 

După primirea bugetului intermediar aprobat, începe acţiunea de încasare a contribuţiilor 
de participare. Fiecare taxă (taxa de înscriere, cotizaţie, pregătire profesională) se va încasa 
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pe chitanţe separate, pe care se trece codul comunicat. Persoanele care se înscriu la un curs, 
care se desfăşoară în alt judeţ decât domiciliul lor, vor achita taxa de înscriere şi cotizaţia 
de membru aspirant la centrul unde vor deveni membri, urmând să prezinte la centrul 
teritorial organizator copii xerox după chitanţele cu care a achitat, pentru a fi ataşate la 
dosarul cursantului. 

Întrucât S.P.I.C. şi S.F.P. sunt manifestări profesionale în cadrul activităţii statutare 
ANEVAR, nu se emit facturi fiscale pentru sumele datorate şi achitate de către 
participanţi. 
Pentru manifestările care se adresează altor persoane decât membrii asociaţiei - prin 
persoane juridice, ANEVAR prestează un serviciu iar pentru aceştia emite factură, sumele 
respective reprezentând venituri economice ale asociaţiei. 
Taxa de participare pentru persoanele juridice cuprinde şi T.V.A. , pentru care se emite 
factura de către ANEVAR central, pe baza listei cu datele necesare completării facturii, 
listă primită de la directorul de curs. 

Cheltuielile ce se efectuează pe plan local, pentru organizarea şi desfăşurarea seminariilor 
(chirie sală şi aparatură, materiale consumabile, multiplicări, apă minerală, cafea, 
deplasarea lectorilor, alte servicii executate de terţi, etc.), se înregistrează într-un analitic 
distinct, rezervat organizării de manifestări, pe baza codului înscris pe toate documentele. 
Documentele în original, la sfârşit de lună, după ce au fost fotocopiate şi consemnate în 
anexele prevăzute de procedura de manifestări, se vor transmite la ANEVAR central 
pentru înregistrarea veniturilor şi cheltuielilor, oprindu-se la dosarul cu actele contabile ale 
centrului - copii după facturi. 

Cheltuielile de deplasare ale lectorilor se vor suporta de către ANEVAR, în baza 
contractului de prestări servicii încheiat cu aceştia. 

Manifestările profesionale se pot desfăşura numai după primirea bugetului intermediar 
aprobat. 

4. Asociaţia Naţională se va îngriji, prin Responsabilul cu Formarea Profesională, să încheie 
contracte de prestări servicii cu lectorii şi cu directorii de curs. 
După prima săptămână de curs trebuie transmisă lista membrilor aspiranţi.  
După terminarea fiecărui modul se va transmite la ANEVAR central situaţia încasărilor şi 
a plăţilor efectuate. 

În 5 zile de la primirea situaţiei decont, Asociaţia Naţională va analiza şi aproba nivelele de 
venituri şi cheltuieli şi va restitui un exemplar aprobat de directorul executiv. 

Asociaţia Naţională, prin compartimentul financiar contabil, va urmări încasarea tuturor 
sumelor datorate. Conform regulamentului de organizare şi funcţionare a centrului, 
cheltuielile efectuate pentru organizarea şi desfăşurarea manifestării profesionale, 
neaprobate de preşedintele ANEVAR, prin situaţia decont, se deduc din partea de venituri 
cuvenite centrului, care va urmări recuperarea lor de la persoanele vinovate, dacă este 
cazul. 

Operaţiunile ocazionate de organizarea şi desfăşurarea manifestărilor profesionale vor fi 
înregistrate în contabilitate la centru şi la Asociaţia Naţională conform pct. C şi C.bis din 
procedurile de înregistrare contabilă a operaţiunilor patrimoniale ANEVAR. 

Preşedintele de centru şi directorii de manifestări profesionale vor lua măsuri ca în spaţiile 
ANEVAR, inclusiv în spaţiile închiriate pentru manifestări profesionale, să nu se 
desfăşoare activităţi comerciale. 
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MODUL DE DESFĂŞURARE AL EXAMENULUI DE ABSOLVIRE AL SFP-URILOR 
Toate seminariile de formare profesională (SFP), organizate de ANEVAR sau cele recunoscute de 
ANEVAR, se finalizează cu un examen de absolvire. 
Examenul de absolvire cuprinde : 

 elaborarea unui proiect de absolvire; 
 susţinerea unei probe scrise; 
 susţinerea proiectului de absolvire. 

 Proiectul de absolvire va fi elaborat: 
 individual pentru cursurile de formare în domeniile : 

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

 şi în grup de 2-3 persoane pentru cursul de formare în evaluarea întreprinderilor. 
Temele proiectelor de absolvire sunt stabilite de cursanţi astfel încât să aibă posibilitatea de 
a exersa şi demonstra abilităţile de executare a unei lucrări de evaluare tipice.  

Proiectul de absolvire în formă de ciornă (draft), se va preda la ANEVAR până la data 
stabilită în programul cursului. 

Proiectele vor fi verificate de lectori examinatori (10-12 proiecte pentru un examinator) pe 
baza grilei de verificare. 

La data stabilită în program pentru consultaţii, examinatorii vor arăta în scris pe proiect, 
vor explica eventualele neajunsuri sau erori din fiecare proiect  şi vor solicita completarea 
proiectelor, unde este cazul. 

 La data stabilită în program pentru examen, cursanţii vor susţine o probă scrisă, ce cuprinde 
80 întrebări tip grilă şi două aplicaţii. Cursanţii vor însemna cu cerneală sau pastă (de culoare 
neagră sau albastră) răspunsurile considerate corecte, atât pe foaia cu teste cât şi pe formularul 
special de verificare automată. 
Timpul alocat pentru proba scrisă este 100 minute. 

 După terminarea probei scrise, cursanţii vor susţine proiectul de absolvire în faţa comisiei de 
examinare, care va cuprinde obligatoriu examinatorii proiectelor de la faza consultaţiilor. 

Comisia de examinare va urmări în principal : 
- dacă s-au efectuat completările cerute la faza consultaţiilor; 
- dacă examinatul cunoaşte proiectul şi este într-adevăr autorul proiectului; 
- dacă examinatul şi-a însuşit principalele tehnici de culegere şi analiză a 

informaţiilor şi are un minimum de abilităţi necesare în executarea lucrărilor de 
evaluare. 

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

Notarea  
a. Proiectul de absolvire se notează pe baza grilei de notare, fiecare element fiind 

notat de la 1 la 10. Nota proiectului se calculează prin ponderare şi trebuie să fie cel 
puţin 7 pentru trecerea probei. 
În cazul în care se constată proiecte care sunt asemănătoare ca formulare, comisia 
de examinare poate hotărî: 
- amânarea examenului până când cursanţii vor prezenta proiecte evident elaborate 

individual; 



 
Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România  

6  Buletin Informativ nr. 4 (55) /2006 
 

ANEVAR® 

- scăderea notelor la proiect şi prezentare, cu 1-2 puncte, în funcţie de gradul de 
asemănare.  

Acest lucru se va specifica pe foile de notare. 
b. Proba scrisă se notează astfel : 

- un răspuns corect la întrebările grila 1 punct; 
- rezolvarea aplicaţiilor 1-10 puncte. 

Nota minimă de trecere este 6 dar nu mai puţin de 50 de puncte. 
Nota se calculează prin raportarea numărului de puncte realizate de cursant la numărul 
maxim de puncte, realizat în seria examinată şi înmulţit cu 10. 
Susţinerea proiectului de absolvire se notează de la 1 la 10. Dacă nota de la susţinere 
este mai mică cu 2 puncte decât nota proiectului, examinatorii vor arata motivele în fişa 
de notare. 

În nota finală de absolvire, ponderile notelor sunt: 
-   proba scrisă       50% 
-   proiectul de absolvire  25% 
-   susţinerea proiectului  25%. 

 
Examenul scris şi oral pot fi date separat şi se repetă numai examenul care nu a fost promovat.  
După finalizarea examenului, Responsabilul cu Formarea Profesională de la ANEVAR Central va 
corecta testele şi va emite certificatele de absolvire care vor fi transmise la Centrul Teritorial 
organizator al seminarului, respectiv la Biroul Zonal Bucureşti, în termen de 30 de zile de la data 
examenului. 

 
ÎNSCRIEREA LA SEMINARIILE DE FORMARE PROFESIONALĂ 

Participarea la seminariile de formare profesională se face de către: 
 membrii aspiranţi ANEVAR (conform Art. 7, alin. 1 şi 2 din Statutul ANEVAR), care 

achită taxa de pregătire profesională stabilită pentru aceştia; 
 persoane fizice, cărora o persoană juridică le achită contravaloarea taxei de participare 

la curs stabilită pentru aceştia, urmând ca ANEVAR Bucureşti să emită o factură în 
acest sens; 

 persoane fizice care nu doresc să devină membri aspiranţi şi care achită taxa de 
participare stabilită pentru aceştia, urmând ca ANEVAR Bucureşti să emită o factură 
în acest sens. 

Cuantumul taxelor de pregătire profesională şi al cotizaţiilor se aprobă semestrial, prin Hotărâre a 
Consiliului Director ANEVAR. 

În momentul achitării taxei de înscriere şi a cotizaţiei de membru aspirant, acesta va primi un 
exemplar din STATUTUL ANEVAR. 

Condiţii de înscriere: 
 absolvent al învăţământului universitar, cu pregătire de bază adecvată activităţii de 

evaluare, în conformitate cu criteriile adoptate de Consiliul Director (profil tehnic, 
economic sau juridic); 

 doi ani de la promovarea examenului de licenţă; 
 pentru cei care au alte studii decât cele menţionate mai sus, se va trimite la ANEVAR 

Central copie după diploma de licenţă şi foaia matricolă, pentru a fi supuse aprobării 
de către Comisia de Atestare şi Calificare; 
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Acte necesare: 
 cerere de înscriere ca membru aspirant sau cerere de participare la curs (modele 

anexate) vizată de preşedintele CT ANEVAR din judeţul în care cursantul are 
domiciliul stabil. Pentru municipiul Bucureşti repartizarea pe CT se face de către 
Centrul Zonal Bucureşti;  

 declaraţie pe proprie răspundere (model anexat) referitoare la lipsa cazierului judiciar; 
 copie după diploma de licenţă; 
 curriculum vitae recent, redactat în limba română; 
 copie carte de identitate; 
 copie după chitanţele sau OP cu care s-au achitat taxa de înscriere şi cotizaţia pentru 

membrii aspiranţi. 

Plata taxei de participare: 
Achitarea taxei de participare se poate face în una, două, sau trei rate, înainte şi pe 
parcursul desfăşurării celor trei module ale Seminariilor de Formare Profesională. 
Se va solicita emiterea facturii de către ANEVAR Central, doar după achitarea integrală a 
sumei datorate de către cursant. 
Cursanţii cu restanţe la plată nu vor participa la consultaţii şi examen. 
La înscrierea la SFP, solicitanţii care doresc sa devină membri ANEVAR vor lua 
cunoştinţă de prevederile Statutului ANEVAR privind obţinerea calităţii de membru 
titular, precum şi de drepturile şi obligaţiile ce decurg din aceasta. 

Persoanele care nu îndeplinesc criteriile stabilite de Consiliul Director pentru a deveni 
membri titulari dar care doresc totuşi să urmeze seminarul, vor declara în scris că iau act de 
acest fapt. 

EXAMENUL 
Membrii aspiranţi precum şi ceilalţi participanţi vor fi informaţi asupra posibilităţii 
susţinerii examenului (întocmirea şi susţinerea raportului de evaluare, completarea testului 
grilă şi rezolvarea unei probleme) pe parcursul unui an calendaristic de la data finalizării 
cursului, în oricare din centrele teritoriale ANEVAR din ţară, în care se organizează 
examen pentru secţiunea respectivă.  

Pentru membrii titulari care finalizează un Seminar de Formare Profesională pentru o nouă 
secţiune, nu este prevăzut un termen limită atâta timp cât programa seminarului nu se 
modifică.   

 
ATRIBUŢIILE RESPONSABILULUI (DIRECTORULUI) DE CURS 

1. Colaborează cu preşedintele Centrului Teritorial la întocmirea bugetului intermediar al SFP; 
2. Asigură organizarea şi desfăşurarea optimă a seminarului;  
3. Închiriază şi pregăteşte spaţiul necesar desfăşurării seminarului; 
4. Asigură, în colaborare cu Asociaţia Naţională, materialele didactice ce sunt destinate 

participanţilor şi le distribuie acestora; 
5. Verifică zilnic prezenţa şi o prezintă lectorului, iar la finalul cursului o va trimite la 

ANEVAR Bucureşti; 
6. Asigură pentru participanţi trataţia zilnică: cafea, ceai, apă minerală / plată; 
7. Asigură cazarea (rezervare cameră) dacă este cazul, pentru lectori; 
8. Încasează contribuţia bănească de la participanţi, emiţând chitanţă legală. Taxele aferente 

seminarului de formare profesională vor fi încasate până la finalul modulului 3 al cursului; 
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9. Întocmeşte lista membrilor aspiranţi care participă la curs, ale căror date (studii, profesie, 
domiciliu, loc de muncă, telefoane) vor fi comunicate cel târziu după încheierea primului 
modul la ANEVAR Central; 

10. Întocmeşte situaţia decont (conform instrucţiunilor prezentate) pe care o transmite în două 
exemplare la ANEVAR Central, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la 
finalizarea seminarului de formare profesională; 

11. Realizează şi alte atribuţii legate de organizarea şi desfăşurarea seminarului care se vor 
prevedea şi conveni prin convenţia civilă ce se încheie; 

12. Asigură transmiterea în timp util (conform termenelor şi condiţiilor prevăzute mai jos) a 
dosarelor complete de înscriere în ANEVAR.  

 
TRANSMITEREA DOSARELOR DE ÎNSCRIERE ÎN ANEVAR 

Dosarele de înscriere în asociaţie vor fi transmise de către Centrul Teritorial organizator al SFP 
(pentru CT altele decât Bucureşti) şi respectiv de către Centrul Zonal Bucureşti, la sediul 
ANEVAR Central, la finalul cursului dar nu mai târziu de 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. 
Dosarul de înscriere în ANEVAR trebuie să conţină următoarele documente: 

 cerere tip de înscriere în ANEVAR vizată de centrul teritorial; 
 declaraţie pe proprie răspundere referitoare la lipsa cazierului judiciar; 
 copie după diploma de licenţă; 
 curriculum vitae recent, scris în limba română; 
 (copia certificatului de absolvire a cursului de evaluare organizat sau agreat de 

ANEVAR)1; 
 copia cărţii de identitate; 
 copie după chitanţele sau OP-ul cu care s-au achitat taxa de înscriere şi cotizaţia pentru 

membrii aspiranţi. 

Prezenta Procedură intră în vigoare la data aprobării sale de către Consiliul Director şi va fi 
publicată în Buletinul Informativ ANEVAR. 

 
 

PROCEDURA DE DESFĂŞURARE A SEMINARIILOR DE INSTRUIRE 
CONTINUĂ LA DISTANŢĂ 

 

Etape în desfăşurarea seminariilor de instruire continuă la distanţă (cu excepţia seminarului D 
01 – Studiu aprofundat al metodelor de evaluarea a proprietăţii imobiliare): 

1. Înscrierea şi achitarea taxei de seminar 
• Înscrierea se face la Centrul Teritorial de care aparţine membrul ANEVAR în cauză şi 

constă în completarea cererii de înscriere tip (anexată) şi în achitarea taxei de seminar 
corespunzătoare, al cărei cuantum este stabilit semestrial prin hotărâre a Consiliului 
Director; 

                                                 
1 În cazul cursurilor ANEVAR recent finalizate, copia certificatului va fi ataşată la dosar de către Responsabilul cu 
Formarea profesională de la ANEVAR Central.  
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• Dosarul de înscriere se trimite de la centrul teritorial, prin fax sau prin poştă, la 
ANEVAR  Central, către Comisia de calificare şi atestare profesională, în atenţia 
doamnei Graţiela Tauber. Acesta trebuie să conţină: 

 copie după cererea de înscriere şi  
 copie după chitanţa cu care a fost achitată taxa de seminar, pe care să 

fie menţionat numărul de legitimaţie al membrului respectiv. 
Dosarul de înscriere trebuie transmis la ANEVAR Central  în intervalul 1-25 a fiecărei 
luni; 

2. Expedierea suportului de seminar 
• Suporturile de seminar se expediază, de la ANEVAR Central, prin poştă, pe adresa 

Centrelor Teritoriale ANEVAR (cu excepţia membrilor ANEVAR cu domiciliul în 
Bucureşti), în perioada 26-30 a fiecărei luni; 

• Membrii ANEVAR vor ridica suporturile de seminar, personal, de la sediile Centrelor 
Teritoriale de care aparţin. 

3. Organizarea convocării 
• Pentru a participa la convocare, membrii ANEVAR trebuie să îndeplinească următoarele 

trei condiţii obligatorii: 
a.  să achite taxa de seminar şi să ridice suportul de seminar de la Centrul Teritorial 

ANEVAR de care aparţin; 
b.  să rezolve tema de casă (cu care trebuie să se prezinte la convocare); 
c.  să anunţe Centrul Teritorial că este gata să se prezinte la convocare. 

• Listele cu solicitanţi se trimit de la Centrele Teritoriale către ANEVAR Central, prin e-
mail sau fax , în atenţia domnişoarei Olga Popescu; 

• Convocările sunt organizate de către Centrele Zonale ANEVAR în momentul în care a 
fost întrunit numărul minim de solicitanţi (10-12 persoane).  

• Consultaţiile, examinarea şi verificarea temei de casă vor fi efectuate de persoanele 
desemnate ca tutori ANEVAR; 

• Dosarele conţinând rezultatele obţinute de participanţii la convocări se trimit la 
ANEVAR Central, prin poştă. Aceste dosare trebuie sa conţină: testele grilă (inclusiv 
testele rămase nefolosite), temele de casă şi lista participanţilor la convocări, 
identificaţi prin nume, prenume şi număr de legitimaţie ANEVAR, şi lista notelor 
obţinute de aceştia în urma corectării temei de casă de către tutorul ANEVAR 
(Anexă). 

4. Încheierea activităţii de pregătire continuă 
• Rezultatele testării la sală se vor transmite Preşedinţilor centrelor teritoriale; 
• Candidaţii care întrunesc punctajul necesar absolvirii seminarului vor primi certificate 

de seminar; 
• Certificatele de seminar vor fi realizate la ANEVAR Central în termen de maxim 30 de 

zile de la data absolvirii seminarului şi vor fi trimise prin poştă la Centrele Teritoriale de 
unde membrii ANEVAR le vor putea ridica personal. 
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ANEXĂ la hotărârea H 215 

PROPUNERI DE MODIFICARE ŞI COMPLETARE A STATUTULUI ANEVAR 
 

Nr. 
Crt. 

Text iniţial Text propus 

0 1 2 
1 Art. 4 

 
lit. e) stabilirea şi dezvoltarea de legături cu 
organizaţii şi organisme guvernamentale şi 
neguvernamentale, naţionale şi 
internaţionale, în scopul promovării profesiei 
şi a conlucrării pentru ameliorarea continuă 
a metodelor şi tehnicilor de evaluare şi 
diagnostic a întreprinderilor, de evaluare a 
proprietăţilor imobiliare şi de evaluare a 
valorilor mobiliare 

Art. 4 
 
lit. e) stabilirea şi dezvoltarea de legături cu 
organizaţii şi organisme guvernamentale şi 
neguvernamentale, naţionale şi internaţionale, 
în scopul promovării profesiei şi a conlucrării 
pentru ameliorarea continuă a metodelor şi 
tehnicilor de evaluare şi diagnostic a 
întreprinderilor, de evaluare a proprietăţilor 
imobiliare, bunurilor mobile şi de evaluare a 
valorilor mobiliare 

2 Art.5 
 
 lit. f) organizează şi asigură atestarea 
profesională a persoanelor fizice şi juridice 
care doresc să devină membri ai asociaţiei; 

Art.5 
 
lit. f) organizează şi asigură atestarea 
profesională a persoanelor fizice care doresc 
să devină membri ai asociaţiei; 

3 Art. 6 
 
 lit. g)  membri de onoare, persoane fizice, 
propuşi de Consiliul Director şi aprobaţi de 
Conferinţa  Naţională 
 
 
lit. h)  membri titulari seniori, experţi 
evaluatori, propuşi de Consiliul Director şi 
aprobaţi de Conferinţa  Naţională 

Art. 6 
 
lit.g)  membri de onoare, persoane fizice, 
propuşi de Consiliul Director şi nominalizaţi 
de Conferinţa  Naţională 
 
 
lit. h)  membri titulari seniori, experţi 
evaluatori, aprobaţi de preşedintele în 
exerciţiu, cu informarea Consiliului Director. 

4 Art. 7. (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 competenţa de înţelegere şi 
rezolvare a problemelor din acest domeniu 
de activitate. 
 
 

Art. 7. (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 
competenţa de înţelegere şi rezolvare a 
problemelor din acest domeniu de activitate. 

- membrii titulari ANEVAR care la 
sfârşitul anului nu mai îndeplinesc condiţiile 
statutare pentru aceasta categorie de 
membrii (asigurare de răspundere 
profesională şi realizarea programului de 
pregătire continuă) 
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5 Art. 8(1)  
 
Poate fi membru titular ANEVAR (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. 
 
Art. 8 (2) alin 7 
 
- să facă dovada a 2 ani de experienţă 

profesională şi să fi urmat un program 
de practică agreat de ANEVAR; 

 

Art. 8(1) 
 
Poate fi membru titular ANEVAR 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. 
 
Art. 8 (2)  
 
se propune introducerea unui aliniat nou: 
- să acorde o atenţie deosebită perfecţionării 
profesionale continue, prin participarea la 
fiecare 2 ani la un program de pregătire 
echivalent a 16 ore de curs, pentru fiecare 
dintre secţiunile prevăzute la art.15. 
- să fi urmat şi absolvit un program de 
practică agreat de ANEVAR (stagiu) 

6 Art. 9 (1)  
 
Membrul ANEVAR, expert evaluator, care 
îşi desfăşoară activitatea de evaluare 
exclusiv ca angajat în cadrul unei instituţii 
de stat sau unei societăţi comerciale care 
nu are ca obiect de activitate activitatea de 
evaluare conform codificării CAEN, este 
denumit „evaluator intern” al acelei entităţi. 

Art. 9 (1)  
 
Membrul ANEVAR, expert evaluator, care îşi 
desfăşoară activitatea de evaluare exclusiv 
ca angajat în cadrul unei instituţii de stat sau 
unei societăţi comerciale care nu are ca 
obiect principal de activitate activitatea de 
evaluare conform codificării CAEN, este 
denumit „evaluator intern” al acelei entităţi.  

7 Art. 10 (2) alin 4 
 
să introducă la admiterea ca membru 
asociat, un sistem de asigurare de 
răspundere civilă profesională; 
 
Art. 10 (2) alin 6 
 
să facă dovada existenţei unui program de 
pregătire profesională continuă a 
angajaţilor şi colaboratorilor. 

Art. 10 (2) alin 4 
 
la admiterea ca membru asociat, să încheie 
un contract de asigurare de răspundere 
civilă profesională; 
 
Art. 10 (2) alin 6 
 
să facă dovada existenţei unui program de 
pregătire profesională continuă a angajaţilor 
şi colaboratorilor din compartimentul de 
evaluare. 

8  
 
 

Articole noi (12, 13) 
 
Membrii de onoare -  personalităţi marcante 
române sau străine cu activităţi prestigioase 
în domenii complementare profesiei de 
evaluator şi care au avut o contribuţie 
importantă la consolidarea prestigiului 
ANEVAR. 
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Poate fi membru titular senior, expertul  
evaluator, care îndeplineşte condiţia limitei de 
vârstă aprobată de Consiliul Director şi îşi 
exprimă în scris dorinţa de a dobândi  
această calitate. 
Membrul  titular senior nu are obligaţia 
efectuării  pregătirii profesionale continue, a 
achitării cotizaţiei   şi a încheierii   contractului  
de asigurare de răspundere civilă 
profesională. 
 
Calitatea de membru titular senior se 
dovedeşte  cu legitimaţia. 

9 Art. 13 
 
Drepturile membrilor aspiranţi 
 

 
 
Să fie mutat înaintea actualului art. 12 
(obligaţiile membrilor titulari  şi aspiranţi) 
 

10 Art. 14 lit. c 
 
să acorde o atenţie deosebită 
perfecţionării profesionale continue, prin 
participarea la fiecare 2 ani, la un program 
echivalent a 16 ore de curs, pentru fiecare 
din secţiunile prevăzute la art.15 

 
 
Aceasta prevedere va fi eliminata fiind mutata 
la art. 8. 

11 Art. 16 Alin 1 
 
Organele de conducere ale Asociaţiei 
sunt: 
a) Conferinţa Naţională; 
b) Senatul; 
c) Consiliul Director; 
d) Comisia de cenzori. 
 

Art. 16 Alin 1 
 
Organele de conducere ale Asociaţiei sunt: 

a) Conferinţa Naţională; 
b) Consiliul Director; 
 

12 Art. 17 Alin. 1 
 
Conferinţa Naţională este organul de 
conducere, alcătuit din membrii titulari, 
prin reprezentare. Norma de reprezentare 
se stabileşte de Consiliul Director. Membrii 
fondatori, membrii Senatului, membrii de 
onoare şi preşedinţii centrelor teritoriale 
participă de drept la Conferinţa Naţională. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Conferinţa Naţională este organul de 
conducere, alcătuit din membrii titulari, prin 
reprezentare. Norma de reprezentare se 
stabileşte de Consiliul Director. Membrii 
fondatori, membrii Senatului, membrii de 
onoare, membrii consiliului director în 
exerciţiu, foştii preşedinţi ai ANEVAR şi 
preşedinţii în exerciţiu ai centrelor teritoriale 
participă de drept la Conferinţa Naţională. 
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13 Art. 18 alin 1 
 
Senatul face parte din ansamblul 
organelor de conducere ale asociaţiei, are 
atribuţii consultative şi este subordonat 
Conferinţei Naţionale. 
 
Art. 18 alin 4 
 
Preşedintele de onoare al asociaţiei este 
de drept preşedinte al Senatului. 
 
 
Art. 18 alin 5 lit. c 
 
c) hotărăşte sau propune, după caz, 
aplicarea de sancţiuni disciplinare 
membrilor Consiliului Director, în 
conformitate cu prevederile aplicabile ale 
Regulamentului comisiei de etică şi 
disciplină 

Art. 18 alin 1 
 
Senatul are atribuţii consultative şi este 
subordonat Conferinţei Naţionale. 
 
 
 
Art. 18 alin 4 
 
Senatul este condus de către decanul de 
vârstă dintre membrii săi. 
 
 
Art. 18 alin 5 lit. c 
 
c) propune, după caz, aplicarea de sancţiuni 
disciplinare membrilor Consiliului Director, în 
conformitate cu prevederile aplicabile ale 
Regulamentului comisiei de etică şi disciplină 

14 Art. 19 
 

Alin (4), liniuţa 1 
- preşedintele, care va deveni preşedinte 
în exerciţiu peste 2 ani de la alegere 
precum şi prim-vicepreşedintele, se aleg 
din rândul membrilor fondatori, precum şi 
din rândul membrilor Consiliului Director şi 
al preşedinţilor de centre teritoriale care 
au exercitat vreuna din funcţiile respective 
în ultimii 6 ani anteriori alegerii; 

 
 
Alin (4), liniuţa 3 

 
trezorierul se alege din rândul membrilor 
ANEVAR şi trebuie să fie expert contabil; 
 
 
Alin (6) 
 
Durata mandatului preşedintelui în 
exerciţiu este de 2 ani. Preşedintele, ales 
la fiecare 2 ani, va deveni preşedinte în 
exerciţiu peste 2 ani de la alegere. 
 
Alin (8) litera e 
 
numeşte şi revocă preşedinţii secţiunilor; 

Art. 19 
 

Alin (4), liniuţa 1 
- prim-vicepreşedintele, care va deveni 
preşedinte în exerciţiu peste 2 ani de la 
alegere, se alege din rândul membrilor 
fondatori, precum şi din rândul membrilor 
Consiliului Director şi al preşedinţilor de 
centre teritoriale care au exercitat vreuna din 
funcţiile respective în ultimii 6 ani anteriori 
alegerii; 

 
 
Alin (4), liniuţa 3 

 
trezorierul se alege din rândul delegaţilor la 
Conferinţa Naţională  şi trebuie să fie expert 
contabil 
 
Alin (6) 
 
Durata mandatului preşedintelui în exerciţiu 
este de 2 ani. Prim-vicepreşedintele, ales la 
fiecare 2 ani, va deveni preşedinte în 
exerciţiu peste 2 ani de la alegere. 
 
 
 
Se elimină 
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Alin (13) 
 
La şedinţele Consiliului Director participă 
de drept preşedintele de onoare al 
asociaţiei şi, în calitate de invitat, 
directorul executiv al asociaţiei. 
 
Alin (16) 
 
Foştii preşedinţi ai ANEVAR pot participa 
la şedinţele Consiliului Director. 
 
 

Alin (13) 
 
La şedinţele Consiliului Director participă, în 
calitate de invitat, directorul executiv al 
asociaţiei. 
 
 
Alin (16) 
 
Foştii preşedinţi ai ANEVAR, preşedintele 
de onoare şi preşedintele Senatului, pot 
participa la şedinţele Consiliului Director şi au 
drept de vot consultativ. 

15 Art. 24 (2) liniuţa 2 
 
reducerea numărului de asociaţi sub limita 
prevăzută de lege, dacă acesta nu a fost 
suplinit timp de 3 luni; 

Art. 24 (2) liniuţa 2 
 
reducerea numărului de membri sub limita 
prevăzută de lege, dacă acesta nu a fost 
suplinit timp de 3 luni; 

16 Art. 25 lit. 1 
 
În oricare din cazurile de dizolvare 
prevăzute la art. 25, lichidarea 
patrimoniului asociaţiei se face de 
lichidatori autorizaţi, persoane fizice sau 
juridice, numiţi de judecătorie sau, după 
caz, de Conferinţa Naţională. 

Art. 25 lit. 1 
 
În oricare din cazurile de dizolvare prevăzute 
la art. 24, lichidarea patrimoniului asociaţiei 
se face de lichidatori autorizaţi, persoane 
fizice sau juridice, numiţi de judecătorie sau, 
după caz, de Conferinţa Naţională. 
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 ANEXA la hotărârea H216
COTIZAŢII ŞI TAXE ANEVAR 

pentru anul 2007 
  RON 
 TAXE ŞI COTIZAŢII Persoane fizice Persoane juridice 
1. Taxa de înscriere în ANEVAR 180 1.200 
   

2. Cotizaţie anuală 2007   
     a) membru aspirant 130 ***  
     b) membru titular 260 ***  
     c) membru acreditat 360 ***  
     d) membru asociat *** 1.000 
3. Taxa de examinare absolvire curs (reexaminare) 150 ***  
4. Taxa de reînscriere în ANEVAR 300 ***  
5. Taxa de solicitare membru acreditat   
      a) înscriere (verificare dosar) 50 ***  
      b) examinare 250 ***  
6. Taxa de examinare reacreditare    250 ***  
7. Taxa participare stagiu 250 ***  

PREGĂTIRE PROFESIONALĂ 
Contribuţie seminar formare profesională membri    

      90 ore (3 module) 1.200 

(pt. membrii titulari se 
acordă o reducere de 
30%) 

      30 ore (1 modul) 500  
SEMINARII DE PREGĂTIRE CONTINUĂ MEMBRI TITULARI 

Taxe de participare (cursant) la seminariile de pregătire continuă (SPIC) 
     a) seminar de 8 h 130 ***  
     b) seminar de 16 h (la distanţă) 220 ***  
     c) seminar D01 300 ***  
     d) seminar de 26 h (pregătire aprofundată) 300 ***  
 CURSURI   
     90 ore* 1.500+TVA 1.500+TVA 
* pentru persoanele juridice şi pentru persoanele fizice care nu sunt membri ANEVAR 
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ACORD BILATERAL DE COOPERARE ÎNTRE ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ 
A EVALUATORILOR DIN ROMÂNIA ŞI THE APPRAISAL INSTITUTE 

Acest acord a fost realizat şi a intrat în vigoare la 1 Decembrie 2006 între APPRAISAL 
INSTITUTE, o organizaţie non-profit din Illinois - SUA şi ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A 
EVALUATORILOR DIN ROMÂNIA (ANEVAR), din Bucureşti, România. 

Acordul de cooperare se va desfăşura pe o perioadă de trei ani, în scopul dezvoltării unei relaţii 
mai strânse între cele două organizaţii şi al perfecţionării intelectuale şi tehnice a membrilor 
ambelor organizaţii. 

ANEVAR şi the APPRAISAL INSTITUTE vor colabora pentru a favoriza un schimb activ de 
cunoştinţe, expertize şi experienţă în domeniul evaluării proprietăţii imobiliare, după cum 
urmează: 

1.  Educaţie 
Părţile vor face schimb de cunoştinţe detaliate despre pieţele imobiliare şi practicile din România 
şi Statele Unite. Aceste cunoştinţe vor fi transferate prin conferinţe şi seminarii ţinute în România 
de către o persoană recomandată de APPRAISAL INSTITUTE şi vice versa. 

2.  Publicaţii 
APPRAISAL INSTITUTE va permite ANEVAR să traducă şi să publice articole din The 
Appraisal Journal pentru care APPRAISAL INSTITUTE deţine dreptul de autor.  

ANEVAR va permite APPRAISAL INSTITUTE să publice articole care aparţin ANEVAR în 
publicaţiile APPRAISAL INSTITUTE.  

3.  Schimbul de personal sau membri desemnaţi  
APPRAISAL INSTITUTE şi ANEVAR convin să primească reciproc un număr limitat de 
personal sau membri desemnaţi ca oaspeţi în ţara lor. Pe această perioadă, partea gazdă va efectua 
una sau mai multe dintre următoarele acţiuni pentru a promova schimbul internaţional: 

• asigurarea accesului la biblioteci, publicaţii, suporturi video, baze de date şi alte resurse 
oferite de partea gazdă propriilor săi membri; 

• introducerea vizitatorilor la personalul său de conducere, la membrii săi şi la alţi 
profesionişti în evaluare afiliaţi; 

• asigurarea participării vizitatorilor la cursuri, seminarii, workshop-uri, sesiuni educaţionale 
sau alte întâlniri organizate de către partea gazdă sau alte structuri ale acesteia; 

• sprijinirea vizitatorilor în găsirea de oportunităţi pentru a participa la activităţi de instruire 
la nivelul practic, cum ar fi stagiatura pe o perioadă scurtă la firme de evaluare. 

4.   Informaţii şi cercetare 
ANEVAR şi APPRAISAL INSTITUTE au intenţia de a încheia acorduri viitoare pentru proiecte 
comune, ce au ca scop dezvoltarea de standarde şi metode comune pentru schimbul de date despre 
proprietatea imobiliară, precum şi acorduri viitoare pentru proiecte de cercetare comune în 
domenii cheie de interes din domeniul economiei proprietăţilor imobiliare. 

5.  Standarde 
ANEVAR şi APPRAISAL INSTITUTE au intenţia de a încheia acorduri viitoare pentru proiecte 
comune de promovare a importanţei standardelor de evaluare, de examinare a standardelor din 
România, SUA şi Standardelor Internaţionale, de a întocmi rapoarte în legătură cu domeniile cheie 
de convergenţă şi diferenţă, de a continua să colaboreze cu alte organizaţii de acest tip, cum ar fi 
IVSC, TEGoVA şi WAVO. 
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6.  Membri 
Pentru a oferi oportunităţi de reţea şi beneficii adiţionale membrilor ambelor organizaţii, fiecare 
organizaţie va oferi informaţii şi asistenţă pentru membrii săi care sunt interesaţi să devină membri 
ai celeilalte asociaţii. 

7.  Promovare reciprocă 
ANEVAR şi APPRAISAL INSTITUTE vor face tot ceea ce este posibil pentru a promova în mod 
rezonabil ANEVAR şi APPRAISAL INSTITUTE şi relaţia lor de cooperare în rândul 
organizaţiilor şi clienţilor amândoura, atât în ţările lor cât şi pe plan internaţional. 

 Semnat, 
Conf. univ. dr. Ion Anghel,     John W. Ross,  
Preşedinte ANEVAR     Chief Executive Officer 

 

 
PLANUL EDITORIAL AL IROVAL PENTRU ANUL 2007 

1.    Ghid practic de evaluare ( Adrian Crivii, Adrian Vascu)    martie 
2.    Revista de evaluare (2 numere) martie 

septembrie 
3.   Costuri şi depreciere segregată (Corneliu Şchiopu) aprilie 
4.   Ghid de interpretare şi aplicare a Standardelor Internaţionale de Evaluare aprilie 
5.   Suport de curs – Evaluarea în scopul impozitării proprietăţii imobiliare, 

program Leonardo    
mai 
 

6.   Evaluarea maşinilor şi echipamentelor, ediţia a doua ASA, 2005 (traducere) iunie 
7.   Standarde Internaţionale de Evaluare,  ediţia a opta, 2007 (traducere) septembrie 
8.   Buletin informativ (4 numere)  
9.   Suporturi de curs şi teste revizuite ianuarie 

februarie 
 

 
FORUMUL INTERNAŢIONAL AL EVALUĂRII, CHINA 2006 

 

În zilele 28-29 septembrie 2006 a avut loc la Kunming – China, Forumul Internaţional al Evaluării 
2006 cu tema “Evaluarea şi dezvoltarea economiei de piaţă”. 

La Forum, d-l Bădescu, vicepreşedinte al IVSC, a prezentat comunicarea “Evaluarea în tranziţia 
către economia de piaţă”. Comunicarea a fost apreciată de participanţi şi de persoanele oficiale 
prezente la manifestare. 

Ca urmare a acestei prezentări, d-l Bădescu a fost invitat de către vicepreşedintele Comisiei pentru 
Economie şi Finanţe a Congresului Naţional al Poporului (Parlamentul Chinei), Excelenţa Sa Jia 
Zhijie, pentru a participa, ca expert, la procesul de elaborare a Legii Evaluării în China. 

În decembrie 2006, d-l Bădescu a participat la o serie de şedinţe (una a condus-o) organizate de 
Comisia Economică a Congresului Naţional al Poporului, în urma cărora a fost elaborat proiectul 
de lege. 

Cu această ocazie, Asociaţia Evaluatorilor din China (China Appraisal Society - CSA) a acordat   
d-lui Bădescu titlul de membru de onoare al CSA. 

CSA, înfiinţată în 1989, este ca mărime a doua asociaţie profesională a evaluatorilor din lume 
(peste 80.000 membri).  
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PREGĂTIREA TUTORILOR 
 
Începând cu 10.01.2006 se pot primi înscrieri la Seminarul pregătitor în domeniul tutoratului 
pentru cei care vor să devină tutori. Reamintim condiţiile care trebuie îndeplinite de către cei care 
doresc să urmeze acest seminar: 

- 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) – este 

vorba de acest seminar; 
- să nu fi avut vreo sancţiune acordată de Comisia de Etică şi Disciplină. 

Reamintim de asemenea că: 
- 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. 
Pentru înscrieri, vă rugăm să contactaţi preşedintele de Centru Teritorial de care aparţineţi sau pe 
d-na Graţiela Tauber la departamentul Cursuri din ANEVAR Central. 
Seminarul va putea fi organizat în Bucureşti sau în centrele teritoriale unde există cel puţin 15 
înscrieri. 
Costul seminarului este de 120 RON şi contează ca 8 ore de pregătire continuă. 

Adriana Chirilă  
Vicepreşedinte ANEVAR 
Preşedinte Comisia de Calificare şi Atestare Profesională 

 
 
 

DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE PRIVIND PREGĂTIREA 
PROFESIONALĂ CONTINUĂ ÎN PERIOADA 2005-2006 

 
Începând din anul 2007, va fi monitorizat stadiul îndeplinirii obligaţiei de pregătire continuă a 
membrilor ANEVAR. În acest sens, fiecare membru va primi un formular în care este rugat să 
bifeze seminariile de pregătire continuă efectuate în ultimii 2 ani pentru fiecare secţiune, precum şi 
alte activităţi profesionale pentru care se pot echivala ore de pregătire (participarea la conferinţe, 
articole publicate în Buletinul Informativ etc., conform principiilor de echivalare aprobate de 
Consiliul Director).  
 
Eliberarea parafei pentru 2007 va fi condiţionată de completarea acestui formular, care va fi 
disponibil la Centrele Teritoriale. Menţionăm că fiecare membru va declara pe proprie răspundere 
efectuarea orelor de pregătire continuă, iar verificarea informaţiilor se va face prin sondaj. În cazul 
în care declaraţiile sunt false, se vor aplica sancţiuni disciplinare, în conformitate cu prevederile 
Statutului ANEVAR. Formularul este anexat pe o foaie separată la acest număr al Buletinului 
Informativ şi poate fi descărcat şi de pe site-ul ANEVAR (www.anevar.ro), urmând a fi completat 
şi apoi depus la Centrul Teritorial. 
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STADIUL IMPLEMENTĂRII SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL 
CALITĂŢII ÎN CADRUL FIRMELOR CARE SUNT MEMBRI ASOCIAŢI 

ANEVAR 
 

Standardul ISO 9001 este un standard voluntar, însă cerinţa de a avea implementat un sistem de 
management al calităţii (SMC), în conformitate cu ISO 9001, este dictată în primul rând de piaţă, 
de concurenţă, de recunoaşterea de care vreţi să se bucure organizaţia.  

Deci, ISO 9001 creează o infrastructură pe care se poate îmbunătăţi un sistem de management şi 
nu este un standard de excelenţă ci un standard de infrastructură, de la care se poate porni pentru a 
îmbunătăţi procesele, pentru a fi mai competitiv, pentru a oferi mai multă încredere partenerilor/ 
clienţilor. 

Implementarea unui sistem de management al calităţii, în cadrul organizaţiei, conferă o serie de 
avantaje interne şi externe. Avantajele interne sunt legate de organizare, de eficientizarea unor 
fluxuri informaţionale, de reducerea unor costuri. Avantajele externe sunt cele date de încrederea 
pe care o dobândesc partenerii organizaţiei, clienţii. 

Din acest motiv în Statutul ANEVAR a fost introdusă următoarea clauză, la capitolul III - 
Membrii asociaţiei, drepturile şi obligaţiile acestora, art.10: „membrul asociat să introducă, în 
termen de 2 ani, de la admiterea ca membru asociat, un sistem de asigurare a calităţii serviciilor 
de evaluare”. 

Pentru identificarea stadiului implementării Sistemului de Management al Calităţii, în cadrul 
firmelor asociate, a fost întocmit un chestionar.  

Întrebările chestionarului, transmis membrilor asociaţi, au vizat: 

 actualizarea datelor de identificare a membrului asociat ANEVAR;  

 obţinerea informaţiilor privind gradul de implementare a sistemului de management al calităţii; 

 cunoaşterea opiniilor privind activitatea desfăşurată de asociaţia profesională ANEVAR, în 
scopul îmbunătăţirii continue a calităţii serviciilor prestate. 

 
Pe baza răspunsurilor primite, la data de 6.12.2006, a fost întocmită următoarea situaţie sintetică: 

• Firme certificate - 21, din care: 
 14 au un număr de peste 12 salariaţi; 
 7 au un număr mic de angajaţi (4-12). 

 
• Firme cu SMC în curs de implementare - 31, din care: 

 10 sunt în faza de depunere a cererii de certificare; 
 7 au documentele SMC elaborate, dar nu au efectuat auditurile interne ale calităţii; 
 12 au elaborat, parţial, documentele SMC. 

 
• Firme care nu au elaborat documentaţia SMC – 54. 
 
• Nu au răspuns la chestionar 112 firme. 
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Scopul acestui chestionar a fost şi acela de a veni în sprijinul membrilor asociaţi care nu au 
elaborat documentaţia SMC, dar care intenţionează să implementeze un sistem de management al 
calităţii. 

Informaţii în domeniul managementului calităţii există, sunt reviste, cărţi, ghiduri, internet, dar nu 
se cunoaşte care sursă de informaţie este utilă şi de încredere.  

Pentru membrii asociaţi, care doresc să îşi proiecteze singuri SMC-ul, vom pune la dispoziţie, 
după finalizarea activităţii de actualizare a dosarelor de membrii asociaţi, un CD cu instrucţiuni de 
elaborare a documentaţiei SMC, precum şi modele pentru fiecare tip de document SMC, cu 
aplicabilitate într-o firmă de consultanţă. 

Managerul firmei va trebui să numească un director al calităţii sau un responsabil cu sistemul de 
management al calităţii. Recomandăm, pentru această persoană, o instruire în domeniul 
managementului calităţii, auditului intern al calităţii. 

Deoarece sunt firme care doresc consultanţă în domeniul managementului calităţii, în cadrul SC 
IROVAL – CERCETĂRI ÎN EVALUARE SRL am constituit o echipă de specialişti, membrii 
ANEVAR, cu cunoştinţe şi experienţă în domeniul managementului calităţii, precum şi calificare 
ca auditori interni ai calităţii.                                                                                                                                  

Conf. univ. dr. Ion ANGHEL 
Preşedinte ANEVAR 

 
 

INFORMARE PRIVIND ŞEDINŢA IVSC  
23-26 SEPTEMBRIE 2006 

 

În perioada 23-26 septembrie 2006 a avut loc la Beijing şedinţa Comitetului pentru Standarde 
Internaţionale de Evaluare, Consiliului de conducere şi Adunarea Generală a IVSC. 

ANEVAR a fost reprezentată de Ion ANGHEL – Preşedinte ANEVAR şi Gheorghe BĂDESCU – 
vicepreşedinte IVSC. 

În cadrul şedinţei comitetului de standarde s-a aprobat ca în cursul anului 2007 să fie publicată o 
nouă ediţie a Standardelor Internaţionale de Evaluare, în care vor fi prezentate variantele revizuite 
pentru IVS 2, IVA 2, IVA 3, GN 8, GN 9 şi vor fi incluse standarde noi precum GN – Evaluarea 
proprietăţilor istorice. 

Proiectele aflate în derulare se referă, între altele, la: dezvoltarea standardului de evaluare a 
activelor necorporale, evaluarea datoriilor, evaluarea pădurilor, evaluarea pentru asigurare etc.  

Ion ANGHEL – Preşedintele ANEVAR a fost nominalizat ca responsabil privind elaborarea unui 
material referitor la evaluarea drepturilor parţiale de proprietate şi a participaţiilor minoritare. 

În cadrul şedinţei consiliului de conducere, Gheorghe BĂDESCU – vicepreşedinte IVSC, a 
prezentat o informare privind seminarul IVSC – ANEVAR din 01 mai 2006, acesta  fiind un 
succes inclusiv din punct de vedere financiar, rezultatul fiind de 6.000 USD, din care 50% a 
reprezentat partea cuvenită IVSC. Consiliul de conducere a mulţumit ANEVAR şi a încurajat şi 
celelalte asociaţii profesionale să organizeze manifestări similare. 

De asemenea, în cadrul consiliului de conducere, Gheorghe BĂDESCU a fost reales ca 
vicepreşedinte al IVSC pentru anul 2007, Adunarea Generală ratificând această decizie. 

Conf. univ. dr. Ion ANGHEL 
Preşedinte ANEVAR 
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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 31 Dec. 31 Martie 30 Iunie 30 Sept. 
grupă de clădiri şi constructii speciale 2005 2006 2006 2006 

GRUPA I - CLĂDIRI         
11 Clădiri industriale 1,024 1,022 1,031 1,032 
    6.758,666 6.907,357 7.121,485 7.349,373 

12 Clădiri agricole 1,020 1,021 1,031 1,034 
    7.210,129 7.361,542 7.589,750 7.847,802 

13 A. Clădiri pt. transport şi 1,026 1,021 1,032 1,031 
       telecom. cu caracter civil 6.336,632 6.469,701 6.676,731 6.883,710 

13 B. Clădiri pt. transport şi 1,026 1,023 1,031 1,030 
       telecom. cu caracter productiv 6.689,056 6.842,904 7.055,034 7.266,685 

14 A. Clădiri pt. afaceri, comerţ 1,030 1,020 1,029 1,032 
    6.346,439 6.473,368 6.661,096 6.874,251 

14 B. Clădiri pentru depozitare 1,024 1,023 1,030 1,031 
    6.531,934 6.682,167 6.882,632 7.095,994 

15 A. Clădiri de locuit 1,023 1,022 1,030 1,030 
    7.170,261 7.328,007 7.547,847 7.774,282 

15 B. Clădiri pentru învăţământ, 1,027 1,022 1,030 1,031 
       ştiinţă, artă, cultură 6.232,193 6.369,301 6.560,380 6.763,752 

15 C. Clădiri pt. ocrotirea sănăt., 1,027 1,022 1,031 1,030 
    asis. socială, cultură fizică, 

agrement 
6.864,852 7.015,879 7.233,371 7.450,372 

15 D. Clădiri administrative 1,028 1,022 1,030 1,029 
    6.897,178 7.048,916 7.260,383 7.470,934 

GRUPA II - CONSTRUCŢII SPECIALE         
21 Construcţii speciale industriale 1,022 1,023 1,032 1,030 
    6.348,650 6.494,669 6.702,498 6.903,573 

22 Construcţii speciale agricole 1,018 1,021 1,031 1,033 
    6.611,078 6.749,911 6.959,158 7.188,810 

23 Construcţii hidrotehnice 1,014 1,030 1,035 1,025 
    6.220,290 6.406,899 6.631,140 6.796,919 

24 Constr. speciale pt. transporturi 1,018 1,031 1,030 1,023 
  si telecomunicaţii 6.939,221 7.154,337 7.368,967 7.538,453 

25 Construcţii pentru depozitare 1,025 1,022 1,031 1,032 
    6.308,120 6.446,899 6.646,753 6.859,449 

26 Construcţii pentru transport 1,051 1,023 1,028 1,026 
  energie electrica 5.488,942 5.615,188 5.772,413 5.922,496 

27 Construcţii pt. alimentare cu apă, 1,011 1,025 1,036 1,032 
  canalizare, îmbunătăţiri funciare 6.703,759 6.871,353 7.118,722 7.346,521 

28 Constr. pt. transp. si distribuţia        
  produselor petroliere, gazelor, 1,012 1,013 1,041 1,025 
  conducte tehnologice şi pt.        
  termoficare 6.760,138 6.848,021 7.128,790 7.307,010 

29 Alte construcţii speciale 1,020 1,017 1,027 1,033 
    7.077,651 7.197,971 7.392,316 7.636,262 
  Indice mediu global 1,024 1,022 1,031 1,030 
    6.610,716 6.756,152 6.965,593 7.174,561 

Curs val. (lei/$) luat în calcul la etapa 29.067 29.891 2,9100 2,8068 
Curs val. (lei/EURO) luat în calcul la etapa 39.663 36.050 3,5200 3,5686 

 



 
Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România  

22  Buletin Informativ nr. 4 (55) /2006 
 

ANEVAR® 

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 31 Dec. 31 Martie 30 Iunie 30 Sept. 
grupă obiecte de construcţii 2005 2006 2006 2006 
GRUPA I - CLĂDIRI         

11 Clădiri industriale 12.686,871 12.965,982 13.367,928 13.795,701 
12 Clădiri agricole 15.694,626 16.024,213 16.520,964 17.082,677 
13 Clădiri pt. transport şi         
  telecomunicaţii 1,024 1,041 1,028 1,009 
  A. cu caracter civil 17.922,252 18.298,619 18.884,175 19.469,584 
  B. cu caracter productiv 14.248,338 14.576,050 15.027,908 15.478,745 

14 A. Clădiri pt. afaceri, comerţ 17.102,416 17.444,464 17.950,353 18.524,764 
  B. Clădiri pentru depozitare 14.458,854 14.791,408 15.235,150 15.707,440 
  A. Clădiri de locuit 22.395,563 22.888,265 23.574,913 24.282,160 
  B. Clădiri pentru învăţământ, 1,028 1,037 1,022 1,010 
       ştiinţă, artă, cultură 15.808,976 16.156,773 16.641,476 17.157,362 

15 C. Clădiri pt. ocrotirea sănăt., 1,028 1,034 1,022 1,010 
    asis. socială, cultură 15.283,966 15.620,213 16.104,440 16.587,573 
    fizică şi agrement         
  D. Clădiri administrative 17.629,514 18.017,363 18.557,884 19.096,063 

GRUPA II - CONSTRUCŢII SPECIALE         
21 Construcţii speciale 1,021 1,039 1,027 1,009 
  industriale 12.049,495 12.326,634 12.727,589 13.102,719 

22 Construcţii speciale agricole 12.971,784 13.244,191 13.654,761 14.105,368 
23 Construcţii hidrotehnice 14.595,357 15.033,218 15.559,381 15.948,366 
24 Constr. speciale pt. transporturi 1,026 1,076 1,037 1,008 
  si telecomunicaţii 15.318,660 15.793,538 16.267,344 16.641,493 

25 Construcţii pentru depozitare 12.382,265 12.654,675 13.046,970 13.464,473 
26 Construcţii pentru transportul 1,030 1,067 1,027 1,012 
  energiei electrice 12.727,427 13.020,158 13.384,722 13.732,725 

27 Construcţii pt. alimentare  1,022 1,074 1,032 1,010 
  cu apă şi canalizare 14.695,287 15.062,669 15.604,925 16.104,283 

28 Constr. pt. transp. şi distribuţia 1,040 1,105 1,023 1,008 
  produselor petroliere, gaze 15.684,066 15.887,959 16.539,365 16.952,849 

29 Construcţii speciale 12.564,438 12.778,034 13.123,040 13.556,100 
  Indice mediu pe ramură 15.064,387 15.405,373 15.882,940 16.359,428 
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