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Dragi colegi, 

 

Inaugurăm cu acest număr colecţia Buletinului Informativ al 

Uniunii Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România. Lansarea 

acestui Buletin coincide cu Ziua Evaluatorului, cea de a patra ediţie, şi cu 

cea de a douăzecea aniversare a înfiinţării primei asociaţii a evaluatorilor 

din România. 

În conformitate cu prevederile Ordonanţei 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării 

bunurilor, această publicaţie are, în primul rând, rolul de a vă prezenta actele normative, hotărârile şi 

deciziile adoptate de organele de conducere ale Uniunii, dar şi evenimentele curente din viaţa Uniunii. 

Acest prim Buletin include, pe lângă actul fundamental de reglementare, Ordonanţa 24/2011, 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Uniunii, care a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 

353/2012 din 18/04/2012, precum şi celelalte regulamente aprobate de Conferinţa Naţională până la 

această dată: Codul de etică al profesiei de evaluator autorizat, Regulamentul Comisiei de etică şi 

disciplină şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a filialelor Uniunii. În acest moment este creat 

cadrul juridic care va permite funcţionarea în bune condiţii a Uniunii. 

Pentru informarea dumneavoastră, se include şi un material de prezentare a site-lui Uniunii 

www.anevar.ro, care a devenit principalul canal de informare şi legătură cu membrii Uniunii.  

În Buletin sunt prezentate şi se răspunde mai multor întrebări legate de profesie. De asemenea, se 

prezintă lista principalelor publicaţii legate de profesie, care pot fi procurate fie prin magazinul virtual, fie 

direct la sediul Uniunii. 

De menţionat că IROVAL are în pregătire mai multe publicaţii (detalii în cuprinsul Buletinului), 

dintre care doresc să menţionez trei Îndrumare practice în evaluare, şi anume: IPE 1 Fluxul de numerar 

actualizat, IPE 2 Abordarea prin cost pentru activele corporale şi IPE 3 Evaluarea activelor necorporale. 

Aceste îndrumare vor putea fi achiziţionate în a doua jumătate a lunii septembrie. 

În acest an, se va continua tradiţia desfăşurării manifestărilor profesionale; în 27 octombrie va 

avea loc, la Suceava, conferinţa „Evaluarea bunurilor din patrimoniul cultural - istoric”, iar în luna 

decembrie, pe Valea Prahovei, va avea loc „Întâlnirea anuală a membrilor corporativi”.  

 

Preşedinte, 

ing. Marian Petre, MAA, REV, MRICS 
 

http://www.anevar.ro/
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GUVERNUL ROMÂNIEI 

ORDONANȚA nr. 24/2011 

privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, și al art. 1 pct. I.12 din Legea nr. 131/2011 

privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă. 

CAPITOLUL I 

Dispoziţii generale 

Art. 1. – Prezenta ordonanţă reglementează activitatea de evaluare, precum și modalitatea de 

organizare și funcţionare a profesiei de evaluator autorizat. 

Art. 2. – (1) Activitatea de evaluare poate fi desfășurată de orice persoană care are calitatea de 

evaluator autorizat. 

(2) Prin evaluare, în sensul prezentei ordonanţe, se înţelege activitatea de estimare a valorii, 

materializată într-un înscris, denumit raport de evaluare, realizată în conformitate cu standardele 

specifice acestei activităţi și cu deontologia profesională de un evaluator autorizat. 

(3) Evaluatorul autorizat este persoana care a dobândit această calitate după parcurgerea etapelor 

reglementate de prezenta ordonanţă. 

(4) Rapoartele de evaluare se elaborează la solicitarea oricărei persoane fizice sau juridice, de drept 

public ori privat. 

Art. 3. – (1) Se înfiinţează Uniunea Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România, denumită în 

continuare Uniunea, persoană juridică autonomă, potrivit legii, care funcţionează ca organizaţie 

profesională de utilitate publică fără scop patrimonial, din care fac parte evaluatorii autorizaţi, în 

condiţiile stabilite de prezenta ordonanţă. 

(2) Uniunea este autoritatea competentă care organizează, coordonează și autorizează desfășurarea 

activităţii de evaluator autorizat în România. Uniunea reprezintă interesele profesiei de evaluator autorizat 

la nivel naţional și internaţional. 

(3) Evaluatorii autorizaţi, membri ai Uniunii, în exercitarea independentă a profesiei, desfășoară, în 

principal, următoarele activităţi: 

a) evaluări de bunuri imobile; 

b) evaluări de întreprinderi; 

c) evaluări de bunuri mobile;  

d) evaluări de acţiuni și alte instrumente financiare; 

e) evaluări de fond de comerţ și alte active necorporale; 

f) verificări de rapoarte de evaluare. 

(4) Evaluatorii autorizaţi, în exercitarea independentă a profesiei, trebuie să fie percepuţi a fi liberi de 

orice constrângere care ar putea aduce atingere principiilor de obiectivitate și integritate profesională. 

 

CAPITOLUL II 

Organizarea și funcţionarea Uniunii 

Art. 4. – (1) Uniunea are sediul central în municipiul București și își poate constitui filiale, cu 

personalitate juridică, în reședinţele de judeţ, în condiţiile prevăzute în regulamentul propriu de 

organizare și funcţionare. 

(2) Organizarea și funcţionarea Uniunii se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcţionare al 

acesteia, aprobat prin hotărâre a Guvernului. 
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(3) Activitatea Uniunii se finanţează din următoarele surse: 

       a)   taxe de înscriere și de examinare; 

b)   cotizaţii anuale ale membrilor; 

c) fonduri rezultate din manifestări știinţifice, tarife pentru servicii de formare și pregătire 

profesională continuă prestate în conformitate cu prevederile legale; 

d)  drepturi editoriale specifice; 

e)  donaţii, sponsorizări și alte venituri, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. 

Art. 5. – (1) Uniunea are următoarele atribuţii: 

a) atribuie calitatea de evaluator autorizat și emite autorizaţii pentru exercitarea acestei profesii în 

condiţiile stabilite de regulamentul de organizare și funcţionare; 

b) organizează examenele pentru dobândirea calităţii de evaluator autorizat; 

c) adoptă standardele de evaluare obligatorii pentru desfășurarea activităţii de evaluare; 

d) monitorizează aplicarea în desfășurarea activităţii de evaluare a evaluatorilor autorizaţi a 

standardelor de evaluare adoptate de aceasta; 

e) adoptă regulile și principiile deontologice care guvernează activitatea evaluatorilor autorizaţi, în 

conformitate cu responsabilităţile și demnitatea profesiei; 

f) monitorizează respectarea regulilor și principiilor deontologice care guvernează activitatea 

evaluatorilor autorizaţi; 

g) sprijină formarea și perfecţionarea profesională a evaluatorilor autorizaţi; 

h) organizează evidenţa evaluatorilor autorizaţi, prin înscrierea acestora în Tabloul Uniunii; 

i) asigură buna desfășurare a activităţii de evaluare; 

j) apără prestigiul și independenţa profesională a membrilor săi în raporturile cu autorităţile publice, 

organismele specializate, precum și cu alte persoane fizice și juridice din ţară și din străinătate; 

k) colaborează cu organisme profesionale din ţară și din străinătate; 

l) elaborează și publică ghiduri profesionale în domeniul evaluării; 

m) editează publicaţii de specialitate; 

n) organizează manifestări știinţifice în domeniul studierii și dezbaterii problemelor teoretice și 

practice ale evaluării; 

o) organizează sau participă la conferinţe, congrese, colocvii, seminare sau alte manifestări 

profesionale cu caracter intern și internaţional cu tematici din domeniul său de activitate ori din domenii 

conexe; 

p) elaborează propuneri de modificare și completare a actelor normative din domeniul de activitate al 

evaluatorilor autorizaţi și le înaintează instituţiilor abilitate pentru promovare; 

q) îndeplinește orice alte atribuţii prevăzute prin lege sau regulamentul propriu de organizare și 

funcţionare; 

r) editează periodic un buletin informativ destinat evaluatorilor autorizaţi pentru comunicarea tuturor 

actelor normative, hotărârilor și deciziilor adoptate de organele sale de conducere. 

(2) În exercitarea atribuţiilor sale legale, Uniunea adoptă, prin organele sale, în condiţiile prezentei 

ordonanţe, hotărâri, regulamente, codul de etică al profesiei și procedura disciplinară. Hotărârile și 

regulamentele aprobate de Conferinţa naţională, codul de etică al profesiei, precum și orice acte de interes 

general ale Uniunii sau ale organelor sale de conducere se publică în Monitorul Oficial al României, 

Partea I. 

Art. 6. – (1) Organele de conducere ale Uniunii sunt: Conferinţa naţională, Consiliul director și 

președintele în exerciţiu, denumit în continuare președinte. 

(2) În afara organelor prevăzute la alin. (1), în cadrul Uniunii funcţionează Comisia de etică și 

disciplină, Comisia de calificare și atestare profesională, Comisia știinţifică și de standarde, Comisia de 

evidenţă a membrilor, Comisia de verificare și monitorizare, Comisia de relaţii interne și internaţionale și 
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Comisia juridică. Comisiile își desfășoară activitatea potrivit regulamentelor aprobate de Conferinţa 

naţională sau de Consiliul director, după caz. 

Art. 7. – (1) Conferinţa naţională este organul reprezentativ de conducere, care se constituie din 

membrii Consiliului director,foștii președinţi ai Uniunii, precum și din câte un reprezentant la 20 de 

membri titulari desemnat de adunarea generală a fiecărei filiale înfiinţate potrivit art. 4 alin. (1). 

(2) Conferinţa naţională și adunările generale ale filialelor se reunesc o dată pe an și ori de câte ori se 

consideră necesar, în condiţiile prevăzute în Regulamentul de organizare și funcţionare al Uniunii, 

respectiv de organizare și funcţionare al filialelor. 

(3) Conferinţa naţională are următoarele atribuţii: 

a) stabilește strategia și obiectivele generale ale Uniunii; 

b) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și situaţiile financiare anuale; 

c) aprobă raportul și programul de activitate ale Consiliului director; 

d) alege și revocă președintele și membrii Consiliului director; 

e) aprobă și revocă auditorul statutar; 

f) numește și revocă membrii Comisiei de etică și disciplină; 

g) aprobă membrii de onoare, la propunerea Consiliului director; 

h) aprobă, la propunerea Consiliului director, înfiinţarea și desfiinţarea filialelor, precum și 

regulamentul de organizare și funcţionare al acestora; 

i) aprobă codul de etică al profesiei, regulamentul Comisiei de etică și disciplină și regulamentul de 

organizare și funcţionare al Consiliului director, la propunerea Consiliului director; 

j) aprobă, prin hotărâre, standardele de evaluare, obligatorii pentru membrii Uniunii, la propunerea 

Consiliului director; 

k) hotărăște sancţionarea disciplinară a membrilor Consiliului director al Uniunii, la propunerea 

Comisiei de etică și disciplină, potrivit regulamentului Comisiei de etică și disciplină și codului de etică al 

profesiei. Contestarea sancţiunilor aplicate se poate face, în condiţiile legii, la instanţa de contencios 

administrativ; 

l) decide dizolvarea și lichidarea Uniunii; 

m) stabilește destinaţia bunurilor rămase după lichidare, potrivit legii; 

n) îndeplinește orice alte atribuţii prevăzute de prezenta ordonanţă și de regulamentul de organizare și 

funcţionare al Uniunii. 

(4) Termenul de reunire a Conferinţei naţionale nu poate fi stabilit mai devreme de 30 de zile de la 

data publicării convocării într-un ziar de largă răspândire naţională, iar, dacă la prima convocare 

Conferinţa naţională nu poate fi ţinută din cauza lipsei cvorumului, a doua convocare se poate fixa după 

minimum 10 zile de la prima convocare. Convocarea va cuprinde locul și data desfășurării Conferinţei 

naţionale, precum și ordinea de zi. 

(5) Pentru validitatea deliberărilor Conferinţei naţionale, la prima convocare este necesară prezenţa a 

jumătate plus unu din numărul participanţilor cu drept de vot, iar hotărârile se adoptă cu votul majorităţii 

membrilor prezenţi. 

(6) La a doua convocare Conferinţa naţională poate să delibereze oricare ar fi numărul celor prezenţi, 

iar hotărârile se adoptă cu votul majorităţii participanţilor. 

(7) Conferinţa naţională este condusă de președinte sau, în lipsa acestuia, de prim-vicepreședinte. 

(8) Fiecare participant are dreptul la un vot. Membrii de onoare nu au drept de vot. 

(9) Alegerea și revocarea președintelui, membrilor Consiliului director, membrilor Comisiei de etică 

și disciplină, precum și alegerea și revocarea auditorului statutar se fac numai prin vot secret, în 

conformitate cu procedura de alegeri aprobată de Consiliul director. 

Art. 8. – (1) Consiliul director este organul executiv de conducere care îndeplinește obiectivele 

Uniunii și asigură punerea în executare a hotărârilor Conferinţei naţionale și este alcătuit din 11 membri. 

(2) Structura Consiliului director este următoarea: 
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a)  președintele; 

b)  prim-vicepreședintele, care este viitorul președinte; 

c)  fostul președinte, imediat anterior președintelui; 

d)  6 vicepreședinţi; 

e)  secretarul general; 

f)  trezorierul. 

(3) Vicepreședinţii Uniunii sunt președinţii următoarelor comisii de specialitate: Comisia de 

calificare și atestare profesională, Comisia știinţifică și de standarde, Comisia de evidenţă a membrilor, 

Comisia de verificare și monitorizare, Comisia de relaţii interne și internaţionale și Comisia juridică. 

(4) Mandatul membrilor Consiliului director este de 2 ani, cu începere de la data Conferinţei 

naţionale în care aceștia au fost aleși. 

(5) Funcţia de președinte va fi ocupată de prim-vicepreședinte, la 2 ani de la alegerea sa în această 

din urmă funcţie. 

(6) O persoană poate fi aleasă membru în Consiliul director pentru maximum două mandate 

consecutive. 

(7) Persoana care a exercitat funcţia de președinte nu mai poate candida pentru un nou mandat de 

prim-vicepreședinte decât după expirarea unei perioade de 2 ani de la încheierea mandatului. 

(8) Consiliul director are următoarele atribuţii: 

a) prezintă Conferinţei naţionale raportul de activitate, executarea bugetului de venituri și cheltuieli, 

situaţiile financiare anuale, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și programele Uniunii; 

b) aprobă încheierea de acte juridice în numele și pe seama Uniunii; 

c) propune spre aprobare Conferinţei naţionale standardele de evaluare, care devin obligatorii pentru 

desfășurarea activităţii evaluatorilor autorizaţi; 

d) aprobă afilierea Uniunii la asociaţii și organisme de profil, naţionale și internaţionale; 

e) aprobă organigrama și politica de personal a Uniunii, stabilind anual numărul de posturi și salariile 

personalului angajat de aceasta; 

f) aprobă programul anual de pregătire continuă a evaluatorilor autorizaţi persoane fizice, pe baza 

propunerii Comisiei de calificare și atestare profesională; 

g) stabilește anual cuantumul taxelor, cotizaţiilor și indemnizaţiilor, precum și termenele de plată 

ale acestora; 

h) elaborează propuneri cu privire la înfiinţarea și desfiinţarea filialelor; 

i) elaborează regulamentul propriu, regulamentul Comisiei de etică și disciplină, regulamentul de 

organizare și funcţionare al Uniunii și regulamentul de organizare și funcţionare al filialelor, pe care le 

supune aprobării Conferinţei naţionale; 

j) aprobă regulamentele de organizare și funcţionare ale comisiilor de specialitate, regulamentul de 

acreditare, regulamentul de derulare și finalizare a stagiaturii, procedurile de alegeri pentru organele de 

conducere, regulamentul de organizare a examenului de atribuire a calităţii de membru stagiar, alte reguli 

și proceduri; 

k) acordă, prin hotărâre, calitatea de evaluator autorizat, pe baza propunerii Comisiei de evidenţă a 

membrilor; 

l) hotărăște sancţionarea disciplinară a evaluatorilor autorizaţi, alţii decât proprii membri, la 

propunerea Comisiei de etică și disciplină, potrivit regulamentului Comisiei de etică și disciplină și 

codului de etică al profesiei. Hotărârile Consiliului director sunt definitive. Contestarea sancţiunilor 

aplicate se poate face, în condiţiile legii, la instanţa de contencios administrativ; 

m) hotărăște schimbarea sediului Uniunii; 

n) organizează, la nivel naţional, examenele de atribuire a calităţii de membru stagiar și de dobândire 

a calităţii de evaluator autorizat; 

o) aprobă cursurile de formare în domeniul evaluării prevăzute la art. 15 alin. (6); 
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p) comunică instituţiilor publice interesate punctul de vedere asupra conformităţii cu standardele de 

evaluare adoptate de Uniune a rapoartelor de evaluare realizate de către evaluatorii autorizaţi în condiţiile 

prezentei ordonanţe; 

q) intervine pentru a concilia și, la cerere, pentru a arbitra litigiile profesionale dintre membrii 

Uniunii; 

r) elaborează propuneri pentru modificarea și completarea actelor normative în domeniul de activitate 

al evaluatorilor autorizaţi; 

s) îndeplinește orice alte atribuţii stabilite de Conferinţa naţională sau de prezenta ordonanţă. 

(9) Vacantarea funcţiilor de președinte și prim-vicepreședinte se constată ca urmare a demisiei, 

revocării, imposibilităţii definitive de exercitare a funcţiei, decesului, precum și a oricăror cauze care 

conduc la încetarea calităţii de evaluator autorizat, potrivit prezentei ordonanţe 

(10) În cazul vacantării funcţiei de președinte, prim-vicepreședintele devine președinte, durata 

mandatului său prelungindu-se de drept cu perioada rămasă din mandatul președintelui în exerciţiu. 

(11) În cazul vacantării funcţiei de prim-vicepreședinte, se vor organiza alegeri pentru această funcţie 

în maximum 90 de zile de la data la care funcţia a devenit vacantă. Durata mandatului prim-

vicepreședintelui ales va fi egală cu perioada rămasă din mandatul prim-vicepreședintelui pe care îl 

înlocuiește. 

(12) Funcţiile devenite vacante în Consiliul director vor fi ocupate și exercitate interimar conform 

prevederilor regulamentului de organizare și funcţionare al Consiliului director, aprobat de Conferinţa 

naţională. 

(13) Consiliul director se întrunește cel puţin o dată pe trimestru, la convocarea președintelui. 

(14) Pentru validitatea deliberărilor Consiliului director este necesară prezenţa a jumătate plus unu 

din numărul membrilor săi, iar hotărârile vor fi luate cu votul majorităţii membrilor prezenţi. 

(15) Ședinţa Consiliului director este condusă de președinte sau, în absenţa președintelui, de prim-

vicepreședinte. 

(16) La ședinţele Consiliului director au dreptul să participe, fără drept de vot, un reprezentant al 

Ministerului Finanţelor Publice, desemnat de ministrul finanţelor publice, precum și alte persoane 

reprezentând asociaţii profesionale și patronate, în funcţie de ordinea de zi, la invitaţia președintelui. Data 

ședinţei Consiliului director este adusă la cunoștinţa Ministerului Finanţelor Publice cu 10 zile înainte de 

desfășurarea acesteia, reprezentantul ministerului având posibilitatea să participe din oficiu la ședinţele 

Consiliului director. 

(17) Foștii președinţi ai Uniunii pot participa la ședinţele Consiliului director și nu au drept de vot, cu 

excepţia fostului președinte imediat anterior, care are drept de vot în calitate de membru al Consiliului 

director. 

(18) Consiliul director va solicita în scris membrilor care lipsesc nemotivat de la 3 ședinţe 

consecutive să demisioneze din funcţie, iar, dacă aceștia nu dau curs solicitării, va propune Conferinţei 

naţionale revocarea lor din funcţie. 

Art. 9. – (1) Președintele Uniunii este președintele Consiliului director. 

(2) Președintele reprezintă Uniunea în raporturile cu terţii. 

Art. 10. – (1) Comisia de etică și disciplină este compusă din 5 membri titulari și 3 membri supleanţi, 

aleși de Conferinţa naţională pentru o perioadă de 4 ani dintre evaluatorii autorizaţi înscriși în Tabloul 

Uniunii care se bucură de autoritate profesională și probitate morală. 

(2) Comisia de etică și disciplină își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile 

regulamentului Comisiei de etică și disciplină, elaborat de Consiliul director și aprobat de Conferinţa 

naţională, și aplică sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 26 potrivit codului de etică al profesiei și 

procedurii disciplinare, precum și regulamentului de organizare și funcţionare al Uniunii. 

Art. 11. – Situaţiile financiare anuale ale Uniunii sunt supuse auditului statutar, conform legii. 

  

CAPITOLUL III 
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Organizarea și exercitarea profesiei de evaluator autorizat 

SECȚIUNEA 1 

Dobândirea calităţii de evaluator autorizat și formele de exercitare a profesiei 

Art. 12. – (1) Activitatea de evaluare poate fi desfășurată numai de persoanele ce au calitatea de 

evaluator autorizat,dobândită în condiţiile prezentei ordonanţe, care sunt înscrise în Tabloul Uniunii și 

dovedesc aceasta cu legitimaţia de membru sau autorizaţia valabilă la data evaluării. Tabloul Uniunii se 

publică anual în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

(2) Informaţiile și datele care se înscriu în Tabloul Uniunii vor fi stabilite prin regulamentul de 

organizare și funcţionare al Uniunii. Tabloul Uniunii cuprinde o secţiune dedicată evaluatorilor autorizaţi 

inactivi. 

Art. 13. – (1) Formarea profesională iniţială și continuă a evaluatorilor autorizaţi se asigură prin 

cursuri de formare profesională organizate de Uniune. 

(2) Cursurile și programele de formare profesională a evaluatorilor autorizaţi vor fi aprobate de 

Consiliul director. 

Art. 14. – Uniunea are în componenţa sa următoarele categorii de membri, evaluatori autorizaţi: 

a) membri stagiari, persoane fizice; 

b) membri titulari, persoane fizice; 

c) membri acreditaţi, persoane fizice; 

d) membri corporativi, persoane juridice; 

e) membri inactivi; 

f) membri de onoare. 

Art. 15. – (1) Examenele pentru atribuirea calităţii de membru stagiar al Uniunii se organizează de 

Consiliul director, în conformitate cu prevederile regulamentului de organizare a examenului de atribuire 

a calităţii de membru stagiar adoptat de acesta. 

(2) Pentru dobândirea calităţii de membru stagiar, persoana fizică trebuie să îndeplinească 

următoarele condiţii: 

a) să aibă studii universitare finalizate cu diplomă eliberată de o instituţie de învăţământ superior din 

România sau dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene, recunoscută de autorităţile române 

competente, potrivit legii, care atestă încheierea de către titular a ciclului de studii universitare de licenţă, 

în domeniile propuse de către Consiliul director și aprobate prin regulamentul de organizare a examenului 

de atribuire a calităţii de membru stagiar; 

b) să nu fi fost condamnat pentru săvârșirea unei infracţiuni cu intenţie, pentru care nu a intervenit 

reabilitarea; 

c) să fie declarat admis la examenul organizat potrivit alin. (1); 

d) să achite taxa de examen în cuantumul și în termenele stabilite de Consiliul director. 

(3) Perioada de stagiu se încheie cu examen de finalizare a stagiaturii în termen de maximum 2 ani de 

la data atribuirii calităţii de membru stagiar. 

(4) Desfășurarea stagiului presupune parcurgerea unor cursuri de pregătire și realizarea unor rapoarte 

de evaluare în conformitate cu regulamentul de derulare și finalizare a stagiaturii, adoptat de Consiliul 

director. 

(5) În perioada de stagiu, taxa de stagiu se achită în cuantumul și la termenele stabilite de Consiliul 

director. 

(6) Pot deveni membri stagiari fără susţinerea examenului prevăzut la alin. (1) persoanele care 

îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (2) lit. a), b) și d) și care au absolvit cursuri deformare specifice în 

domeniul evaluării, aprobate de Consiliul director. 

 

Art. 16. – (1) Poate fi membru titular numai acea persoană care a promovat examenul de finalizare a 
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stagiaturii. 

(2) Calitatea de membru titular se pierde dacă persoana se află în oricare dintre următoarele situaţii: 

a) nu urmează anual un program echivalent a minimum 20 de ore de pregătire continuă; 

b) nu încheie un contract de asigurare de răspundere civilă profesională pentru activitatea de 

evaluare; 

c) nu achită cotizaţia anuală în cuantumul și la termenele stabilite de Consiliul director; 

d) este condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracţiuni cu intenţie. 

(3) Calitatea de membru titular se dovedește cu legitimaţia de membru și parafa care se vizează, 

respectiv se emite anual. 

Art. 17. – (1) Poate dobândi calitatea de membru acreditat orice membru titular cu o vechime în 

profesia de evaluator de cel puţin 3 ani care a promovat un examen în conformitate cu normele specifice 

de acreditare stabilite prin regulamentul de acreditare, aprobat de Consiliul director. 

(2) Numai membrii acreditaţi pot fi aleși în Comisia de verificare și monitorizare. 

(3) Calitatea de membru acreditat este acordată pentru 5 ani de la data susţinerii examenului de 

acreditare. 

(4) Calitatea de membru acreditat se pierde dacă persoana se află în oricare dintre următoarele 

situaţii: 

a) nu urmează anual un program echivalent a minimum 20 de ore de pregătire continuă; 

b) nu încheie un contract de asigurare de răspundere civilă profesională pentru activitatea de 

evaluare; 

c) nu a achitat cotizaţia anuală în cuantumul și la termenele stabilite de Consiliul director; 

d) este condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracţiuni cu intenţie; 

e) nu promovează, la fiecare 5 ani de la data dobândirii calităţii de membru acreditat, un examen în 

conformitate cu normele specifice de acreditare stabilite prin regulamentul de acreditare, aprobat de 

Consiliul director. 

(5) Calitatea de membru acreditat se dovedește cu legitimaţia de membru acreditat și parafa care se 

vizează, respectiv se emite anual. 

Art. 18. – Membrii titulari care la sfârșitul anului calendaristic nu au urmat programul obligatoriu de 

pregătire sunt suspendaţi până la efectuarea, într-un termen de maximum 2 ani de la data suspendării, a 

programului echivalent a 25 de ore pe an. Dacă în acest termen nu se face dovada îndeplinirii acestei 

condiţii, calitatea de membru al Uniunii încetează de drept. Constatarea încetării calităţii de membru al 

Uniunii se face prin hotărâre a Consiliului director. 

Art. 19. – (1) Pot deveni membri de onoare persoanele fizice, personalităţi marcante române sau 

străine cu activităţi prestigioase în domeniul evaluării sau în domenii complementare profesiei de 

evaluator autorizat și care au avut o contribuţie importantă la consolidarea prestigiului Uniunii și a 

profesiei de evaluator autorizat. Membrii de onoare sunt desemnaţi prin vot de Conferinţa naţională, la 

propunerea Consiliului director. 

(2) Calitatea de membru de onoare nu conferă persoanelor respective dreptul de a profesa ca 

evaluator autorizat. 

(3) Calitatea de membru de onoare se dovedește cu diploma eliberată de Uniune. 

Art. 20. – (1) Pot desfășura activitate de evaluare și persoanele juridice cu sediul în România sau într-

un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, membri corporativi ai 

Uniunii. 

(2) Pentru dobândirea calităţii de membru corporativ,persoana juridică trebuie să îndeplinească 

cumulativ următoarele condiţii: 

a)  să aibă ca obiect de activitate exercitarea profesiei de evaluator autorizat; 

b) majoritatea acţionarilor sau asociaţilor să fie evaluatori autorizaţi și să deţină majoritatea acţiunilor 

sau a părţilor sociale; 
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c) consiliul de administraţie al societăţii comerciale să fie ales în majoritate dintre acţionarii sau 

asociaţii evaluatori autorizaţi; 

d) să fie beneficiară a unui contract de asigurare de răspundere civilă profesională pentru activitatea 

de evaluare; 

e)  să achite taxa de înscriere în Uniune în cuantumul și la termenele stabilite de Consiliul director. 

(3) Condiţiile prevăzute la alin. (2) lit. a) – d) trebuie îndeplinite pe toată perioada deţinerii calităţii 

de membru corporativ. 

(4) Membrul corporativ va achita cotizaţia anuală în cuantumul și la termenele stabilite de Consiliul 

director. 

(5) Calitatea de membru corporativ se dovedește cu autorizaţia eliberată de Uniune. 

Art. 21. – Uniunea este autoritatea competentă pentru coordonarea activităţii de verificare a 

rapoartelor de evaluare în vederea asigurării calităţii serviciilor prestate de evaluatorii autorizaţi. 

SECȚIUNEA a 2-a 

Statutul evaluatorului autorizat. Drepturi și obligaţii 

Art. 22. – (1) Uniunea are ca membri evaluatori autorizaţi persoane fizice care, din punctul de vedere 

al dreptului de exercitare a profesiei, sunt activi sau inactivi și persoane juridice. 

(2) Este evaluator autorizat inactiv persoana care nu are dreptul să exercite profesia de evaluator 

autorizat deoarece se află în una dintre următoarele situaţii: 

a) a fost sancţionată disciplinar cu suspendarea dreptului de exercitare a calităţii de membru pe o 

perioadă de până la 12 luni, conform prezentei ordonanţe; 

b) are atribuţii de control financiar în cadrul Ministerului Finanţelor Publice sau al altor instituţii 

publice, cu excepţia situaţiilor prevăzute expres de lege; 

c) se află într-o situaţie de incompatibilitate prevăzută de o lege specială. 

(3) Schimbarea calităţii declarate de evaluator autorizat activ sau inactiv se va comunica în scris 

Uniunii de către persoana în cauză, în termen de 10 zile de la modificarea situaţiei sale. 

Art. 23. – Evaluatorii autorizaţi au dreptul: 

a) să perceapă onorarii pentru activitatea desfășurată, onorarii care nu se stabilesc procentual din 

valoarea estimată prin raportul de evaluare; 

b) să participe la toate activităţile și manifestările care constituie obiectul de activitate al Uniunii; 

c) să consulte bazele de date, lucrările, publicaţiile și materialele documentare de care dispune 

Uniunea și să beneficieze de toate condiţiile puse la dispoziţie de Uniune pentru ridicarea nivelului de 

pregătire profesională; 

d) să fie aleși în organele de conducere și în comisiile Uniunii; 

e) să fie înscriși în Tabloul Uniunii. 

Art. 24. – Membrii Uniunii au următoarele obligaţii: 

a) să plătească cotizaţia anuală. Neplata acesteia în cuantumul și la termenele stabilite de 

Consiliul director atrage excluderea de drept din Uniune; 

b) să elaboreze rapoartele de evaluare potrivit standardelor de evaluare adoptate de Uniune; 

c) să respecte codul de etică al profesiei de evaluator autorizat, precum și regulamentele adoptate de 

organele de conducere ale Uniunii. 

Art. 25. – Evaluatorii răspund în desfășurarea activităţii lor disciplinar, civil sau penal, după caz. 

Art. 26. – Sancţiunile disciplinare care se aplică evaluatorilor autorizaţi, în raport cu gravitatea 

abaterilor săvârșite, sunt următoarele: 

a) avertisment scris; 

b) avertisment cu acţiune corectivă profesională; 

c) suspendarea calităţii de membru pe o perioadă de până la 12 luni; 
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d) retragerea calităţii de membru al Uniunii. 

Art. 27. – Abaterile în funcţie de care se aplică sancţiunile disciplinare se stabilesc prin regulamentul 

de organizare și funcţionare al Uniunii. 

Art. 28. – (1) Persoanele fizice și juridice străine care nu au domiciliul în România pot dobândi 

calitatea de evaluator autorizat și pot exercita această profesie, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe, 

dacă în ţările în care își au domiciliul sau,după caz, sediul profesional au această specializare, certificată 

de organismele profesionale recunoscute sau, după caz, de autorităţile publice care le autorizează și în 

condiţiile stabilite prin convenţii bilaterale încheiate în acest scop de Uniune cu organismele similare din 

statele respective. 

(2) Persoanele fizice sau persoanele juridice având cetăţenia, respectiv naţionalitatea unui stat 

membru al Uniunii Europene sau a unui stat aparţinând Spaţiului Economic European pot dobândi 

calitatea de evaluator autorizat, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe, în aceleași condiţii ca și 

cetăţenii români, respectiv persoanele juridice române. 

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), cetăţenii unui stat membru al Uniunii Europene sau al 

Spaţiului Economic European care au dobândit calitatea de evaluator autorizat în unul dintre aceste state 

se pot înscrie în Tabloul Uniunii, în vederea exercitării profesiei în România în condiţiile prezentei 

ordonanţe, fiind exceptaţi de la procedura de examinare. Uniunea recunoaște automat documentul emis de 

autoritatea competentă din statul membru al Uniunii Europene, respectiv statul aparţinând Spaţiului 

Economic European în baza căruia cetăţeanul acestor state exercită legal profesia de evaluator autorizat. 

(4) Persoanele juridice stabilite într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic 

European unde exercită în mod legal activitatea de evaluator autorizat se pot înscrie în Tabloul Uniunii, în 

vederea exercitării profesiei în România în condiţiile prezentei ordonanţe, fiindu-le recunoscută calitatea 

de evaluator autorizat dobândită în statul de origine. 

(5) Persoanele fizice sau juridice evaluatori autorizaţi având cetăţenia, respectiv naţionalitatea unui 

stat membru al Uniunii Europene sau a unui stat aparţinând Spaţiului Economic European pot exercita 

profesia de evaluator autorizat și în mod temporar sau ocazional. În această situaţie, evaluatorul autorizat 

este exceptat de la procedura de înscriere în Uniune. 

(6) În cazul în care, în vederea exercitării temporare sau ocazionale a profesiei de evaluator autorizat, 

solicitantul prevăzut la alin. (5) se află la prima aplicaţie în România sau dacă intervine o modificare 

substanţială a situaţiei sale, acesta va înainta Uniunii o declaraţie privind serviciile pe care le va presta, 

însoţită de următoarele documente: 

a) dovada cetăţeniei, în cazul persoanei fizice, respectiv a naţionalităţii, în cazul persoanei juridice; 

b) denumirea și forma juridică, în cazul persoanei juridice; 

c) dovada calificării profesionale, în cazul persoanei fizice, și a autorizării funcţionării, în cazul 

persoanei juridice; 

d) o atestare care să confirme faptul că solicitantul persoană fizică este legal stabilit într-un stat 

membru în scopul desfășurării profesiei de evaluator autorizat și că nu îi este interzis să practice profesia, 

chiar și cu caracter temporar, la momentul eliberării atestatului. 

(7) Declaraţia prevăzută la alin. (6) poate fi înaintată prin orice mijloace și se reînnoiește anual, dacă 

prestatorul intenţionează să exercite, în mod temporar sau ocazional, în cursul anului respectiv, profesia 

de evaluator autorizat în România. 

(8) Dispoziţiile prezentului articol sunt aplicabile și cetăţenilor aparţinând Confederaţiei Elveţiene. 

Art. 29. – Persoanele fizice care, prin dobândirea unei alte calităţi, devin incompatibile cu exercitarea 

profesiei de evaluator autorizat potrivit dispoziţiilor legale în vigoare sau potrivit statutelor de organizare 

ale altor profesii sunt înscrise în Tabloul evaluatorilor inactivi. Situaţiile de incompatibilitate se stabilesc 

prin regulamentul de organizare și funcţionare al Uniunii. 

Art. 30. – Activitatea de evaluare este compatibilă cu desfășurarea următoarelor activităţi: 

a)  consultanţă de afaceri și management; 

b)  elaborarea de proiecte de finanţare; 
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c)  evaluarea de proiecte de finanţare; 

d) expertiză contabilă, audit financiar, reorganizare judiciară și lichidare, consultanţă fiscală, cu 

respectarea reglementărilor specifice fiecăreia dintre activităţile respective și a principiului independenţei, 

după caz. 

 

CAPITOLUL IV 

Dispoziţii tranzitorii și finale 

Art. 31. – Consiliul director al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din România, asociaţie 

profesională neguvernamentală, independentă, înfiinţată în anul 1992, declarată de utilitate publică prin 

Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2004, denumită în continuare ANEVAR, organizează și conduce prima 

adunare generală naţională și prima Conferinţă naţională a Uniunii și verifică îndeplinirea condiţiilor de 

participare la acestea, precum și condiţiile de dobândire iniţială a calităţii de evaluator autorizat, 

prevăzute la art. 32. 

Art. 32. – (1) Membrii ANEVAR, persoane fizice, precum și ai altor organizaţii al căror profil de 

activitate face parte din domeniul de reglementare al prezentei ordonanţe care îndeplinesc condiţiile de 

dobândire a calităţii de evaluator autorizat, prevăzute de art. 15 alin. (2) lit. a) și b), respectiv art. 17 alin. 

(1), devin membri titulari, respectiv acreditaţi ai Uniunii, potrivit dispoziţiilor prezentului articol. 

(2) Pentru dobândirea calităţii de membru titular, respectiv acreditat se pot depune cereri, în 

maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, la sediul ANEVAR din str. 

Scărlătescu nr. 7, sectorul 1, municipiul București. 

(3) Îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 15 alin. (2) lit. a) și b), respectiv de art. 17 alin. (1) este 

verificată, în maximum 30 de zile de la data depunerii cererii, de o comisie formată din 5 membri 

desemnaţi de Consiliul director al ANEVAR, pe baza documentelor stabilite prin hotărâre a Consiliului 

director afișată la sediul ANEVAR. 

(4) Lista persoanelor care îndeplinesc condiţiile de dobândire a calităţii de evaluator autorizat se 

afișează la sediul ANEVAR în maximum 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (2). 

Art. 33. – (1) Adunarea generală naţională a membrilor care îndeplinesc condiţiile de dobândire a 

calităţii de evaluator autorizat, potrivit art. 32, se organizează în maximum 30 de zile de la data afișării 

listei persoanelor care îndeplinesc condiţiile de dobândirea calităţii de evaluator autorizat. În cadrul 

acestei adunări se aleg participanţii la prima Conferinţă naţională a Uniunii și la Conferinţa naţională 

prevăzută la art. 43, astfel încât să fie respectată norma de reprezentare prevăzută la art. 7 alin. (1). 

(2) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale, la prima convocare este necesară prezenţa a 

jumătate plus unu din numărul persoanelor cărora le-a fost admisă cererea de dobândire a calităţii de 

evaluator autorizat, în condiţiile art. 32, iar hotărârile vor fi luate cu votul majorităţii participanţilor. 

(3) La a doua convocare adunarea generală poate să delibereze oricare ar fi numărul celor prezenţi, 

iar hotărârile vor fi luate cu votul majorităţii participanţilor. 

Art. 34. – Prima Conferinţă naţională a Uniunii se organizează de Consiliul director al ANEVAR în 

maximum 30 de zile de la data adunării generale naţionale în care au fost aleși participanţii la această 

conferinţă, iar în cadrul acesteia se alege primul Consiliu director al Uniunii. 

Art. 35. – Membrii ANEVAR, persoane fizice, precum și ai altor organizaţii al căror profil de 

activitate face parte din domeniul de reglementare al prezentei ordonanţe care îndeplinesc condiţiile de 

dobândire a calităţii de evaluator autorizat, potrivit art. 15 alin. (2) lit. a) și b), și care nu au depus cereri 

în condiţiile art. 32 alin. (2) pot depune astfel de cereri în maximum 60 de zile de la data primei 

Conferinţe naţionale. După expirarea acestui termen, calitatea de evaluator autorizat se dobândește numai 

în condiţiile art. 15 – 17. 

Art. 36. – Persoanele care sunt membri aspiranţi ai ANEVAR devin membri stagiari ai Uniunii și în 

termen de maximum 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe vor susţine examenul de 

finalizare a stagiaturii pentru a deveni membri titulari. 

Art. 37. – Primul Consiliul director al Uniunii va fi format din 10 membri, lipsind funcţia de fost 

președinte. La data alegerii primului Consiliu director, alături de ceilalţi membri vor fi aleși atât 
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președintele, cât și prim-vicepreședintele. 

Art. 38. – Membrii inactivi ai ANEVAR vor fi înscriși în Tabloul Uniunii, în secţiunea „inactivi”, 

urmând să redobândească calitatea de membru activ doar după respectarea condiţiilor prevăzute de 

regulamentul adoptat în acest scop de Consiliul director. 

Art. 39. – Membrii acreditaţi ai ANEVAR devin membri acreditaţi ai Uniunii în sensul prezentei 

ordonanţe. 

Art. 40. – Persoanele împotriva cărora s-a dispus sancţiunea suspendării din calitatea de membru al 

ANEVAR sau al altor organizaţii al căror profil de activitate face parte din domeniul de reglementare al 

prezentei ordonanţe care îndeplinesc condiţiile de dobândire a calităţii de evaluator autorizat nu pot 

deveni membri de drept ai Uniunii dacă nu a expirat termenul pentru care s-a dispus sancţiunea până la 

data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe. 

Art. 41. – Membrii fondatori și membrii de onoare ai ANEVAR devin membri de onoare ai Uniunii. 

Art. 42. – Ori de câte ori în cuprinsul unui act normativ se face referire la evaluatori autorizaţi sau 

evaluatori membri ai ANEVAR sau membri ai unei asociaţii de utilitate publică din domeniul evaluării, 

referirea se va înţelege că este făcută la evaluatori autorizaţi în conformitate cu dispoziţiile prezentei 

ordonanţe. 

Art. 43. – Prevederile art. 12 alin. (1) intră în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârii Guvernului de aprobare a regulamentului de 

organizare și funcţionare al Uniunii, a hotărârilor Conferinţei naţionale privind standardele de evaluare 

prevăzute la art. 7 alin. (3) lit. j), a Regulamentului Comisiei de etică și disciplină, precum și a codului de 

etică al profesiei. 

Art. 44. – Hotărârea Guvernului prevăzută la art. 4 alin. (2), precum și regulamentele prevăzute la art. 

43 se adoptă în maximum 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe. 

Art. 45. – Procedurile și formalităţile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea profesiei de evaluator 

în România pot fi îndeplinite și prin intermediul punctului de contact unic, în conformitate cu prevederile 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și 

libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 68/2010. 

Prevederile prezentului articol se aplică de la data operaţionalizării punctului de contact unic. 

Art. 46. – Dispoziţiile prezentei ordonanţe se completează cu prevederile Legii nr. 200/2004 privind 

recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu 

modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu 

modificări și completări prin Legea nr. 68/2010. 

 

 

PRIM-MINISTRU 

EMILBOC 

 

Contrasemnează:  

Ministrul Finanţelor Publice 

Gheorghe Ialomiţianu 

Ministrul economiei, comerţului și mediului de afaceri, 

Ion Ariton 

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului și sportului, 

Daniel Petru Funeriu 

Ministrul muncii, familiei și protecţiei sociale, 

Laurenţiu Sebastian Lăzăroiu 
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GUVERNUL ROMÂNIEI  

Hotărârea nr. 353/2012 

din 18/04/2012 

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 279 din 26/04/2012 

pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Uniunii Naţionale a Evaluatorilor 

Autorizaţi din România 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (2) din Ordonanţa 

Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

Articol unic. – Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Uniunii Naţionale a 

Evaluatorilor Autorizaţi din România, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

PRIM-MINISTRU 

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU 

 

Contrasemnează: 

Ministrul finanţelor publice, 

Bogdan Alexandru Drăgoi 

ANEXĂ  

GUVERNUL ROMÂNIEI  

REGULAMENTUL 

de organizare şi funcţionare a Uniunii Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România 

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 279 din 26/04/2012 

Art. 1. – (1) Uniunea Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România, denumită în continuare 

Uniunea, este organizaţia profesională de utilitate publică, fără scop patrimonial, din care fac parte 

evaluatorii autorizaţi care dobândesc această calitate, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 

24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor. 

 (2) Uniunea este constituită ca persoană juridică autonomă, potrivit legii, cu denumire, sediu, 

patrimoniu şi siglă proprii.  

Art. 2. – Uniunea are drept scop organizarea, coordonarea şi autorizarea exercitării profesiei de 

evaluator autorizat în România, reprezentarea şi protejarea intereselor profesionale ale membrilor Uniunii, 

asigurarea exercitării independente a profesiei de evaluator autorizat cu respectarea deontologiei 

profesionale şi a unui înalt nivel de calificare profesională, precum şi promovarea standardelor, metodelor 

şi tehnicilor de evaluare în activitatea evaluatorilor autorizaţi. 

Art. 3. – (1) În cadrul Uniunii funcţionează departamente administrative, conform organigramei 

aprobate de Consiliul director în baza art. 8 alin. (8) lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011. 

(2) Departamentele administrative sunt coordonate de un director general. 

(3) Directorul general este numit şi revocat din funcţie prin hotărâre a Consiliului director. 

 Art. 4. – (1) Conferinţa naţională se întruneşte cel puţin o dată pe an, la convocarea Consiliului 

director, în termen de cel mult 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar precedent, şi ori de câte 

ori se consideră necesar. 

(2) Conferinţa naţională alege, la începutul dezbaterilor, dintre delegaţii cu drept de vot, secretariatul 

Conferinţei naţionale, din care fac parte unul până la 3 secretari. Secretariatul Conferinţei naţionale 

verifică îndeplinirea condiţiilor legale de convocare şi cvorum ale Conferinţei naţionale şi asigură 

consemnarea lucrărilor acesteia în procesul-verbal al Conferinţei naţionale. 
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(3) După constatarea îndeplinirii cerinţelor legale pentru desfăşurarea Conferinţei naţionale, se trece 

la dezbaterea subiectelor înscrise pe ordinea de zi şi la adoptarea hotărârilor.  

(4) Fiecare participant la Conferinţa naţională are dreptul la un vot, fiind exclusă orice formă de 

exercitare a acestui drept prin reprezentare.  

(5) Procesul verbal al Conferinţei naţionale, semnat de preşedinte şi de membrii secretariatului 

Conferinţei naţionale, va cuprinde în mod obligatoriu menţiunea privind îndeplinirea formalităţilor 

referitoare la convocare, data şi locul de desfăşurare a Conferinţei naţionale, numărul membrilor prezenţi, 

hotărârile adoptate, numărul de voturi valabil exprimate, rezumatul dezbaterilor, iar, la cererea membrilor, 

declaraţiile făcute de aceştia în cadrul Conferinţei naţionale. 

(6) La Conferinţa naţională pot participa fără drept de vot membrii de onoare ai Uniunii, 

reprezentanţi ai autorităţilor şi ai altor organisme profesionale, alte personalităţi care au legătură cu 

activitatea evaluatorilor autorizaţi, la invitaţia Consiliului director. 

Art. 5. – (1) Membrii Consiliului director sunt aleşi dintre delegaţii cu drept de vot la Conferinţa 

naţională, care candidează separat pe fiecare funcţie, cu excepţia funcţiei de preşedinte al Uniunii. Funcţia 

de preşedinte este ocupată de prim-vicepreşedintele în exerciţiu, la 2 ani de la alegerea sa în această din 

urmă funcţie. În contextul prezentului regulament, fostul preşedinte este preşedintele care şi-a încheiat 

mandatul. 

(2) Membrii Consiliului director nu îşi pot exercita drepturile şi atribuţiile prin reprezentare.  

(3) Consiliul director poate aproba înfiinţarea unor grupuri de lucru, cu scopul analizării unor 

probleme specifice. Consiliul director stabileşte prin hotărâre componenţa şi obiectivele fiecărui grup de 

lucru.  

Art. 6. – (1) Preşedintele are următoarele atribuţii:  

a) reprezintă Uniunea în raporturile cu terţe persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate;  

b) încheie acte în numele Uniunii, potrivit legii;  

c) conduce şedinţele Consiliului director şi lucrările Conferinţei naţionale;  

d) urmăreşte punerea în aplicare a hotărârilor Conferinţei naţionale şi ale Consiliului director;  

e) asigură conducerea Uniunii între şedinţele Consiliului director.  

(2) În calitate de reprezentant legal al Uniunii, preşedintele semnează hotărârile Conferinţei naţionale 

şi ale Consiliului director, adoptate potrivit legii.  

(3) Pe perioada în care preşedintele se află în imposibilitate temporară de a exercita atribuţiile sale, 

acestea vor fi îndeplinite de către prim-vicepreşedinte.  

Art. 7. – (1) Auditorul statutar este membru activ al Camerei Auditorilor Financiari din România. 

(2) Conferinţa naţională aprobă situaţiile financiare anuale ale Uniunii, care vor fi însoţite de raportul 

auditorului statutar.  

Art. 8. – (1) Filialele Uniunii sunt înfiinţate prin hotărâre a Conferinţei naţionale, la propunerea 

Consiliului director. Criteriile de înfiinţare, organizare şi funcţionare a filialelor sunt stabilite prin 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a filialelor, aprobat de către Conferinţa naţională.  

(2) Filialele pot fi organizate în fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti sau pot fi constituite filiale 

care cuprind membri din mai multe judeţe. 

(3) Numărul minim de membri titulari necesar pentru înfiinţarea unei filiale este de 500.  

(4) Patrimoniul şi veniturile filialelor se constituie pe baza sumelor alocate din bugetul Uniunii şi 

sunt aprobate de către Consiliul director.  

Art. 9. – (1) Fiecare categorie de activităţi prevăzute la art. 3 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 

24/2011 poate fi desfăşurată numai de evaluatorii autorizaţi care au dobândit aceste specializări potrivit 

regulamentului Comisiei de calificare şi atestare profesională, aprobat de către Consiliul director. 

(2) Evaluatorii autorizaţi, membri titulari, se înscriu în Tabloul Uniunii, în funcţie de calificarea 

corespunzătoare fiecărei specializări, şi pot desfăşura activitatea de evaluare potrivit calificărilor 

profesionale dobândite, astfel cum acestea rezultă din Tabloul Uniunii. 
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Art. 10. – (1) Calitatea de membru al Uniunii se probează cu: legitimaţia de membru şi parafa în 

cazul membrilor titulari şi acreditaţi, autorizaţia în cazul membrilor corporativi, diploma în cazul 

membrilor de onoare şi legitimaţia de membru în cazul membrilor stagiari. 

(2) Legitimaţiile de membru se vizează anual sau pot fi eliberate cu valabilitate anuală. 

(3) Parafele se eliberează anual. Parafele conţin numele şi prenumele evaluatorului, anul valabilităţii, 

numărul de legitimaţie, precum şi specializările pentru care titularul parafei are calificarea necesară. 

(4) Legitimaţiile de membru şi parafele se pun la dispoziţia membrilor titulari la începutul fiecărui 

an, cu condiţia achitării cotizaţiei şi a poliţei de asigurare profesională aferente anului pentru care sunt 

valabile legitimaţiile şi parafele.  

(5) Persoanele care au promovat examenul de finalizare a stagiaturii devin evaluatori autorizaţi de la 

data acordării acestei calităţi de către Consiliul director şi primesc însemnele prevăzute la alin. (1) potrivit 

procedurii de acordare şi retragere a calităţii de membru al Uniunii, aprobată de către Consiliul director. 

(6) Membrii inactivi şi membrii suspendaţi nu primesc însemnele prevăzute la alin. (1) pe perioada 

inactivităţii, respectiv a suspendării. 

(7) Membrii titulari au obligaţia să predea însemnele la filiala din care fac parte în termen de 30 de 

zile de la data intervenirii cauzei de inactivitate, respectiv suspendare. În cazul nepredării însemnelor în 

termen de 30 de zile, acestea sunt anulate.  

Art. 11. – (1) Tabloul Uniunii se publică anual în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe 

pagina web a Uniunii, prin grija Consiliului director. 

(2) Tabloul conţine următoarele secţiuni:  

a)  membrii titulari;  

b)  membrii acreditaţi;  

c)  membrii corporativi;  

d)  membrii inactivi. 

(3) Informaţiile care se înscriu în Tabloul Uniunii pentru membrii titulari şi membrii acreditaţi sunt: 

numele, prenumele, numărul legitimaţiei de membru, judeţul de domiciliu şi specializările pentru care au 

calificarea necesară. 

(4) Informaţiile care se înscriu în Tabloul Uniunii pentru membrii corporativi sunt: denumirea, 

judeţul în care îşi au sediul social, codul unic de identificare şi numărul autorizaţiei. 

(5) Informaţiile care se înscriu în Tabloul Uniunii pentru membrii inactivi sunt: numele, prenumele, 

judeţul de domiciliu, numărul legitimaţiei de membru titular, precum şi data de la care a intervenit 

motivul ce a determinat încetarea calităţii de membru activ.  

(6) Înscrierea membrilor în Tabloul Uniunii se face pe judeţe, în ordine alfabetică. 

(7) Modificările în structura Tabloului Uniunii care apar pe parcursul anului vor fi afişate pe pagina 

web a Uniunii în termen de 10 zile de la data intervenirii modificării.  

(8) Publicarea Tabloului Uniunii în Monitorul Oficial al României, Partea I, se face în maximum 30 

de zile de la încheierea exerciţiului financiar.  

(9) Primul Tablou al Uniunii se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 30 

de zile de la îndeplinirea cumulativă a condiţiilor prevăzute de art. 43 din Ordonanţa Guvernului nr. 

24/2011. 

Art. 12. – (1) Constituie abateri disciplinare următoarele fapte: 

a) nerespectarea standardelor de evaluare aprobate de către Uniune; 

b) nerespectarea prevederilor codului de etică al profesiei;  

c) refuzul de a pune la dispoziţie documentele sau informaţiile solicitate de Comisia de monitorizare 

şi verificare şi/sau Comisia de etică şi disciplină; 

d) necomunicarea la termen a documentelor care implică modificări ale informaţiilor cuprinse în 

Tabloul Uniunii; 
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e) desfăşurarea de activităţi politice în cadrul Uniunii şi cu ocazia manifestărilor organizate de 

aceasta;  

f) exercitarea profesiei de către membrii inactivi sau membrii care se află în perioada de suspendare, 

dacă fapta nu întruneşte conţinutul constitutiv al unei infracţiuni;  

g) nerespectarea dispoziţiilor legale care reglementează profesia de evaluator autorizat, dacă fapta nu 

întruneşte conţinutul constitutiv al unei infracţiuni sau al unei contravenţii;    

h) utilizarea neautorizată a siglei şi a însemnelor Uniunii în scop publicitar în rapoartele de evaluare 

sau în orice fel de materiale de identificare ori de prezentare a evaluatorului autorizat.  

(2) Procedura disciplinară va fi declanşată de către Comisia de etică şi disciplină a Uniunii în cel mult 

3 ani de la data săvârşirii faptei, dar nu mai târziu de o lună de la data înregistrării sesizării în evidenţele 

Uniunii. 

(3) Sancţiunile disciplinare care se aplică evaluatorilor autorizaţi persoane fizice, în raport cu 

gravitatea faptelor săvârşite, sunt cele prevăzute la art. 26 din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011. 

(4) Sancţiunile disciplinare care se aplică evaluatorilor autorizaţi persoane juridice, în raport cu 

gravitatea faptelor săvârşite, sunt cele prevăzute la art. 26 lit. a), c) şi d) din Ordonanţa Guvernului nr. 

24/2011. 

(5) Procedura disciplinară se aprobă de către Conferinţa naţională ca parte din regulamentul Comisiei 

de etică şi disciplină. 

(6) Hotărârile de sancţionare disciplinară pot fi contestate, în condiţiile legii, la instanţa competentă.  

Art. 13. – Salariaţii Uniunii nu pot deţine calitatea de evaluator autorizat activ. 

 

Uniunea Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România 

CODUL DE ETICĂ 

al profesiei de evaluator autorizat 

 

1. DISPOZIȚII GENERALE  

a. Profesionistul evaluator autorizat trebuie să respecte pe lângă prevederile legale în materie şi 
principiile şi reglementările din prezentul cod de etică.  

b. Obiectivul Codului de etică constă în consolidarea încrederii publice în procesul de evaluare prin 
crearea unui cadru pentru exprimarea de opinii de evaluare credibile de către evaluatorii autorizaţi cu 
pregătire adecvată şi care îşi desfăşoară activitatea în mod etic.  

c. Scopul Codului de etică constă în promovarea principiilor şi conduitei etice pentru profesia de 
evaluator autorizat.  

d. Principiile etice fundamentale ale profesiei de evaluator autorizat stabilesc cadrul de conduită pe care 
trebuie să îl respecte evaluatorul autorizat atunci când oferă un serviciu de evaluare.   

e. Utilizatorii informaţiilor şi rapoartelor de evaluare cu privire la estimarea valorii bunurilor, au nevoie 
de încredere că evaluările au fost efectuate de către persoane autorizate, competente şi care respectă 
un cod de principii fundamentale în exercitarea profesiei lor.  

2. PRINCIPII ETICE FUNDAMENTALE 

Principiile etice fundamentale ale profesiei de evaluator autorizat cuprind aspectele care trebuie luate în 
considerare sau acţiuni care trebuie efectuate în vederea evitării sau a diminuării pericolelor ce pot apărea 
pe parcursul activităţii unui evaluator autorizat.  

Aceste principii sunt enunţate în continuare:  

Integritate: să fie direct şi onest în relaţiile profesionale şi de afaceri.  

Obiectivitate, independenţă, imparţialitate: să evite conflicte de interes, influenţe sau preferinţe care să 
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îi afecteze judecata profesională.  

Confidenţialitate: să respecte confidenţialitatea informaţiilor obţinute ca urmare a relaţiilor profesionale 
şi să nu divulge astfel de informaţii terţilor fără a avea autoritate specifică (dacă nu există dreptul legal 
sau profesional sau datoria legală sau profesională de a divulga), să nu folosească informaţiile în avantajul  
personal sau al unor terţe părţi.  

Competenţă profesională: să menţină cunoştinţele şi abilităţile profesionale necesare pentru a oferi 
clienţilor sau angajatorului servicii competente bazate pe practicile, legislaţia şi tehnicile actuale; să îşi 
desfăşoare activitatea în mod serios şi în concordanţă cu standardele profesionale de evaluare obligatorii 
pentru membrii Uniunii.  

Comportament profesional: să respecte legile şi reglementările în domeniul evaluării de bunuri şi să 
evite orice fel de acţiuni care ar putea discredita profesia.  

2.1. Integritate  

a. Principiul integrităţii obligă toţi evaluatorii autorizaţi să fie cinstiţi şi oneşti în toate relaţiile 
profesionale şi de afaceri. Integritatea implică o comportare corectă şi sinceră.  

b. Evaluatorul autorizat nu va realiza cu bună ştiinţă un raport de evaluare, un raport de verificare sau 
orice altă opinie referitoare la evaluare care:  

 conţine declaraţii sau informaţii care sunt false, greşite sau întocmite în mod necorespunzător;  

 conţine erori fundamentale prin omisiune sau realizate cu intenţie.   

c. Dacă un evaluator autorizat descoperă asocierea sa cu astfel de informaţii sau erori, va trebui să ia 
imediat măsurile necesare pentru a corecta erorile efectuate şi să informeze clientul şi destinatarul 
lucrării de cele constatate.    

d. Onorariul perceput de evaluatorul autorizat pentru activitatea de evaluare desfăşurată, nu trebuie să 
fie exprimat ca procent din valoarea estimată şi nici nu trebuie să fie condiţionat de mărimea valorii 
propuse sau de nivelul unor impozite sau taxe legate de valoarea propusă. De asemenea, onorariul nu 
trebuie să depindă nici de realizarea unui eveniment sau beneficiu viitor.  

2.2. Obiectivitate, independenţă, imparţialitate  

a. Principiul obiectivităţii obligă evaluatorul autorizat să aibă în activitatea desfăşurată un 
comportament şi un raţionament profesional care să nu fie compromis din cauza prejudecăţilor, 
conflictului de interese sau din cauza influenţei  altor persoane.  

b. Evaluatorul autorizat are obligaţia de a fi imparţial, independent şi onest. Incertitudinile posibile 
referitoare la independenţă sau imparţialitate trebuie să fie făcute cunoscute celor implicaţi şi 
eliminate sau minimalizate pentru a nu exista suspiciuni privind concluziile lucrării de evaluare.  

c. În exercitarea profesiei (evaluări de bunuri, verificarea evaluărilor, consultanţă în evaluare), 
evaluatorii autorizaţi trebuie să dezvolte şi să raporteze analize, opinii şi concluzii nepreferenţiale.  

d. Evaluatorul autorizat trebuie să refuze lucrarea de evaluare pentru care există ameninţări certe privind 
obiectivitatea, imparţialitatea sau independenţa sa.  

e. Evaluatorul autorizat nu va efectua o lucrare de evaluare pentru aceleaşi bunuri pentru două sau mai 
multe părţi implicate într-o tranzacţie, fără acordul scris al părţilor.  

2.3. Confidenţialitate  

a. Evaluatorul autorizat trebuie să respecte confidenţialitatea informaţiilor deţinute cu privire la client şi 
la lucrările efectuate şi trebuie să fie precaut şi vigilent pentru a nu face dezvăluiri neintenţionate.   

b. Evaluatorul autorizat va comunica numai clientului sau destinatarului lucrării sau persoanelor 
autorizate de către aceştia, valorile rezultate în urma evaluării sau alte informaţii considerate de comun 
acord ca fiind confidenţiale, cu excepţia cazului când se solicită acest lucru în mod legal, pentru 
respectarea anumitor proceduri judiciare. Contractul de servicii de evaluare reprezintă cadrul legal 
adecvat pentru a preciza tipul şi natura informaţiilor considerate confidenţiale.  
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c. Evaluatorul autorizat va lua toate măsurile rezonabile pentru a se asigura că personalul aflat în 
subordinea sa şi persoanele de la care obţine asistenţă respectă obligaţia de confidenţialitate rezultată 
ca urmare a unei misiuni de evaluare.  

d. Obligaţia respectării principiului confidenţialităţii continuă chiar şi după încheierea relaţiei dintre 
evaluatorul autorizat, client sau angajator.   

2.4. Competenţa profesională  

a. Principiul competenţei profesionale  implică următoarele obligaţii din partea evaluatorului autorizat:  

 menţinerea cunoştinţelor profesionale şi a abilităţilor la nivelul necesar astfel încât angajatorul sau 
clienţii să beneficieze de servicii profesionale competente;   

 realizarea serviciilor profesionale în conformitate cu standardele de evaluare obligatorii pentru 
membrii Uniunii.  

b. Competenţa profesională implică exercitarea judecăţii, în utilizarea cunoştinţelor şi a abilităţilor 
profesionale pentru realizarea serviciilor de evaluare şi presupune:  

 dobândirea de cunoştinţe profesionale adecvate;   

 menţinerea nivelului de cunoştinţe profesionale prin programele de pregătire continuă.  

c. Evaluatorul autorizat trebuie să aibă cunoştinţele şi abilităţile necesare, astfel încât să înţeleagă şi să 
utilizeze corect metodele şi procedurile de evaluare general recunoscute pentru realizarea unei evaluări 
credibile; să nu efectueze evaluarea într-o manieră neatentă sau neglijentă, favorizând apariţia de erori.  

d. Evaluatorul autorizat va lua toate măsurile rezonabile pentru a se asigura că cei care îşi desfăşoară 
activitatea de evaluare sub coordonarea sa, acţionează în conformitate cu standardele de evaluare 
obligatorii pentru membrii Uniunii.  

e. Evaluatorul autorizat va respecta standardele  de evaluare obligatorii pentru membrii Uniunii. Situaţiile 
în care aceste standarde nu sunt aplicabile misiunii de evaluare datorită unor acte normative incidente 
sau altor cerinţe relevante misiunii, trebuie clarificate cu clientul şi destinatarul şi explicitate în raport.  

f. Evaluatorul autorizat va presta acele servicii de evaluare pentru care are competenţe şi calificări, 
conform Tabloului evaluatorilor autorizaţi, dobândite prin pregătire profesională specifică.   

2.5. Comportament profesional  

a. Principiul comportamentului profesional obligă toţi evaluatorii autorizaţi să respecte legislaţia 
specifică în vigoare şi standardele de evaluare obligatorii pentru membrii Uniunii.  

b. Evaluatorii autorizaţi nu trebuie să compromită buna reputaţie a profesiei. Ei trebuie să fie cinstiţi şi 
sinceri, să prezinte obiectiv şi fără ambiguităţi procesul de evaluare şi concluziile lucrării, indiferent de 
dorinţele şi indicaţiile clientului.  

c. Evaluatorii autorizaţi vor evita orice comportament sau acţiune care ar putea discredita profesia, 
Uniunea şi membrii acesteia sau care ar fi în detrimentul interesului public.  

d.  Evaluatorii autorizaţi nu vor prezenta denaturat calificările şi experienţa profesională proprie.  

e. Evaluatorul autorizat nu va induce în eroare Uniunea în mod expres sau printr-un act de omisiune 
pentru a fi eligibil pentru un anume statut sau categorie de membri.  

f.  Evaluatorii autorizaţi nu vor face afirmaţii compromiţătoare cu privire la alţi evaluatori autorizaţi sau la 
lucrările efectuate de către aceştia.  

3. DISPOZIȚII FINALE  

3.1. Prevederile prezentului cod sunt obligatorii pentru toţi evaluatorii autorizaţi, persoane fizice şi 
persoane juridice, membrii ai Uniunii.  

3.2. Nerespectarea dispoziţiilor prezentului cod constituie abatere disciplinară şi atrage răspunderea 
evaluatorilor autorizaţi conform regulamentelor în vigoare.  
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Uniunea Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea Regulamentului Comisiei de etică şi disciplină 

  

În temeiul art. 10 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul 

evaluării bunurilor şi al art. 12 alin. (5) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Uniunii 

Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 353/2012,  

Conferinţa Naţională a Uniunii Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România adoptă prezenta 

hotărâre.  

Art. 1. – Se aprobă Regulamentul Comisiei de etică şi disciplină, prevăzut în anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 2. – Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  

  

Preşedintele Uniunii Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România 

Marian Petre 

____________  

  

Bucureşti, 19 mai 2012.  

Nr. 2  

 ANEXĂ 

REGULAMENTUL 

Comisiei de etică şi disciplină 

 

CAPITOLUL I 

Dispoziţii generale 

 Art. 1.  (1) Evaluatorii autorizaţi răspund disciplinar în cazul săvârşirii unor abateri disciplinare.  

(2) Abaterea disciplinară constă într-o acţiune sau inacţiune în legătură cu activitatea de evaluare, 

săvârşită cu vinovăţie, prin care normele legale privind evaluarea şi profesia de evaluator autorizat, 

regulamentul intern, standardele de evaluare, codul de etică sau dispoziţiile legale date de către organele 

Uniunii Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi, denumită în continuare Uniunea, sunt încălcate de către 

evaluatorul autorizat.   

Art. 2. – Sunt abateri disciplinare faptele prevăzute la art. 12 din Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a Uniunii Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 353/2012, respectiv:  

a) nerespectarea standardelor de evaluare aprobate de Uniune;  

b) nerespectarea prevederilor codului de etică al profesiei;  

c) refuzul de a pune la dispoziţie documentele sau informaţiile solicitate de Comisia de 

monitorizare şi verificare şi/sau Comisia de etică şi disciplină;  

d) necomunicarea la termen a documentelor care implică modificări ale informaţiilor cuprinse în 

Tabloul Uniunii;  

e) desfăşurarea de activităţi politice în cadrul Uniunii şi cu ocazia manifestărilor organizate de 

aceasta;  

f) exercitarea profesiei de către membrii inactivi sau membrii care se află în perioada de 

suspendare, dacă fapta nu întruneşte conţinutul constitutiv al unei infracţiuni;  
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g) nerespectarea dispoziţiilor legale care reglementează profesia de evaluator autorizat, dacă 

fapta nu întruneşte conţinutul constitutiv al unei infracţiuni sau contravenţii;  

h) utilizarea neautorizată a siglei şi însemnelor Uniunii în scop publicitar în rapoartele de 

evaluare sau în orice fel de materiale de identificare ori de prezentare a evaluatorului 

autorizat.  

Art. 3.  (1) Sancţiunile disciplinare aplicabile evaluatorilor autorizaţi sunt cele prevăzute la art. 26 lit. 

a) - d) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor numită 

în continuare Ordonanţă, respectiv:  

     a)  avertisment scris;  

 b)  avertisment cu acţiune corectivă profesională;  

 c)  suspendarea calităţii de membru pe o perioadă de până la 12 luni;  

 d)  retragerea calităţii de membru al Uniunii.  

(2) Sancţiunile disciplinare aplicabile evaluatorilor autorizaţi persoane fizice sunt cele prevăzute la 

art. 26 lit. a) - d) din Ordonanţă.  

(3) Sancţiunile disciplinare aplicabile evaluatorilor autorizaţi persoane juridice sunt cele prevăzute la 

art. 26 lit. a), c) şi d) din Ordonanţă.  

(4) În cazul evaluatorilor autorizaţi, alţii decât membrii Consiliului director, sancţiunile disciplinare 

prevăzute la art. 26 din Ordonanţă se hotărăsc  de către Consiliul director, la propunerea Comisiei de etică 

şi disciplină.  

(5) În cazul evaluatorilor autorizaţi membri ai Consiliului director, sancţiunile disciplinare prevăzute 

la art. 26 din Ordonanţă se hotărăsc de către Conferinţa Naţională, la propunerea Comisiei de etică şi 

disciplină.  

(6)  În cazul în care persoana cercetată este un membru al  Comisiei de etică şi disciplină, acesta este 

suspendat din funcţia de membru al comisiei respective pe durata procedurii disciplinare.  

(7)  Acţiunea disciplinară se prescrie în termen de trei ani de la data săvârşirii faptei.  

  

CAPITOLUL II 

Constituirea, organizarea şi atribuţiile Comisiei de etică şi disciplină 

 Art. 4. (1) Comisia de etică şi disciplină din cadrul Uniunii cercetează faptele de natură să atragă 

răspunderea disciplinară a membrilor Uniunii, persoane fizice şi persoane juridice.  

 (2) Activitatea Comisiei de etică şi disciplină se desfăşoară cu respectarea următoarelor principii:  

a) prezumţia de nevinovăţie, conform căruia se prezumă că persoana supusă cercetării este 

nevinovată atât timp cât vinovăţia sa nu a fost dovedită;  

b) garantarea dreptului la apărare, conform căruia se recunoaşte dreptul persoanei împotriva căreia 

a fost îndreptată sesizarea de a fi audiată, de a prezenta dovezi în apărarea sa, de a avea acces la 

dosarul disciplinar şi de a fi asistată de un avocat şi/sau de un consultant de specialitate din 

cadrul sau din afara Uniunii, pe tot parcursul procedurii disciplinare;  

c) celeritatea procedurii, care presupune obligaţia Comisiei de etică şi disciplină de a proceda fără 

întârziere la soluţionarea cauzei, cu respectarea drepturilor persoanei implicate şi a regulilor  

prevăzute în prezentul regulament;  

d) contradictorialitatea, care presupune asigurarea posibilităţii persoanelor aflate pe poziţii 

divergente de a se exprima cu privire la orice act sau fapt care are legătură cu abaterea 

disciplinară pentru care a fost sesizată Comisia de etică şi disciplină;  

e) proporţionalitatea, conform căruia trebuie respectat un raport corect între gravitatea abaterii 

disciplinare, circumstanţele săvârşirii acesteia şi sancţiunea disciplinară propusă a fi aplicată;  

f) legalitatea sancţiunii, conform căruia Comisia de etică şi disciplină nu poate propune decât 

sancţiunile disciplinare prevăzute de Ordonanţă;  
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g) unicitatea sancţiunii, potrivit căruia pentru o abatere disciplinară nu se poate aplica decât o 

singură sancţiune disciplinară;  

h) confidenţialitatea, conform căruia membrii Comisiei sunt obligaţi să nu divulge aspecte legate 

de cercetarea disciplinară a unui membru al Uniunii.  

Art. 5. – Comisia de etică şi disciplină are următoarele atribuţii principale:  

a) cercetează abaterile disciplinare pentru care a fost sesizată;   

b) întocmeşte un referat cu privire la cazul cu care a fost sesizată, pe care îl înaintează Consiliului 

director sau Conferinţei Naţionale, după caz;  

c) propune în cuprinsul referatului prevăzut la lit. b) clasarea, aplicarea sau neaplicarea uneia 

dintre sancţiunile disciplinare prevăzute de Ordonanţă.  

Art. 6. (1) Comisia de etică şi disciplină este compusă din cinci membri titulari şi trei membri 

supleanţi, aleşi şi revocaţi din funcţie de Conferinţa naţională.  

(2) Alegerea Comisiei de etică şi disciplină se realizează în conformitate cu procedura de alegeri 

aprobată de Consiliul director, potrivit art. 7 alin. (9) din Ordonanţă.   

(3) Poate fi membru al Comisiei de etică şi disciplină evaluatorul autorizat înscris în Tabloul Uniunii, 

membru titular, care îndeplineşte următoarele condiţii:  

 a)  are o vechime de cel puţin cinci ani în profesia de evaluator;  

 b)  nu a fost sancţionat disciplinar în ultimii trei ani;  

 c)  se bucură de autoritate profesională şi probitate morală.   

 (4) Membrii Consiliului director nu pot fi membri ai Comisiei de etică şi disciplină.  

Art. 7.  (1) Mandatul membrilor Comisiei de etică şi disciplină este de patru ani şi poate fi prelungit 

o singură dată, prin realegerea membrului respectiv de către Conferinţa naţională.  

(2) Mandatul de membru al Comisiei de etică şi disciplină este personal şi nu poate fi transmis altor 

persoane.  

(3) Mandatul membrilor Comisiei de etică şi disciplină începe de la data depunerii angajamentului de 

confidenţialitate, prevăzut în anexa nr. 1, şi încetează în următoarele cazuri:  

 a) prin revocare de către Conferinţa naţională;  

 b) prin deces;  

 c) prin demisie;  

 d) prin încetarea sau pierderea calităţii de membru al Uniunii;  

 e) prin aplicarea de către Consiliul director a oricăreia din sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 

26 din Ordonanţă.  

(4) În cazurile prevăzute la alin. (3) lit. a) – e), membrii supleanţi pot deveni membri titulari ai 

Comisiei de etică şi disciplină în ordinea voturilor obţinute la alegerile din cadrul Conferinţei naţionale.  

Art. 8. – Membrii Comisiei de etică şi disciplină trebuie să fie imparţiali şi independenţi de persoana 

cercetată disciplinar şi de orice altă persoană care are legătură cu aceasta sau are vreun interes în legătură 

cu fapta cercetată. Oricare membru al Comisiei de etică şi disciplină care se află în conflict de interese sau 

este soţ, rudă sau afin până la gradul al treilea inclusiv cu una dintre părţile implicate sau cu avocatul ori 

mandatarul acesteia, are obligaţia să se abţină de la vot. Respectarea cerinţei de independenţă se declară 

pe propria răspundere de către fiecare membru al Comisiei de etică şi disciplină, conform declaraţiei 

prevăzute în anexa nr. 8, pentru fiecare cauză disciplinară în parte.  

Art. 9. (1) Membrii titulari ai Comisiei de etică şi disciplină au obligaţia de a participa la şedinţele 

Comisiei de etică şi disciplină, de a efectua cercetarea disciplinară prealabilă în cauzele în care sunt 

desemnaţi ca raportori.  

(2)  În cazul în care un membru titular lipseşte nemotivat de la trei şedinţe ale Comisiei de etică şi 

disciplină, preşedintele acesteia poate propune Conferinţei naţionale revocarea sa din funcţie.  

Art. 10  (1)  Comisia de etică şi disciplină este condusă de un preşedinte, ales şi revocat din funcţie 
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de către membrii titulari ai Comisiei de etică şi disciplină cu votul majorităţii absolute.  

(2)  Preşedintele Comisiei de etică şi disciplină are ca atribuţii principale:  

a) primeşte sesizările şi desemnează raportorul responsabil cu cercetarea disciplinară prealabilă 

pentru fiecare caz în parte;  

b) stabileşte ordinea de zi a şedinţei Comisiei de etică şi disciplină pe care o trimite membrilor 

comisiei prin intermediul secretariatului;  

c) convoacă şi conduce şedinţele Comisiei de etică şi disciplină;  

d) coordonează secretariatul Comisiei de etică şi disciplină;  

e) participă la şedinţele Consiliului director şi prezintă referatele privind cercetarea disciplinară 

întocmite de Comisia de etică şi disciplină;  

f) participă la Conferinţa naţională şi prezintă raportul de activitate al Comisiei de etică şi 

disciplină, precum şi referatele privind cercetarea disciplinară a membrilor Consiliului director, 

dacă este cazul;  

g) răspunde de activitatea Comisiei de etică şi disciplină;  

h) reprezintă Comisia de etică şi disciplină în relaţia cu celelalte organe ale Uniunii.  

Art. 11. (1)  Comisia de etică şi disciplină are un secretariat, desemnat de către preşedintele Uniunii, 

din rândul personalului salariat al Uniunii. La începerea activităţii, membrii secretariatului semnează 

angajamentul de confidenţialitate, prevăzut în anexa nr. 2.   

(2)  Atribuţiile principale ale secretariatului Comisiei de etică şi disciplină sunt următoarele:  

a) înregistrează şi conduce evidenţa sesizărilor şi a altor documente înaintate Comisiei de etică şi 

disciplină ori emise de aceasta;  

b) îl informează de îndată pe preşedintele Comisiei de etică şi disciplină despre sesizările primite;  

c) comunică membrilor titulari precum şi membrilor supleanţi, dacă este cazul, data, ora, locul şi 

ordinea de zi a şedinţelor Comisiei de etică şi disciplină;  

d) transmite convocările persoanelor care urmează a fi audiate de raportor, de Comisia de etică şi 

disciplină, de Consiliul director sau de Conferinţa Naţională, după caz;  

e) efectuează toate lucrările necesare desfăşurării în bune condiţii a cercetării disciplinare 

prealabile de către raportor;  

f) la solicitarea preşedintelui Comisiei de etică şi disciplină sau a raportorului, redactează 

documente necesare derulării cercetării disciplinare;  

g) primeşte, înregistrează şi arhivează, atât pe suport de hârtie, cât şi în format electronic,  toate 

înscrisurile administrate de raportor şi de Comisia de etică şi disciplină, precum şi 

corespondenţa purtată în legătură cu cauzele de cercetare disciplinară;  

h) întocmeşte şi menţine la zi: registrul de evidenţă a sesizărilor, conform anexei nr. 3, registrul 

hotărârilor, conform anexei nr. 4; procesele-verbale de şedinţă ale Comisiei de etică şi 

disciplină; registrul deciziilor Consiliului director precum şi ale Conferinţei naţionale, după 

caz, privind soluţionarea procedurii disciplinare, conform anexei nr. 5; registrul procedurii 

disciplinare stabilit de către Consiliul director;  

i) comunică actele de procedură disciplinară, în cazurile prevăzute de prezentul regulament;  

j) colaborează cu secretariatul  Consiliului director pentru redactarea deciziilor de soluţionare a 

procedurii disciplinare;  

k) întocmeşte şi menţine la zi registrul antecedentelor disciplinare ale membrilor Uniunii, conform 

anexei nr. 6.  

l) pune la dispoziţia Consiliului director, la cererea acestuia, registrele prevăzute la lit. h) şi k) 

precum şi documentele care au stat la baza întocmirii acestora.   

Art. 12. (1)  Comisia de etică şi disciplină se întruneşte în plen, cel puţin o dată pe an pentru 

aprobarea raportului de activitate, şi ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui ei sau a 

majorităţii absolute a membrilor titulari ai acesteia.  
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(2) Pentru validitatea deliberărilor Comisiei de etică şi disciplină este necesară prezenţa a cel puţin 

trei membri titulari, iar hotărârile se iau cu votul majorităţii absolute a membrilor titulari. Votul este 

deschis.  

(3) Membrii supleanţi pot participa la şedinţele Comisiei de etică şi disciplină la invitaţia 
preşedintelui Comisiei, fără a avea drept de vot.  

  

CAPITOLUL III 

Procedura disciplinară 

Secţiunea 1. Sesizarea Comisiei de etică şi disciplină 

 Art. 13. (1) Procedura disciplinară se declanşează:  

 a)   la sesizarea oricărei persoane fizice sau juridice;  

 b)   prin autosesizarea preşedintelui Uniunii, inclusiv ca urmare a unor articole din mass-media.  

(2) Sesizarea trebuie să cuprindă:  

a) numele, prenumele, domiciliul sau denumirea şi sediul, după caz, datele de identificare ale 
persoanei care formulează sesizarea, precum şi calitatea în care formulează sesizarea;  

b) numele şi prenumele sau denumirea şi sediul, după caz,  persoanei a cărei faptă este sesizată şi, 
dacă este posibil, numărul legitimaţiei de membru sau al autorizaţiei, judeţul de domiciliu sau 
al sediului social şi specializarea;  

c) descrierea faptei care constituie obiectul sesizării;  

d) dovezile pe care se sprijină sesizarea, inclusiv raportul de evaluare şi anexele acestuia, atunci 
când este cazul;  

e) data şi semnătura persoanei care formulează sesizarea.  

(3) Sesizarea se formulează în scris, conform modelului orientativ prevăzut în anexa nr. 7 la prezentul 
regulament, şi este însoţită, când este posibil, de dovezile care o susţin.  

(4) În situaţia în care sesizarea nu este însoţită de elementele prevăzute la alin. (2), raportorul 
desemnat de preşedintele Comisiei de etică şi disciplină sau unul dintre membrii acesteia va pune în 
vedere persoanei care a formulat sesizarea să realizeze completările necesare, stabilind un termen.  

(5) Dacă din cuprinsul sesizării nu rezultă date suficiente despre fapta ori persoana care a formulat 
sesizarea sau în cazul în care persoana care a formulat sesizarea nu realizează în termenul stabilit 
completările solicitate de raportorul Comisiei de etică şi disciplină potrivit alin. (2), sesizarea poate fi 
clasată.  

(6) Dacă pe parcursul cercetării disciplinare, raportorul, Comisia de etică şi disciplină Consiliul 
director sau Conferinţa naţională, după caz, constată săvârşirea şi a altor fapte de către persoana cercetată, 
oricare din aceştia poate extinde cercetarea şi cu privire la aceste fapte.  

 (7) Dacă pe parcursul cercetării disciplinare, raportorul, Comisia de etică şi disciplină, Consiliul 
director sau Conferinţa naţională, după caz,  constată participarea şi a altor evaluatori autorizaţi la faptele 
cercetate, oricare din aceştia poate solicita preşedintelui Uniunii aprobarea extinderii cercetării şi cu 
privire la aceşti evaluatori.  

Art. 14. (1) Sesizările se înregistrează în registrul de intrări al registraturii generale a Uniunii şi se 
transmit preşedintelui Comisiei de etică şi disciplină.  

(2)  Sesizarea sau autosesizarea, după caz, se consemnează de către secretariatul Comisiei de etică şi 
disciplină în registrul de evidenţă a sesizărilor, atribuind un număr de ordine de la 1 la n în fiecare an, 
care va fi numărul de dosar disciplinar. Orice document referitor la cercetarea disciplinară va trebui să 
indice numărul de dosar atribuit.  

(3) Registrul de evidenţă a sesizărilor conţine menţiuni cel puţin cu privire la:  

 a)  persoana care a formulat sesizarea;  

 b)  persoana a cărei faptă este sesizată;  

 c) documentele transmise de către persoana care a formulat sesizarea.  
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Secţiunea a 2-a. Cercetarea disciplinară prealabilă 

 Art. 15. (1)  Nici o sancţiune disciplinară nu poate fi dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări 

disciplinare prealabile.  

(2)  Procedura disciplinară se declanşează în termen de cel mult 30 zile de la data înregistrării 

sesizării în registrul de intrări al registraturii generale a Uniunii prin transmiterea sesizării de către 

preşedintele Uniunii către Comisia de etică şi disciplină.  

Art. 16. (1) După primirea sesizării, preşedintele Comisiei de etică şi disciplină desemnează un 

raportor dintre membrii titulari ai Comisiei de etică şi disciplină, responsabil pentru analiza preliminară a 

sesizării, întocmirea raportului prealabil şi prezentarea acestuia în plenul Comisiei de etică şi disciplină.   

(2) Raportorul desemnat instrumentează toate actele procedurii de cercetare disciplinară prealabilă, 

propunând Comisiei de etică şi disciplină dispunerea măsurilor care sunt de competenţa acesteia.  

Art. 17. (1) În cazul în care un membru titular al Comisiei de etică şi disciplină desemnat raportor 

într-o cauză disciplinară se află în conflict de interese sau este soţ, rudă sau afin până la gradul al treilea 

inclusiv cu una dintre părţile implicate sau cu avocatul ori mandatarul acesteia, acesta are obligaţia să se 

abţină şi să îl informeze pe preşedintele comisiei.  

(2) În cazul în care raportorul incompatibil sau în conflict de interese nu se abţine, acesta poate fi 

recuzat de către partea interesată. Cererea de recuzare va fi soluţionată de către preşedintele comisiei sau, 

în cazul în care acesta este raportorul recuzat, atunci cererea de recuzare va fi soluţionată de către  

membrii titulari ai Comisiei de etică şi disciplină, fără participarea preşedintelui acesteia, care decid prin 

majoritatea absolută a voturilor.  

(3) Dacă raportorul desemnat se abţine sau dacă preşedintele Comisiei de etică şi disciplină apreciază 

că cererea de recuzare este întemeiată, acesta va desemna în termen de 24 de ore un alt raportor dintre 

membrii titulari.  

Art. 18. (1) Persoana supusă cercetării disciplinare prealabile va fi convocată în scris în vederea 

audierii, precizându-se obiectul, data, ora şi locul întrevederii.  

(2) Convocarea se poate face prin scrisoare recomandată, prin înştiinţare scrisă de luare la cunoştinţă 

prin semnătură, prin fax, e-mail sau prin orice alt mijloc de comunicare ce permite confirmarea primirii 

convocării, astfel încât convocarea să fie primită de persoana în cauză cu cel puţin cinci zile lucrătoare 

înainte de data fixată.  

(3) Convocarea, audierea persoanei cercetate, atunci când se prezintă, precum şi verificarea apărărilor 

acesteia sunt obligatorii.   

(4) Poate fi convocată şi persoana care a înaintat sesizarea Comisiei de etică şi disciplină sau orice 

altă persoană ale cărei declaraţii pot ajuta la soluţionarea cauzei. Decizia convocării acestor persoane 

aparţine raportorului.  

(5) Raportorul trebuie să aibă un rol activ în cercetarea disciplinară prealabilă, în sensul că acesta 

trebuie să analizeze toate aspectele cauzei. Raportorul desemnat administrează orice probe care sunt 

necesare, utile şi relevante pentru soluţionarea cauzei, cu sprijinul secretariatului Comisiei de etică şi 

disciplină. În acest scop, raportorul poate constata situaţii de fapt şi poate solicita înscrisuri sau opiniile 

unor consultanţi de specialitate din cadrul Uniunii sau din afara acesteia.  

(6) Persoana cercetată are dreptul să ia cunoştinţă de toate actele cercetării prealabile şi poate solicita 

administrarea de probe în apărare.  

(7) Refuzul persoanei cercetate de a se prezenta în faţa raportorului sau de a face declaraţii se 

consemnează într-un proces-verbal şi nu împiedică finalizarea cercetării disciplinare prealabile.  

(8) În cazul în care se constată imposibilitatea obiectivă a persoanei cercetate de a se prezenta în faţa 

raportorului sau de a face declaraţii, raportorul poate suspenda cursul cercetării prealabile până la 

încetarea cauzelor care au determinat suspendarea.  

Art. 19 (1) La finalizarea cercetării disciplinare prealabile, raportorul întocmeşte raportul prealabil, 

care cuprinde concluziile sale.  
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(2) În conţinutul raportului prealabil, raportorul poate să propună Comisiei de etică şi disciplină 

următoarele soluţii:  

 a) clasarea, atunci când concluzionează că exercitarea acţiunii disciplinare nu se justifică ori nu 

este posibilă sau în cazul prevăzut la art. 12 alin. (5);  

 b) neaplicarea unei sancţiuni disciplinare, atunci când apreciază că fapta cercetată nu constituie 

abatere disciplinară sau că persoana cercetată este nevinovată;  

 c) aplicarea unei sancţiuni disciplinare, avându-se în vedere prevederile art. 26 din Ordonanţă.  

(3) Raportul prealabil se înaintează de către raportor preşedintelui Comisiei de etică şi disciplină prin 

intermediul secretariatului.  

Secţiunea a 3-a. Cercetarea disciplinară propriu-zisă 

Art. 20 (1) După primirea raportului prealabil, preşedintele înscrie cauza pe ordinea de zi a 

următoarei şedinţe a Comisiei de etică şi disciplină pentru efectuarea cercetării disciplinare propriu-zise.  

(2)  Şedinţele Comisiei de etică şi disciplină nu sunt publice.  

(3) Pentru aplicarea unei sancţiuni disciplinare sunt obligatorii efectuarea cercetării prealabile şi 

audierea persoanei cercetate, cu excepţia situaţiei când aceasta nu se prezintă, fără un motiv obiectiv, la 

convocarea făcută de preşedintele Comisiei de etică şi disciplină.  

(4)  Dispoziţiile art. 18 se aplică în mod corespunzător.  

Art. 21. (1) Participarea raportorului la cercetarea disciplinară propriu-zisă este obligatorie. Acesta 

prezintă raportul prealabil şi concluziile sale plenului Comisiei de etică şi disciplină.  

(2) Lucrările Comisiei de etică şi disciplină se consemnează într-un proces-verbal ce va fi semnat de 

toţi membrii acesteia, în care se consemnează dacă a fost prezentă persoana cercetată, respectiv persoana 

care a făcut sesizarea, dacă este cazul.  

(3) Comisia de etică stabileşte faptele şi urmările acestora, împrejurările în care au fost săvârşite, 

precum şi orice date concludente ce pot fi avute în vedere pentru încadrarea faptei ca abatere disciplinară 

şi pentru aprecierea vinovăţiei sau nevinovăţiei persoanei cercetate.  

(4) Audierea persoanei cercetate se consemnează în scris sau se înregistrează audio de către 

secretariatul Comisiei de etică şi disciplină, sub sancţiunea nulităţii.  

(5) Dispoziţiile art. 17 se aplică în mod corespunzător. Membrul Comisiei de etică şi disciplină, altul 

decât raportorul, care se află în incompatibilitate sau în conflict de interese are obligaţia să se abţină de la 

vot, în caz contrar putând fi recuzat. Cererea de recuzare va fi soluţionată de către preşedintele comisiei 

sau, în cazul în care acesta este raportorul recuzat, atunci cererea de recuzare va fi soluţionată de către 

membrii titulari ai Comisiei de etică şi disciplină, fără participarea preşedintelui acesteia, care decid prin 

majoritatea absolută a voturilor.  

Art. 22. (1)  După audierea raportorului, a persoanei cercetate, a persoanei care a formulat sesizarea, 

dacă este cazul, şi analizarea probelor aflate la dosarul disciplinar, Comisia de etică şi disciplină 

deliberează şi supune la vot propunerea de soluţionare a cercetării disciplinare. Conţinutul deliberărilor se 

consemnează în procesul-verbal al şedinţei.  

(2)  Rezultatul deliberărilor este consemnat într-un referat, care poată să conţină:  

a) propunerea clasării, atunci când se concluzionează că exercitarea acţiunii disciplinare nu se 

justifică ori nu este posibilă sau în cazul prevăzut la art. 13 alin. (5);  

b) propunerea neaplicării unei sancţiuni disciplinare, atunci când se apreciază că fapta cercetată nu 

constituie abatere disciplinară sau că persoana cercetată este nevinovată;  

c) propunerea aplicării unei sancţiuni disciplinare, avându-se în vedere prevederile art. 26 din 

Ordonanţă.  

(3) Propunerile raportorului din raportul prealabil nu sunt obligatorii pentru Comisia de etică şi 

disciplină.  
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(4) Când plenul Comisiei de etică şi disciplină constată că cercetarea disciplinară prealabilă nu este 

completă sau că nu au fost respectate dispoziţiile legale care garantează aflarea adevărului, restituie cauza 

disciplinară raportorului în vederea completării sau desemnează un alt raportor, în vederea refacerii 

cercetării disciplinare prealabile.  

(5) Referatul prevăzut la alin. (2) reprezintă hotărârea finală a Comisiei de etică şi disciplină cu 

privire la soluţionarea cauzei disciplinare.   

(6) În cazul prevăzut la alin. (2) lit. c), dacă se constată că acţiunea disciplinară este întemeiată, 

Comisia de etică şi disciplină va propune Consiliului director aplicarea unei sancţiuni disciplinare în 

raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvârşite şi a urmărilor acesteia, cu cauzele care au determinat 

săvârşirea acesteia, cu împrejurările în care abaterea a fost săvârşită, cu gradul de vinovăţie, cu 

circumstanţele personale ale celui care a săvârşit-o, cu comportamentul său general în exercitarea 

profesiei de evaluator autorizat şi cu existenţa unor antecedente disciplinare.  

Art. 23. (1) Referatul prevăzut la art. 22 alin. (2) trebuie să se limiteze la fapta şi persoana pentru 

care s-a efectuat cercetarea disciplinară prealabilă şi propriu-zisă.  

(2)  Referatul Comisiei de etică şi disciplină trebuie să conţină:  

a) data şi locul întocmirii, numele, prenumele şi calitatea celui care îl întocmeşte, cu indicarea 

numărului de dosar disciplinar;  

b) date referitoare la persoana cercetată disciplinar;  

c) menţiuni privind antecedentele disciplinare, dacă este cazul;  

d) descrierea faptei reţinute în sarcina persoanei cercetate, cu indicarea tuturor circumstanţelor şi 

a urmărilor acesteia;  

e) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de persoana cercetată, atunci când 

este cazul;  

f) propunerea Comisiei de etică şi disciplină privind modul de soluţionare a acţiunii disciplinare;  

g) descrierea motivelor de fapt şi de drept care au stat la baza hotărârii Comisiei de etică şi 

disciplină, precum şi a probelor pe care se întemeiază aceasta;  

h) semnătura preşedintelui comisiei.  

Art. 24. (1) Secretariatul Comisiei de etică şi disciplină comunică persoanei cercetate un exemplar al 

referatului de cercetare disciplinară, în termen de zece zile de la aprobarea sa.   

(2)  În orice procedură disciplinară, Comisia de etică şi disciplină acordă persoanei cercetate dreptul 

de a-şi exprima în scris observaţiile cu privire la conţinutul referatului. Observaţiile trebuie transmise 

Comisiei de etică şi disciplină în termen de 10 zile de la data primirii referatului, sub sancţiunea decăderii. 

În observaţiile scrise, persoana cercetată poate solicita audierea sa de către Consiliul director.   

(3) După primirea observaţiilor sau la expirarea termenului prevăzut la alin. (2), după caz, 

preşedintele Comisiei de etică şi disciplină înaintează referatul împreună cu observaţiile persoanei 

cercetate Consiliului director sau Conferinţei naţionale, după caz,  în termen de cinci zile de la finalizarea 

acestuia.  

Secţiunea a 4-a. Soluţionarea acţiunii disciplinare 

     Art. 25. (1) Consiliul director sau Conferinţa naţională, după caz, începe soluţionarea acţiunilor 

disciplinare în următoarea şedinţă a Consiliului director sau în următoarea Conferinţă naţională, după caz, 

după data primirii referatelor Comisiei de etică şi disciplină.  

(2) Consiliul director sau Conferinţa naţională, după caz, soluţionează acţiunea disciplinară prin 

decizie.  

(3) Membrii Consiliului director trebuie să fie imparţiali şi independenţi de persoana cercetată 

disciplinar şi de orice altă persoană care are legătură cu aceasta sau are vreun interes în legătură cu fapta 

cercetată. Oricare membru al Consiliului director care se află în conflict de interese sau este soţ, rudă sau 

afin până la gradul al treilea inclusiv cu una dintre părţile implicate sau cu avocatul ori mandatarul 

acesteia, acesta are obligaţia să se abţină de la vot.   
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(4)  Propunerile Comisiei de etică şi disciplină din referat nu sunt obligatorii pentru Consiliul director 
sau Conferinţa naţională, după caz, care poate decide clasarea, sancţionarea sau nesancţionarea persoanei 
cercetate. În cazul în care soluţia Consiliului director este diferită de propunerea Comisiei de etică şi 
disciplină, aceasta trebuie motivată.   

(5) Atunci când apreciază că este util pentru stabilirea adevărului în cauza disciplinară, Consiliul 
director sau Conferinţa Naţională, după caz, poate audia persoana cercetată şi în lipsa unei solicitări din 
partea acesteia, precum şi persoana care a formulat sesizarea.  

(6)  Când Consiliul director sau Conferinţa naţională, după caz, constată că cercetarea disciplinară nu 
este completă, restituie cauza disciplinară Comisiei de etică şi disciplină, în vederea completării cercetării 
disciplinare.  

(7) Consiliul director sau Conferinţa naţională, după caz, poate aplica, motivat, o sancţiune 
disciplinară mai gravă sau mai uşoară decât cea propusă de comisia de disciplină.  

(8) Decizia Consiliului director sau a Conferinţei naţionale, după caz va fi redactată prin grija 
secretariatul Consiliului director.  

(9)  Sub sancţiunea nulităţii absolute, decizia cuprinde în mod obligatoriu:  

a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară;  

b) precizarea prevederilor din Ordonanţă, din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
Uniunii, din codul de etică sau din alte acte normative privind exercitarea profesiei de 
evaluator autorizat care au fost încălcate de persoana sancţionată;  

c) temeiul legal în baza căruia se aplică sancţiunea disciplinară;  

d) sancţiunea ce se va aplica;  

e) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de persoana sancţionată în cursul 
cercetării disciplinare ori observaţiile acesteia, dacă este cazul;  

f) termenul înăuntrul căruia decizia poate fi contestată;  

g) instanţa de contencios administrativ competentă să soluţioneze contestaţia împotriva deciziei 
de soluţionare a acţiunii disciplinare;  

h) semnătura preşedintelui Comisiei de etică şi disciplină şi a preşedintelui Uniunii.  

Art. 26. – Răspunderea disciplinară nu exclude răspunderea civilă, penală sau administrativă a 
persoanei pentru fapta săvârşită.  

Art. 27. (1) Decizia de soluţionare a acţiunii disciplinare se comunică persoanelor interesate în 
termen de zece zile de la data emiterii, prin grija secretariatului Consiliului director.  

(2)  Decizia produce efecte de la data comunicării.   

(3) Decizia este legal comunicată prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, trimisă la 
ultima adresă a domiciliului sau sediului social comunicate Uniunii. În caz de refuz al primirii sau de 
returnare a scrisorii, decizia este legal comunicată prin  fax, e-mail sau prin orice alt mijloc ce permite 
confirmarea transmiterii.  

(4) Decizia de soluţionare a acţiunii disciplinare poate fi atacată în termen de 30 de zile de la 
comunicare, la instanţa de judecată competentă, potrivit Ordonanţei.  

Art. 28. (1)  Decizia de sancţionare se înscrie în registrul antecedentelor disciplinare al evaluatorului 
autorizat sancţionat.  

(2)  Menţiunile privind antecedentele disciplinare se radiază de drept:  

a) în cazul sancţiunii disciplinare prevăzute de art. 26 lit. a) din Ordonanţă, după trecerea unui 
termen de 12 luni de la data aplicării;  

b) în cazul sancţiunii disciplinare prevăzute de art. 26 lit. b) din Ordonanţă, după trecerea unui 
termen de 12 luni de la data finalizării programului de pregătire profesională corectivă;  

c) în cazul sancţiunii disciplinare prevăzute de art. 26 lit. c) din Ordonanţă, după trecerea unui 
termen de 12 luni de la data expirării termenului de suspendare a calităţii de membru al 
Uniunii.  

(3) Radierea menţiunii din registrul antecedentelor disciplinare se constată prin hotărâre a Consiliului 
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director, la propunerea comisiei de etică şi disciplină şi se comunică persoanei sancţionate de către 
secretariatul Consiliului director.  

  

CAPITOLUL IV 

Dispoziţii tranzitorii şi finale 

Art. 29. – Când persoana cercetată disciplinar este un membru corporativ, toate actele de procedură 

vor fi îndeplinite faţă de reprezentantul legal al acesteia.    

Art. 30. – Registrele şi documentele Comisiei de etică şi disciplină, inclusiv dosarele disciplinare, se 

păstrează în arhiva Uniunii timp de cinci ani.  

Art. 31. – Prevederile prezentului regulament se aplică numai faptelor săvârşite de membrii Uniunii 

după data intrării sale în vigoare.  

Art. 32. – Prevederile prezentului regulament se completează cu prevederile Ordonanţei, ale 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a Uniunii, ale codului de etică al profesiei şi ale celorlalte 

acte de interes general ale Uniunii sau ale organelor sale de conducere.  

Art. 33. – Anexele la prezentul regulament pot fi modificate prin hotărârea Consiliului director al 

Uniunii.  

 

Anexa nr. 1  

 

Angajamentul de confidenţialitate al membrilor Comisiei de etică şi disciplină 
 

UNIUNEA NAȚIONALĂ A EVALUATORILOR AUTORIZAȚI DIN ROMÂNIA  

COMISIA DE ETICĂ ŞI DISCIPLINĂ  

 

ANGAJAMENT DE CONFIDENȚIALITATE 

Subsemnatul/subsemnata ____________________________, având calitatea de membru titular / supleant al Comisiei de etică 

şi disciplină ales de Conferinţa naţională a Uniunii din data de ________, mă oblig prin semnarea prezentului angajament ca, 

pe toată durata mandatului meu şi după încetarea acestuia, să păstrez confidenţialitatea cu privire la toate informaţiile pe care 

urmează să le obţin sau să le furnizez în considerarea calităţii mele de membru şi să nu divulg nici unui terţ informaţiile astfel 

obţinute, cu excepţia celor care au devenit publice fără culpa mea.  

Sunt de acord prin semnarea prezentului angajament să păstrez confidenţialitatea în special în ceea ce priveşte identitatea 

membrilor Uniunii cercetaţi disciplinar, identitatea persoanelor care au formulat sesizări, faptele cercetate şi probele existente, 

identitatea membrului Comisiei de etică şi disciplină desemnat raportor responsabil în cauza disciplinară şi propunerea 

Comisiei de etică şi disciplină privind soluţionarea cauzei disciplinare.  

Sunt de acord că pe durata mandatului meu şi după încetarea acestuia nu am dreptul să copiez, să multiplic, să distribui sau să 

dezvălui în nici un fel, total sau parţial, nici unei alte persoane, companii, corporaţii sau entităţi, nici una din informaţiile 

confidenţiale obţinute sau furnizate în cadrul Comisiei de etică şi disciplină a Uniunii.  

Înţeleg şi declar că sunt de acord prin semnarea prezentului angajament că nerespectarea obligaţiei mele de confidenţialitate 

constatată potrivit procedurii adoptate de Consiliul director atrage revocarea mea din calitatea de membru şi angajarea 

răspunderii mele faţă de Uniune pentru actele şi faptele prejudiciabile intenţionate.  

Localitatea ____________  

Data ____________  

Numele şi prenumele ____________ 

Membru titular / supleant al Comisiei de etică şi disciplină 

Semnătura __________ 

 

 

 

Anexa nr. 2 
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Angajamentul de confidenţialitate al membrilor secretariatului Comisiei de etică şi disciplină 

 

 

UNIUNEA NAȚIONALĂ A EVALUATORILOR AUTORIZAȚI DIN ROMÂNIA  

COMISIA DE ETICĂ ŞI DISCIPLINĂ  

  

ANGAJAMENT DE CONFIDENȚIALITATE 

  

Subsemnatul/subsemnata ____________________________, având funcţia de secretar al Comisiei de etică şi disciplină, 

desemnat la data de _______, mă oblig prin semnarea prezentului angajament ca, pe toată durata funcţionării pe postul meu şi 

după încetarea acestuia, să păstrez confidenţialitatea cu privire la toate informaţiile pe care urmează să le obţin sau să le 

furnizez în considerarea postului meu şi să nu divulg nici unui terţ informaţiile astfel obţinute cu excepţia celor care au devenit 

publice fără culpa mea.  

Sunt de acord prin semnarea prezentului angajament să păstrez confidenţialitatea în special în ceea ce priveşte identitatea 

membrilor Uniunii cercetaţi disciplinar, identitatea persoanelor care au formulat sesizări, faptele cercetate şi probele existente, 

identitatea membrului Comisiei de etică şi disciplină desemnat raportor responsabil în cauza disciplinară şi propunerea 

Comisiei de etică şi disciplină privind soluţionarea cauzei disciplinare.  

Sunt de acord că pe durata funcţiei mele şi după încetarea acesteia nu am dreptul să copiez, să multiplic, să distribui sau să 

dezvălui în nici un fel, total sau parţial, nici unei alte persoane, companii, corporaţii sau entităţi, nici una din informaţiile 

confidenţiale obţinute sau furnizate în cadrul Comisiei de etică şi disciplină a Uniunii.  

Înţeleg şi declar că sunt de acord prin semnarea prezentului angajament că nerespectarea obligaţiei mele de 

confidenţialitate,constatată potrivit procedurii adoptate de Consiliul director, atrage eliberarea mea din funcţie şi angajarea 

răspunderii mele faţă de Uniune pentru actele şi faptele prejudiciabile intenţionate.  

Localitatea ____________  

Data ____________  

Numele şi prenumele ____________ 

Membru / Secretar al Comisiei de etică şi disciplină 

Semnătura __________ 
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 Anexa nr. 3 

 

Registrul de evidenţă a sesizărilor Comisiei de etică şi disciplină 

 

Nr. de 

ordine 

 

Nr. şi data 

intrării în  

registratur

a  

Comisiei 

de etica si 

disciplina 

 

Persoana care formulează sesizarea 

 

 

Persoana împotriva căreia se îndreaptă sesizarea 

 

 

 

Observaţii 

 

Numele şi 

prenumele 

/denumirea 

 

Domiciliu /Sediu 

Date de  

identificare 

Numele şi 

prenumele / 

denumirea 

 

Domiciliu /Sediu 

Numărul 

legitimaţiei/autoriz

aţiei 

Tip 

membru 

Specializare 

1. xxx/zz/ll/aa

aa 

… … … … … … … 

2. … … … … … … … … 

… … … … … … … … … 

 

Anexa nr. 4 

 

Registrul hotărârilor Comisiei de etică şi disciplină 

 

Nr. hotărârii Data 

hotărârii 

 

Nr. dosar 

disciplinar 

Persoană 

cercetată 

disciplinar 

Raportor 

(propunere: clasare / 

sancţionare / 

nesancţionare)  

Propuneri hotărâte 

(clasare / 

sancţionare / 

nesancţionare / 

altele) 

Membri 

prezenţi 

Membri 

absenţi 

Voturi 

1 zz/ll/aaaa x/aaaa … … … … … … 

… … … … … … … … … 

… … … … … … … … … 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 5 

Registrul deciziilor Consiliului director privind soluţionarea procedurii disciplinare 
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Nr. 

crt 

Nr. şi data 

deciziei 

Nr. dosar 

disciplinar 

Persoană 

cercetată 

disciplinar 

Raportor  

(propunere: clasare/ 

sancţionare/ 

nesancţionare) 

Soluţia 

propusă de 

Comisia de 

etică şi 

disciplină 

(clasare/ 

sancţionare/ 

nesancţionare / 

altele) 

Soluţia decisă 

(clasare/ 

sancţionare/ 

nesancţionare/ 

altele) 

Abatere/ 

sancţiune (dacă 

este cazul) 

 

Membri 

prezenţi 

Membri 

absenţi 

V

o

t

u

r

i 

1 Xx/zz/ll/aaaa x/aaaa … … … … Art.12 al.1 

lit.(…) ROF 

UNEVAR/  

Art.26 lit.(…) 

OG 24/ 2011 

 … … 

… … … … … … … …  … … 

… … … … … … … …  … … 

 

Anexa nr. 6 

Registrul antecedentelor disciplinare ale membrilor Uniunii 

 

Nume/denumire membru Uniune, domiciliu/sediu, date de identificare, nr. legitimaţie/autorizaţie 

Nr. 

crt. 

Nr. dosar 

disciplinar 

Nr. şi dată decizie de 

sancţionare 

Abatere reţinută  Sancţiune 

aplicată  

Căi de atac 

exercitate 

(DA/NU)  

Instanţă/nr. dosar instanţă/nr. şi 

dată hotărâre/soluţie 

(respinge/admite contestaţia)  

1 Xx/zz/ll/aaaa x/aaaa Art.12 al.1 lit.(…) 

ROF UNEVAR  

Art.26 lit.(…) 

OG 24/2011 

… … 

 

… … … … … … … 

… … … … … … … 
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Anexa nr. 7 

Model de sesizare a Comisiei de etică şi disciplină 

Către 

UNIUNEA NAȚIONALĂ A EVALUATORILOR AUTORIZAȚI DIN ROMÂNIA 

COMISIA DE ETICĂ ŞI DISCIPLINĂ 

Bucureşti, str. Scărlătescu, nr. 7, sector 1, cod poştal 011158 

Tel: 021.3156564 / Fax: 021.3111340 

 

FIŞĂ DE SESIZARE 

A. DATELE PERSOANEI CARE FORMULEAZĂ SESIZAREA 

Subsemnatul/subsemnata____________________________________, domiciliat(ă) în municipiul/oraşul/comuna ________________________ str. 

_________________________ nr.____ bl._____ sc._____ et.___ ap.___, sector___, judeţul ____________, identificat prin 

CNP_________________________ şi CI seria ___ nr. _________ eliberată de ____________________ la data de ____________________, personal/ prin 

mandatar __________________________________ conform împuternicirii anexate, telefon __________________ e-

mail____________________________________ sau, după caz, 

Subscrisa_____________________________________________, cu sediul social în municipiul/oraşul/comuna ________________________ str. 

_________________________ nr.____ bl._____ sc._____ et.___ ap.___, sector___, judeţul ____________, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. 

J__/____/_____ având CUI ______________________________, telefon ___________________________ e-mail____________________________ 

reprezentată prin _____________________________ identificat(ă) prin CNP_________________________ şi CI seria ___ nr. _________ eliberată de 

____________________ la data de _____________, în calitate de ___________, personal/ prin mandatar __________________________________ conform 

împuternicirii anexate, 

doresc să formulez prezenta sesizare privind posibila săvârşire a unei abateri disciplinare de către: 

B. DATELE EVALUATORULUI AUTORIZAT A CĂRUI FAPTĂ ESTE SESIZATĂ 

Numele______________________________________________________, domiciliat în municipiul/oraşul/comuna __________________________, 

str._______________, nr.__, bl.__, sc.__, et.___, ap.__, sector _, judeţul____________, identificat prin CNP _________________ şi CI seria __ nr. _______ 

eliberată de _________________ la data de_______, membru stagiar / membru titular / membru acreditat / membru inactiv / membru de onoare al Uniunii 

Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, posesorul/posesoare a legitimaţiei de membru nr. ___________________, având specializarea 

____________________________________ telefon ________________________________ e-mail_____________________________, sau, după caz 

Denumirea________________________________________, cu sediul social în municipiul/oraşul, comuna _________________________, 

str._______________________, nr.__, bl.__, sc.__, at.___, ap.__, sector__, judeţul_____________, identificat prin CNP ____________________ şi CI seria 

__ nr.________, posesor/posesoare a autorizaţiei nr. ___________________având specializarea 

_________________________________________________telefon _______________________________________ e-

mail____________________________________ 

C. DATA SĂVÂRŞIRII FAPTEI 

__________________________  

D. TIPUL ACTIVITĂȚII DE EVALUARE ÎN LEGĂTURĂ CU CARE A FOST SĂVÂRŞITĂ FAPTA (vă rugăm să bifaţi) 

□ evaluare de bunuri imobile 

□ evaluare de întreprinderi 
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□ evaluare de bunuri mobile  

□ evaluare de acţiuni şi alte instrumente financiare 

□ evaluare de fond de comerţ şi alte active necorporale 

E. DESCRIEREA FAPTEI CE FORMEAZĂ OBIECTUL SESIZĂRII 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________ 

F. DOVEZILE PE CARE SE SPRIJINĂ SESIZAREA 

În sprijinul sesizării pe care o formulez, înţeleg să indic şi să anexez următoarele dovezi: 

 a) raportul de evaluare _________________________________________ 

 b) ______________________________________________________________ 

 c) ____________________________________________________________ 

 d) ____________________________________________________________ 

 e) ______________________________________________________________ 

Solicit declanşarea procedurii disciplinare împotriva persoanei arătată la pct. B de mai sus şi cercetarea faptei ce face obiectul prezentei sesizări, astfel cum a 

fost descrisa la pct. E de mai sus. 

Va rog sa îmi comunicaţi răspunsul dvs. la adresa _____________________________________ sau prin e-mail la adresa ________________________. 

 

Data _________________ 

Semnătura 

_______________ 

 

 



         UNIUNEA NAŢIONALĂ A EVALUATORILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA 

 

36  Buletin Informativ nr. 1 / 2012 

 

Anexa nr. 8 

Declaraţia persoanelor care cercetează şi/sau soluţionează acţiunea disciplinară 

UNIUNEA NAȚIONALĂ A EVALUATORILOR AUTORIZAȚI DIN ROMÂNIA 

CONSILIUL DIRECTOR 

DECLARAȚIE 

Subsemnatul__________________________, având calitatea de membru al Consiliului director al Uniunii Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, 

în legătură cu cauza ce face obiectul dosarului de cercetare disciplinară nr.______ din data de _______________ având ca obiect cercetarea disciplinară 

declanşată de Comisia de etică şi disciplină a Uniunii în baza sesizării nr. ______________________ din data de _________________ formulată de 

________________________________________________ cu privire la fapta constând în 

____________________________________________________________________________ pretins a fi săvârşită de domnul/doamna/S.C. 

____________________________ evaluator autorizat, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal, declar pe proprie răspundere următoarele: 

□ nu sunt soţ, rudă sau afin până la gradul trei inclusiv cu nici una din părţile implicate în cauza disciplinară ce formează obiectul dosarului nr. 

____/_________; 

□ nu mă aflu în nici o situaţie de incompatibilitate sau conflict de interese; sau 

□ sunt soţ, rudă sau afin până la gradul trei inclusiv cu una din părţile implicate în cauza disciplinară ce formează obiectul dosarului nr. ____/_________, 

respectiv cu _______________________; 

□ mă aflu în următoarea situaţie faţă de cauza disciplinară ce formează obiectul dosarului nr. _____/_______: 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Aceasta este declaraţia mea pe care o dau şi o susţin ca fiind conformă cu realitatea, după toate cunoştinţele mele. 

Data___________________________ 

Numele şi prenumele 

Membru al Consiliului director 

Semnătura 

___________________ 
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Uniunea Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România  

  

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a filialelor Uniunii Naţionale a 

Evaluatorilor Autorizaţi din România 
  

În temeiul art. 7 alin. (3) lit. h) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în 

domeniul evaluării bunurilor şi al art. 8 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Uniunii 

Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 353/2012,  

Conferinţa Naţională a Uniunii Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România adoptă prezenta 

hotărâre.  

Art. 1.. – Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a filialelor Uniunii Naţionale a 

Evaluatorilor Autorizaţi, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 2. – Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  

  

Preşedintele Uniunii Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România 

Marian Petre 

____________  

Bucureşti, 19 mai 2012.  

Nr. 4  

Anexă  
  

REGULAMENT 

de organizare şi funcţionare a filialelor Uniunii Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România 

 

Art. 1. – Filialele Uniunii sunt înfiinţate prin hotărâre a Conferinţei naţionale, la propunerea 

Consiliului director.   

Art. 2. – Filialele pot fi organizate în fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti sau pot fi constituite 

filiale care cuprind membri din mai multe judeţe.  

Art. 3. – Patrimoniul filialei se constituie pe baza sumelor alocate din bugetul Uniunii care sunt 

aprobate de către Consiliul director.  

Art. 4. – Filiala are următoarele atribuţii:  

a. asigură promovarea pe plan local a standardelor de evaluare obligatorii pentru membrii 

Uniunii, a principiilor, metodelor şi tehnicilor de evaluare;  

b. contribuie la strângerea legăturilor dintre Uniune şi membrii săi, prin facilitarea accesului 

direct al acestora la sursele de informare şi documentare puse la dispoziţie de către Uniune, 

precum şi prin alte mijloace;  

Art. 5. – Organele de conducere ale filialei sunt: Adunarea generală a filialei, Consiliul filialei şi 

preşedintele filialei.  

Art. 6. – (1) Adunarea generală a filialei este formată din membrii titulari ai Uniunii care au 

domiciliul în circumscripţia teritorială a filialei, respectiv pe raza judeţelor în care se organizează şi 

funcţionează filiala sau pe raza municipiului Bucureşti, după caz.  

(2) Adunarea generală a filialei se întruneşte o dată pe an sau ori de câte ori este nevoie, la 

convocarea consiliului filialei. Termenul de reunire al Adunării generale nu poate fi stabilit mai devreme 

de 30 de zile de la data publicării convocării într-un ziar de răspândire naţională. Dacă la prima convocare 
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Adunarea generală nu poate fi ţinută din cauza lipsei cvorumului, a doua convocare se poate fixa după 

minim o oră de la data primei convocări.   

(3) Pentru validitatea deliberărilor Adunării generale a filialei, la prima convocare, este necesară 

prezenţa a jumătate plus unu din numărul evaluatorilor autorizaţi cu drept de vot din cadrul filialei, iar 

hotărârile se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi.   

(4) La a doua convocare, Adunarea generală a filialei poate să delibereze oricare ar fi numărul celor 

prezenţi, iar hotărârile se adoptă cu votul majorităţii participanţilor.  

(5) Adunarea generală a filialei este condusă de Preşedintele filialei sau, în lipsa acestuia, de 

Vicepreşedinte.    

Art. 7. – (1) La Adunarea generală a filialei participă un reprezentant al Consiliului director al 

Uniunii, nominalizat de către acesta.  

(2) Reprezentantul Consiliului director la Adunarea generală a filialei nu poate face parte din 

Consiliul filialei şi nu are drept de vot.  

Art. 8. – Fiecare participant la Adunarea generală a filialei are dreptul la un vot.   

Art. 9. – Adunarea generală are următoarele atribuţii:   

 a)  alege şi revocă membrii Consiliul filialei, cu respectarea prevederilor art. 13;  

 b)  alege delegaţii care vor reprezenta filiala la Conferinţa Naţională a Uniunii;  

 c)  aprobă raportul de activitate al Consiliului filialei;  

 d)  aproba organigrama filialei;  

 e)  supune aprobării înfiinţarea de subunităţi fără personalitate juridică în judeţele componente  

 f)  îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Conferinţa Naţională a Uniunii.  

Art. 10. – Adunările generale ale filialelor în care sunt alese Consiliile filialelor şi sunt desemnaţi 

delegaţii la Conferinţa Naţională a Uniunii vor avea loc cu cel mult două luni înainte datei Conferinţei 

Naţionale a Uniunii care alege membrii Consiliului director.  

Art. 11. – Consiliul filialei este compus din nouă membri şi are următoarea structură:  

 a)  Preşedintele filialei;  

 b)  Vicepreşedintele filialei, care este viitorul preşedinte al filialei;  

 c)  Fostul preşedinte al filialei, imediat anterior preşedintelui filialei;  

 d)  Alţi şase membri.  

Art. 12. – Mandatul membrilor Consiliului filialei este de doi ani cu începere de la data Adunării 

generale a filialei în care aceştia au fost aleşi.  

Art. 13. – În cazul în care o filială se constituie din membri titulari ai Uniunii cu domicilii în judeţe 

diferite, Consiliul filialei respective va cuprinde cel puţin un reprezentant din fiecare judeţ.  

Art. 14. – Consiliul filialei are următoarele atribuţii:   

 a) propune Consiliului director programul anual de pregătire continuă a membrilor Uniunii din 

raza filialei;  

 b) propune Consiliului director programul anual de desfăşurare a manifestărilor profesionale din 

raza filialei, cum ar fi consfătuiri, conferinţe, colocvii sau altele asemenea;  

 c) desemnează persoane din cadrul filialei care să facă parte din grupurile de lucru înfiinţate de 

către Consiliul director şi din comisiile Uniunii, la solicitarea Consiliului director;  

 d) propune spre aprobare Consiliului director bugetul filialei, execuţia bugetară şi situaţiile 

financiare ale filialei;  

 e) aduce la îndeplinire hotărârile Conferinţei naţionale şi ale Consiliului director referitoare la 

activitatea filialei;  

 f)  prezintă Adunării generale a filialei raportul de activitate al Consiliului filialei.  
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Art. 15. – O persoană poate fi aleasă membru al Consiliului filialei pentru cel mult două mandate 

consecutive.  

Art. 16. – (1) Mandatul de membru al primului Consiliu al filialei încetează la data următoarei 

Adunări generale de alegeri din filială, care precede Conferinţa naţională de alegeri a Consiliului director 

al Uniunii.  

(2) Dacă durata mandatului de membru în primul Consiliu al filialei este mai mică de 18 luni, atunci 

acest mandat nu se ia în considerare la calcularea celor două mandate prevăzute la art. 15.    

Art. 17 – Membrii Consiliului filialei participă de drept la Conferinţa Naţională.   

Art. 18 – (1) Membrii Consiliului filialei sunt aleşi dintre participanţii cu drept de vot la Adunarea 

generală a filialei, care candidează separat pe fiecare funcţie, cu excepţia funcţiei de preşedinte al filialei. 

Funcţia de preşedinte al filialei este ocupată de vicepreşedintele în exerciţiu, la 2 ani de la alegerea sa în 

această din urmă funcţie. În sensul prezentului regulament, fostul preşedinte al filialei este preşedintele 

filialei care şi-a încheiat mandatul.   

(2) Membrii Consiliului filialei nu îşi pot exercita drepturile şi atribuţiile prin reprezentare.  

Art. 19. – La prima Adunare generală de alegeri în filiale se alege atât preşedintele cât şi 

vicepreşedintele filialei.  

Art. 20. – Membrii Consiliului filialei şi delegaţii filialei la Conferinţa naţională sunt aleşi în 

conformitate cu Procedura de alegeri aprobată prin hotărâre a Consiliului director.  

Art. 21. – Funcţia de Preşedinte al filialei va fi ocupată de Vicepreşedintele filialei, la doi ani de la 

alegerea sa în această din urmă funcţie.  

Art. 22. – Persoana care a exercitat funcţia de Preşedinte al filialei nu mai poate candida pentru un 

nou mandat de Vicepreşedinte al filialei decât după expirarea unei perioade de 2 ani de la încheierea 

mandatului.  

Art. 23. – Preşedintele filialei are următoarele atribuţii:   

a) semnează situaţiile financiare ale filialei, angajează patrimonial filiala şi răspunde de execuţia 

bugetului de venituri şi cheltuieli al filialei;  

b) conduce lucrările Adunării generale a filialei şi lucrările Consiliului filialei;  

c) reprezintă filiala în relaţiile cu Uniunea şi cu terţii.  

Art. 24. – La stabilirea numărului de reprezentanţi ai fiecărei filiale la Conferinţa naţională se ia în 

considerare numărul total al membrilor titulari ai Uniunii care au domiciliul în circumscripţia teritorială a 

filialei respective, fără a se lua în calcul membrii Consiliului director în exerciţiu si foştii preşedinţi, iar 

pentru numărul astfel rezultat se desemnează câte un reprezentant la 20 de membri titulari.   

Art. 25. – Nu pot fi desemnaţi reprezentanţi la Conferinţa naţională sau membri ai organelor de 

conducere ale filialei şi nu au drept de vot, evaluatorii autorizaţi a căror calitate de membru titular al 

Uniunii este suspendată la data Adunării generale a filialei sau membrii stagiari, membrii inactivi şi 

membrii de onoare.  

Art. 26. – Situaţiile financiare ale filialei sunt auditate de către auditorul financiar care auditează şi 

situaţiile financiare ale Uniunii.  

Art. 27. – Prima Adunare generala a filialei este convocată de Consiliul director al Uniunii în termen 

de cel mult două luni de la data înfiinţării filialei. În cadrul acesteia se alege primul Consiliu al filialei şi 

delegaţii la prima Conferinţă Naţională care va avea loc după înfiinţarea filialei.    
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PROCEDURA CSS/CCAT – 01/2012 

CRITERII DE ALOCARE INIȚIALĂ A SPECIALIZĂRILOR MEMBRILOR TITULARI, 

ACREDITAȚI ȘI INACTIVI 

 În conformitate cu art. 9 alin. 1 din HG 353/2012 fiecare categorie de activităţi  prevăzute în art. 3 alin. 
(3) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, denumită 
în continuare Ordonanţă, poate fi desfăşurată de evaluatorii autorizaţi care au dobândit aceste specializări  
in conformitate cu regulamentul comisiei de calificare şi atestare profesionala aprobat de către Consiliul 
director, potrivit art. 8 alin. (8) lit. j) din Ordonanţă.  

Anexa 1 cuprinde membrii Uniunii care au dobândit calitatea de evaluator autorizat în condiţiile și 
termenele prevăzute de Art. 32 și Art. 35 din Ordonanţă, cu specializările în care aceștia aveau dreptul de 
a profesa la data limită de înscriere în Uniune, așa cum decurge din Art. 35 din Ordonanţă şi cu 
specializările dobândite ulterior până la data emiterii prezentei proceduri, în calitate de membri ai 
Uniunii, absolvind forme de pregătire aprobate de către Consiliul Director.     

Specializările cuprinse în Anexele 1 – 3 şi care vor fi preluate în Tabloul Uniunii corespund activităţilor 
pe care evaluatorii autorizaţi le pot desfășura în exercitarea independentă a profesiei, respectiv:   

 - evaluări de bunuri imobile – EPI;  

 - evaluări de întreprinderi, fond de comerţ și alte active necorporale – EI;  

 - evaluări de bunuri mobile – EBM;  

 - evaluări de acţiuni și alte instrumente financiare – EIF;  

 - verificări de rapoarte de evaluare – VE.  

Alocarea membrilor titulari și/sau acreditaţi ai Uniunii pe specializări s-a făcut conform următorului 
principiu de bază: fiecărui membru i s-a alocat specializarea/specializările în care a avut dreptul de a 
profesa la data limită de înscriere în Uniune prevăzută în Ordonanţă și a deţinut ștampila/ștampilele/ 
carnetul corespunzătoare în organizaţia/organizaţiile al căror profil de activitate face parte din domeniul 
de reglementare al Ordonanţei din care a făcut parte anterior intrării în Uniune.   

Astfel, repartizarea pe specializări a mai avut în vedere următoarele:    

1) La specializarea Evaluări de bunuri imobile au fost alocaţi membrii titulari și/sau acreditaţi ai 
Uniunii proveniţi din:  

a. ANEVAR, titulari pe secţiunea Evaluarea proprietăţilor imobiliare, înscriși ca membrii titulari 
ai Uniunii;  

b. ANEVAR, acreditaţi pe secţiunea Evaluarea proprietăţilor imobiliare, înscriși ca membrii 
acreditaţi ai Uniunii;  

c. Asociaţia Profesională a Experţilor Judiciari – APEJ, conform adeverinţelor eliberate de 
APEJ și/sau diplomelor de studii sau altor documente relevante prezentate la înscriere, înscriși 
ca membrii titulari ai Uniunii;  

d. Corpul Experţilor Tehnici – CET, conform adeverinţelor eliberate de CET și/sau diplomelor 
de studii prezentate la înscriere, înscriși ca membrii titulari ai Uniunii;  

e.  Asociaţia Evaluatorilor Funciari – AEF, înscriși ca membrii titulari ai Uniunii;  

f. Asociaţia Experţilor Evaluatori din Romania de Bunuri Mobile şi Imobile – AEER, 
conform diplomelor IRECSON prezentate la înscriere, înscriși ca membrii titulari ai Uniunii.  

2) La specializarea Evaluări de întreprinderi, fond de comerţ și alte active necorporale au fost 
alocaţi membrii titulari și/sau acreditaţi ai Uniunii proveniţi din:  

a. ANEVAR, titulari pe secţiunea Evaluarea întreprinderilor, înscriși ca membrii titulari ai 
Uniunii;  

b. ANEVAR, acreditaţi pe secţiunea Evaluarea întreprinderilor, înscriși ca membrii acreditaţi ai 
Uniunii;  

c. CECCAR, înscriși ca membrii titulari ai Uniunii.  

 3) La specializarea Evaluări de bunuri mobile au fost alocaţi membrii titulari și/sau acreditaţi ai 
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Uniunii proveniţi din:  

 a. ANEVAR, titulari pe secţiunea Evaluarea bunurilor mobile, înscriși ca membrii titulari 
ai Uniunii;  

 b. Asociaţia Profesională a Experţilor Judiciari – APEJ, conform adeverinţelor 
eliberate de APEJ și/sau diplomelor de studii sau altor documente relevante prezentate la 
înscriere, înscriși ca membrii titulari ai Uniunii;  

 c. Corpul Experţilor Tehnici – CET, conform adeverinţelor eliberate de CET și/sau 
diplomelor de studii prezentate la înscriere, înscriși ca membrii titulari ai Uniunii;  

 d. Asociaţia Experţilor şi Evaluatorilor de Artă din România – AEEAR, înscriși 
ca membrii titulari ai Uniunii.  

4) La specializarea Evaluări de acţiuni și alte instrumente financiare au fost alocaţi membrii titulari 
și/sau acreditaţi ai Uniunii proveniţi din ANEVAR, titulari pe secţiunea Evaluarea instrumentelor 
financiare, înscriși ca membrii titulari ai Uniunii.  

5) La specializarea Verificări de rapoarte de evaluare au fost alocaţi membrii acreditaţi ai Uniunii.  

6) Alocarea membrilor Uniunii pe specializări suplimentare faţă de cele aferente organizaţiilor de 
provenienţă precizate la punctele 1) – 4) s-a făcut în baza dovedirii dreptului de a profesa la data limită de 
înscriere în Uniune prevăzută în Ordonanţă, prin legitimaţii/ștampile/carnet de membru valabil  acordate 
de organizaţia/organizaţiile al căror profil de activitate face parte din domeniul de reglementare al 
Ordonanţei din care a făcut parte anterior intrării în Uniune.  

7) Toţi membrii inactivi din primul Tablou al Uniunii provin din ANEVAR. Alocarea membrilor 
inactivi pe specializări s-a făcut conform secţiunilor la care au fost înregistraţi aceștia în ANEVAR la data 
înscrierii în Uniune.  

8) Pentru membrii Uniunii care la data înscrierii ca membrii titulari ai Uniunii deţineau şi calitatea de 
evaluator în altă specializare decât cea prevăzută în Anexa 1, aceasta va putea fi adăugată pe baza 
documentelor doveditoare ale deţinerii dreptului de a profesa în specializarea respectivă la data limită de 
înscriere în Uniune.  

Prezenta procedura se referă doar la alocarea iniţială a specializărilor pe baza criteriilor prezentate 
anterior. Fiecare membru poate să aplice pentru a obţine una sau mai multe specializări suplimentare pe 
baza procedurii de dobândire a specializărilor aprobate de către Consiliul director, conform art. 9 alin. 1 
din HG 353/2012. 

I. Anexa 1 – Tablou titulari  

 II. Anexa 2 – Tablou acreditaţi  

 III. Anexa 3 – Tablou inactivi  

 MEMBRII CONSILIULUI DIRECTOR  

Componenţa Consiliului Director al Uniunii Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din Romania, ales la 

Conferinţa Naţională din data de 9 decembrie 2011: 

FUNCŢIA  NUME  

Preşedinte  Marian Petre 

Prim-vicepreşedinte Adrian Vascu 

Trezorier Filip Stoica 

Vicepreşedinte - preşedinte al Comisiei de calificare şi atestare profesională Radu Timbuş 

Vicepreşedinte - preşedinte al Comisiei ştiinţifice şi de standarde Daniel Manaţe 

Vicepreşedinte - preşedinte al Comisiei de evidenţă a membrilor Anuţa Stan 

Vicepreşedinte - preşedinte al Comisiei de verificare şi monitorizare Sorin Petre 

Vicepreşedinte - preşedinte al Comisiei de relaţii interne şi internaţionale  Anamaria Ciobanu 

Vicepreşedinte - preşedinte al Comisiei juridice  Corneliu Belei 

Secretar general Dan Dumitriu Dumitru 
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 MEMBRII CONSILIILOR FILIALELOR UNIUNII 
  

În perioada 09 iulie – 04 august 2012 au avut loc primele adunări generale ale filialelor Uniunii. Cu această 

ocazie au fost aleşi membrii Consiliilor filialelor, după cum urmează: 

  

  

Consiliul filialei Bucureşti                                           Consiliul filialei Sud - Vest 
 

Preşedinte Petrovan Luiza Bucureşti  Preşedinte Burada Cristian Oliviu Dolj 

Vicepreşedinte Vîţă Gheorghe Bucureşti  Vicepreşedinte Stanciu Nicuşor Dolj 

Membrii 

 
Damian Gabriel Bucureşti  Membrii Lăpădat Gheorghe Dolj 

Papasteri Mihai Bucureşti   Osiac Constantin Dolj 

Draghici Liviu Bucureşti   Ciobanu Emanoil Gorj 

Andriţoiu Gabriela Bucureşti   Cebuc Marian Mehedinţi 

Lupu Dragoş Nicolae Bucureşti   Fulga Oliviu Florin Olt 

Bene Irina Ilfov   Păun Florin Vâlcea 

Consiliul filialei Centru    Consiliul filialei Sud  

Preşedinte Ruse Bogdan Braşov  Preşedinte Stanciu Cornelia Argeş 

Vicepreşedinte Bircea Ioan Mureş  Vicepreşedinte Zgorcea Ion Teleorman 

Membrii 

 
Susman Claudiu Alba  Membrii Dobrescu Constantin Dâmboviţa 

Bojin Adrian Covasna   Popa Ionel Ştefan Cristian Giurgiu 

Eross Istvan Harghita   Bărdăuş Felicia Prahova 

Cercel Horia Sibiu   Iordache Vasile Ialomiţa 

Nuţiu Emil Mureş   Hârşescu Nicoleta Călăraşi 

Bahrim Daniel Paul Mureş   Ion Dumitru  Călăraşi 

Consiliul filialei Sud - Est  Consiliul filialei Nord - Est  

Preşedinte Dogărescu George Constanţa  Preşedinte Diaconu Gabriela Iaşi 

Vicepreşedinte Munteanu Radu Mihai Constanţa  Vicepreşedinte Todică Constantin Bacău 

Membrii 

 
Dumitraşcu Jenica Brăila  Membrii Boboc Cătălin Botoşani 

Rusu Gheorghe    Constanţa   Nastasa Ion Neamţ 

Rotaru Nicu Buzău   Skokan Niculae Suceava 

Roşca Nora Floria Galaţi   Croitoru Valeriu Vaslui 

Despina Camelia Iuliana Tulcea   Agachi Laurenţiu Bacău 

Aignătoaie Tiberiu Vrancea   Nichitoi Cosmin Iaşi 

Consiliul filialei Nord - Vest  Consiliul filialei Vest  

Preşedinte Popa Anton Sorin Cluj  Preşedinte Bojin Dionisie Timiş 

Vicepreşedinte Hăşmăşan Rodica Cluj  Vicepreşedinte Dumitru Doru Petrică Caraş-Severin 

Membrii 

 
Chiriac Silviu Bihor  Membrii Schmidt Carmen Arad 

Coldea Viorel Bistriţa-Năsăud   Aron Teodora Elena Hunedoara 

Mureşan Mircea  Cluj   Mica Mihai Robert Hunedoara 

Bercu Ioan Maramureş   Neciov Alina Daniela Timiş 

Ielciu Augustin  Sălaj   Florea Lucian Cristian Timiş 

Vida Constantin Satu-Mare   Potoceanu Dorel Vasile Caraş-Severin 
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O SCURTĂ INTRODUCERE ÎN 5 PAŞI 

PRIVIND NAVIGAREA PE SITE-UL www.anevar.ro 

 
Site-ul Uniunii Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, www.anevar.ro oferă membrilor și 

publicului larg o serie de informaţii utile despre profesia de evaluator autorizat și despre activitatea de 

evaluare, precum și o serie de facilităţi printre care amintim publicarea datelor de contact ale 

evaluatorilor, pagina personală a fiecărui evaluator autorizat și promovarea unor oferte privind serviciile 

de evaluare. 

1. Structura site-ului: 

Pagina de pornire a site-ului (homepage – ilustrată în fig. 1) conţine o serie de meniuri principale, 

alcătuite la rândul lor din submeniuri, cu următoarea structură: 

 Meniul DESPRE NOI – conţine prezentarea Uniunii; informaţii despre Consiliul Director 

(componenţa acestuia și hotărârile adoptate); rubrica de „Legislaţie” ce reunește actele normative 

relevante pentru exercitarea profesiei de evaluator autorizat, hotărârile Conferinţei Naţionale și 

regulamentele și procedurile Uniunii; informaţii despre înregistrarea Uniunii ca operator de date 

cu caracter personal și informaţiile de contact;  

 Meniul MEMBRI – cuprinde informaţii utile despre modalitatea de a dobândi calitatea de membru 

al Uniunii (stagiar/titular/acreditat/corporativ sau inactiv); Tabloul Uniunii – respectiv liste 

actualizate cu toate tipurile de membri; rubrica de Cotizaţii și taxe, pagina dedicată asigurării de 

răspundere profesională pentru activitatea de evaluare, formularul de acord pentru publicarea 

datelor personale în cadrul rubricii de căutare a membrilor, alături de anunţuri de angajare și de 

organizare de licitaţii pentru atribuirea serviciilor de evaluare și de Pagina Personală; 

 Meniul PREGĂTIRE PROFESIONALĂ – oferă informaţii utile despre activitatea de formare 

profesională în domeniul evaluării (prezentarea condiţiilor de înscriere, programul de stagiu și 

programarea cursurilor de formare); despre pregătirea profesională continuă (seminariile de 

pregătire continuă disponibile și conferinţele pe teme profesionale organizate de Uniune); despre 

programul de acreditare în urma căruia un membru titular, evaluator autorizat, poate deveni 

membru acreditat al Uniunii și schema REV (Recognised European Valuer) prin care poate fi 

dobândit calificativul de Evaluator Recunoscut European, alături de meniul care oferă acces la 

platforma noastră de e-learning pentru accesarea testelor on-line și a seminariilor de tip webinar 

(cu predare on-line); 

 Meniul RESURSE – permite accesarea magazinului nostru on-line unde sunt disponibile cărţi de 

specialitate publicate de IROVAL-ANEVAR sau de alte edituri; conţine link-ul către site-ul 

Revistei de Evaluare | The Valuation Journal și o serie de pagini dedicate Bibliotecii, colecţiei 

„Buletin Informativ”, standardelor de evaluare (disponibile pentru membri in format pdf), 

arhivelor și paginii de resurse (cu o serie de articole pe teme de evaluare și recomandări de cărţi și 

aplicaţii software utile). 

Totodată, în Homepage puteţi accesa următoarele rubrici: 

 Noutăţi și informaţii importante – reunind toate noutăţile relevante pentru membri 

 Slide-urile animate care prezintă principalele noutăţi, cu link-uri către paginile dedicate care 

prezintă informaţii detaliate despre știrile respective. Acestea rulează în succesiune automată însă 

pot fi derulate înainte/înapoi sau fixate pe știrea dorită. 

http://www.anevar.ro/
http://www.anevar.ro/
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 Rubrica de Căutare a membrilor Uniunii, prin intermediul căreia se pot selecta judeţele pentru 

care se caută evaluatori sau prin care se poate verifica în mod facil dacă o anumită persoană 

deţine calitatea de membru titular, membru acreditat sau membru corporativ al Uniunii. În această 

pagină pot fi disponibile și informaţiile de contact ale membrilor respectivi, cu condiţia ca aceștia 

să își fi comunicat acordul pentru publicarea datelor personale, în conformitate cu prevederile 

Legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 

și libera circulaţie a acestor date. 

 Shortcut-uri (scurtături) care permit accesarea paginilor de Legislaţie, Asigurare profesională, 

Revista presei (rubrică disponibilă în fiecare zi lucrătoare a săptămânii) și Poziţia oficială a 

Uniunii; 

 Altele: harta site-ului conţinând întreaga structură a site-ului, rubrica de căutare în site – ce 

permite găsirea mai ușoară a unui anumit tip de informaţie și pagina de Întrebări frecvente în 

care încercăm să răspundem întrebărilor dumneavoastră. 

Figura 1 – Pagina de pornire 

 

 
 

2. Modalitatea de autentificare pentru accesarea contului de membru și obţinerea parolei de acces 

Pe site exista o serie de pagini – cele din meniul de Resurse – a căror accesare este disponibilă doar 

membrilor, acestea fiind restricţionate pentru publicul larg. 

Pentru accesarea lor este necesară autentificarea în contul de membru, creat special pentru dumneavoastră 

pe site-ul www.anevar.ro. Autentificarea se realizează dând click în partea din dreapta-sus a antetului site-

ului, pe iconiţa „Sunteţi membru? Click pe autentificare” și prin introducerea în fereastra nou afișată (vezi 

figura 2) a numărului de legitimaţie de membru titular al Uniunii și a parolei dumneavoastră personale de 

acces.  

http://www.anevar.ro/
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Parola poate fi obţinută fie de la persoanele de contact din cadrul Filialelor menţionate mai jos, fie prin 

transmiterea unei solicitări în acest sens la adresa de e-mail contact@anevar.ro. 

 pentru filiala Nord-Vest (judeţele Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu Mare, Bihor, Sălaj) – dl. 

Lucian Bogdan  - 0720 880 546 (lucian.bogdan@anevar.ro); 

 pentru filiala Vest (judeţele Arad, Caraș Severin, Hunedoara, Timiș) – dna. Jeni Honae – 0720 880 

548 (jeni.honae@anevar.ro); 

 pentru filiala Centru (judeţele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu) – dna Elena Rotaru 

– 0720 880 547 (elena.rotaru@anevar.ro); 

 pentru filiala Nord-Est (judeţele Bacău, Botoșani, Iași, Neamţ, Suceava, Vaslui) – dna Dorica 

Săndulache – 0720 880 613 (dorica.sandulache@anevar.ro); 

 pentru filiala Sud-Est (judeţele Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Tulcea, Vrancea) – dna 

Margareta Vecerdea - 0720 880 579 (margareta.vecerdea@anevar.ro); 

 pentru filiala Sud (judeţele Argeș, Călărași, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova, Teleorman) – 

dna Ionela Riţcof  - 0733 102 441 (ionela.ritcof@anevar.ro); 

 pentru filiala Sud-Vest Oltenia (judeţele Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Vâlcea) – dl. Radu Mardari  - 

0720 880 561 (radu.mardari@anevar.ro); 

 pentru filiala București (municipiul București si judeţul Ilfov) – dna Elena Dobrin - 0720 880 572 

(elena.dobrin@anevar.ro).  

Figura 2 – Autentificarea pentru accesarea contului de membru de pe www.anevar.ro 
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3. Pagina personală – modalitatea de autentificare și prezentarea facilităţilor oferite de aceasta 

Fiecare membru titular al Uniunii dispune de o pagină personală (accesibilă la adresa 

http://membri.anevar.ro) în care sunt prezentate evidenţele noastre cu privire la datele personale, precum 

și informaţiile referitoare la situaţia pregătirii continue, a cotizaţiilor achitate și a poliţelor de asigurare de 

răspundere profesională deţinute de evaluatorul respectiv. In plus, aici sunt prezentate și informaţiile de 

ultimă oră și diferitele anunţuri de interes pentru membri, fără a fi necesară în mod neapărat accesarea 

site-ului principal (www.anevar.ro). 

Și nu în ultimul rând, principala facilitate oferită de pagina personală este posibilitatea de a vă actualiza 

facil datele înregistrate în baza noastră de date sau de a transmite documente scanate și mesaje către 

diferitele departamente din cadrul Uniunii. Datele vor fi apoi actualizate, într-un interval de timp 

rezonabil, de către Departamentul de evidenţă a membrilor, momentan procesul de sincronizare nefiind 

automatizat. 

Pagina este individuală și poate fi accesată pe baza numărului de legitimaţie de membru al Uniunii și a 

codului personal (aceeași parolă care permite accesarea contului de membru de pe site-ul principal și care 

poate fi obţinută conform modalităţii descrise anterior). 

Pentru a intra în Pagina personală aveţi două posibilităţi: 

 din meniul „Membri” prezentat în bara din antetul site-ului, daţi click pe iconiţa corespunzătoare 

Paginii personale (conform figurii 3) și introduceţi în fereastra nou deschisă numărul de 

legitimaţie și parola alocată dumneavoastră. 

 tastaţi în bara de adrese a browserului de internet: http://membri.anevar.ro și introduceţi apoi 

numărul de legitimaţie și parola alocată dumneavoastră în pagina afișată. 

Figura 3 – Accesarea paginii personale prin intermediul meniului Membri 

 

http://membri.anevar.ro/
http://membri.anevar.ro/
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4. Publicarea datelor de contact în cadrul rubricii de Căutare a membrilor 

În cazul în care doriţi ca datele dumneavoastră de contact să fie disponibile publicului larg, în vederea 

facilitării procesului de selectare a unui evaluator de către beneficiarii serviciilor de evaluare, este 

necesară completarea și transmiterea unui formular tip, care poate fi descărcat de la meniul „Membri”, 

respectiv „Formularul de acord”.  

Această cerinţă este impusă de prevederile Legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la 

prelucrarea datelor cu caracter personal, amintită anterior. Membrii care nu doresc să își comunice datele 

de contact vor apărea la căutare doar cu acele informaţii prevăzute de lege și publicate în Tabloul Uniunii.  

Menţionăm că simpla modificare a datelor de contact din Pagina Personală nu presupune automat 

modificarea informaţiilor de contact de la rubrica de căutare a membrilor, în acest sens fiind necesară fie 

transmiterea unui nou formular completat cu datele actualizate, fie a unui e-mail în care să fie precizat 

explicit acordul persoanei pentru modificarea unor anumite categorii de date. 

 

5. Susţinerea testelor on-line și a webinariilor 

Pentru susţinerea testelor on-line, sunt disponibile două modalităţi: 

 din meniul „Pregătire profesională” prezentat în bara din antetul site-ului, daţi click pe iconiţa 

corespunzătoare testelor on-line (modalitate ilustrată în figura 4) și introduceţi în fereastra nou 

deschisă numărul de legitimaţie și parola alocată dumneavoastră.  

 tastaţi în bara de adrese a browserului de internet: http://pregatire.anevar.ro și introduceţi apoi 

numărul de legitimaţie și parola alocată dumneavoastră în pagina afișată. 

Menţionăm că pentru accesarea testelor este valabilă aceeași parolă pe care o utilizaţi pentru contul 

dumneavoastră de membru sau pentru pagina personală. 

După autentificare, veţi avea acces la testele on-line, după caz fiind sau nu necesară completarea 

prealabilă a formularului cu informaţii privind plata taxei de seminar (mai puţin în cazul testelor gratuite 

– de exemplu, seminarul de legislaţie). După această etapă, se va lansa chestionarul a cărui durată de 

susţinere este precizată în preambul, alături de informaţiile privind punctajul minim necesar și de cele 

referitoare la posibilitatea de a susţine cele trei încercări posibile, la intervale de timp de minim 24 de ore 

între ele). 

La expirarea timpului sau la transmiterea chestionarului, sistemul va afișa testul dumneavoastră, indicând 

punctajul total obţinut, în funcţie de răspunsurile date (corecte sau incorecte). Ulterior, departamentul de 

pregătire profesională va actualiza într-un interval de timp rezonabil, în baza de date și, implicit, în pagina 

personală, informaţiile legate de seminariile promovate.  

Pentru susţinerea webinariilor (seminariile cu predare on-line), accesaţi meniul „Pregătire profesională” 

prezentat în bara din antetul site-ului, și daţi click pe iconiţa corespunzătoare webinariilor (vezi figura 5). 

În această zonă vor fi prezentate informaţii despre webinariile programate în următoarea perioadă și 

despre cele care s-au derulat anterior, fiind disponibile și arhivele video respective. 

Pentru mai multe informaţii legate de utilizarea site-ului, vă rugăm să transmiteţi un mesaj la adresa 

office@anevar.ro. 

 

 

 

Figura 4 – Accesarea testelor on-line 

http://pregatire.anevar.ro/
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Figura 5 – Accesarea webinariilor 
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SEMINARII DE PREGĂTIRE CONTINUĂ DISPONIBILE 

Semestrul II 2012 

 

Cod Denumire 
Mod 

 desfaşurare 

Nr.  

ore 
TAXA 

SL – Seminar 

legislaţie 

Seminar on-line gratuit, inclus în cotizaţia de 

membru titular 
testare on-line 8 - 

SPIC D 01 
Studiu aprofundat al metodelor de evaluare a 

proprietăţilor imobiliare  
la distanţă 12 250 

SPIC D 04 Evaluarea pentru garantarea împrumuturilor  
la sală 8 250 

webinar  8 150 

SPIC D 06-

2012 
Standarde internaţionale de evaluare  testare on-line 8 150 

SPIC D 08 Evaluarea activelor necorporale webinar 8 150 

SPIC D10 Evaluarea stocurilor  la sală 8 250 

SPIC D 20 Deprecierea construcţiilor  la sală 8 250 

SPIC D 21 Estimarea costului de oportunitate al capitalului  
la sală 8 250 

webinar 8 150 

SPIC D 22 
Ghid de aplicare – Evaluare pentru mijloace fixe 

mobile  
la sală 8 250 

SPIC D 23 Evaluarea pentru raportare financiară  la sală 8 250 

SPIC D 24 Abordarea prin venit. Recapitulativ EPI  testare on-line 4 75 

SPIC D 25 Abordarea prin piaţă. Recapitulativ EPI  testare on-line 4 75 

SPIC D 26 Abordarea prin cost. Recapitulativ EPI  testare on-line 4 75 

SPIC D 28 
Identificarea cadastrală a proprietăţilor 

imobiliare  
la sală 4 150 

SPIC D 29 Introducere în analiza celei mai bune utilizări la sală 8 250 

SPIC D 30 
Particularităţi în evaluarea echipamentelor 

pentru garantarea împrumuturilor  
la sală 4 150 

SPIC D 31 
Evaluarea pentru raportare financiară – 

consideraţii practice și deficienţe frecvente  
la sală 4 150 
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EXAMENUL DE ATRIBUIRE A CALITĂŢII DE MEMBRU STAGIAR 

Sesiunea noiembrie 2012 

 

Perioada de înscriere          17.09.2012 – 12.10.2012 

 Analiza dosarelor de înscriere şi afişarea listei cu dosarele admise 15.10.2012 – 19.10.2012 

 Perioada de contestaţie a rezultatelor înscrierii 22.10.2012 – 26.10.2012 

 Rezolvarea contestaţiilor depuse cu privire la înscrierea la examen 

şi afişarea listelor finale 
29.10.2012 – 02.11.2012 

 Susţinerea examenului de atribuire a calităţii de membru stagiar 03.11.2012 

 Corectarea testelor 04.11.2012 – 05.11.2012 

 Afişarea rezultatelor  06.11.2012 

 Depunerea contestaţiilor 07.11.2012 – 09.11.2012 

 Rezolvarea contestaţiilor depuse cu privire la rezultatul examenului 12.11.2012 – 14.11.2012 

 Afişarea rezultatelor finale, după rezolvarea contestaţiilor 15.11.2012 

 

 

SESIUNEA DE ACREDITARE/REACREDITARE 

Noiembrie 2012 
 

Perioada de înscriere 17.09.2012 – 28.09.2012 

 Analiza dosarelor de înscriere şi transmiterea răspunsului 01.10.2012 – 05.10.2012 

 Perioada de contestaţie a rezultatelor înscrierii 08.10.2012 – 10.10.2012 

 Răspuns la contestaţii 11.10.2012 – 16.10.2012 

 Înştiinţare dată examen/loc desfăşurare examen 17.10.2012 – 19.10.2012 

 Achitarea taxei de examinare 22.10.2012 – 26.10.2012 

 Proba scrisă acreditare 10.11.2012 

 Transmitere rezultate 15.11.2012 

 Perioada de contestaţie a rezultatelor examenului scris 16.11.2012 - 20.11.2012 

 Răspuns la contestaţii 21.11.2012 – 23.11.2012 

 Examinare orală acreditare 24.11.2012 

 Comunicarea rezultatelor până la 30.11.2012 
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ÎNTREBĂRI FRECVENTE 

 

A. Cum devin membru? 

A1. Membru stagiar 

Pentru a deveni membri stagiari, persoanele fizice, care îndeplinesc condiţiile de la art. 15, 

pct. (2) din Ordonanţa nr. 24/2011, trebuie să fie declarate admise la examenul organizat în 

acest scop, să parcurgă perioada de stagiu, finalizată prin examen. Detalii sunt cuprinse în 

art. 15 din Ordonanţa 24/2011 şi în Regulamentul de organizare a examenului de atribuire 

a calităţii de membru stagiar ce poate fi vizualizat pe site-ul Uniunii. 

A2. Membru titular 

Calitatea de membru titular se dobândeşte prin hotărâre a Consiliului director, de către cei 

care au promovat examenul de stagiu. Condiţiile în care se pierde această calitate sunt 

redate în art. 16, pct. (2) din Ordonanţa nr. 24/2011. Anual, Monitorul Oficial publică 

Tabloul Uniunii, care cuprinde persoanele ce au calitatea de evaluator autorizat. 

A3. Membru inactiv 

Membrul inactiv nu are dreptul de a exercita profesia de evaluator autorizat dacă se află 

într-una din situaţiile prevăzute la art. 22, pct. (2) din Ordonanţa nr. 24/2011. Tabloul 

Uniunii cuprinde o secţiune dedicată membrilor inactivi.   

A4. Membru corporativ 

Art. 20 pct. 2 din Ordonanţa nr. 24/2011 cuprinde condiţiile pe care trebuie să le 

îndeplinească o persoană juridică pentru a dobândi calitatea de membru corporativ. 

B. Pentru membri 

B1. Tabloul Uniunii 

1. Unde este publicat Tabloul Uniunii? 

Tabloul Uniunii se publică anual în Monitorul Oficial al României, partea I şi pe pagina 

web a Uniunii. 

2. Tabloul Uniunii publicat pe site este valabil sau este oficial doar Tabloul publicat în 

Monitorul Oficial? 

Tabloul Uniunii publicat pe pagina web este cel valabil, acesta fiind actualizat periodic 

astfel încât orice modificare să fie afişată în maximum 10 zile. Tabloul publicat în 

Monitorul Oficial cuprinde evaluatorii autorizaţi, valabil la data de 31 decembrie din anul 

precedent. 
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3. Ce trebuie să fac pentru a avea datele de contact (adresă, telefon etc.) publicate în Tabloul 

Uniunii de pe site? 

În cazul în care doriţi publicarea datelor dumneavoastră de contact, altele decât cele 

prevăzute în HG 353/2012, prin intermediul rubricii de „Căutare evaluator” de pe site-ul 

Uniunii, este necesar să completaţi formularul de acord privind prelucrarea datelor cu 

caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, formular pe care îl 

puteţi descărca de pe site-ul Uniunii la capitolul Membri. 

B2.  Specializări 

1. Cum s-a făcut alocarea iniţială a specializărilor? 

Membrii Uniunii care au dobândit calitatea de evaluator, în condiţiile prevăzute de art. 32 

şi 35 din Ordonanţă, au primit specializările în care aceştia au dreptul de a profesa, la data 

înscrierii în Uniune, pe baza procedurii aprobate de către Consiliul director şi prezentată în 

acest Buletin Informativ. Principiul, care a stat la baza alocării specializărilor, a fost 

curricula cursurilor de formare ca evaluator, absolvite de către fiecare evaluator autorizat, 

indiferent de asociaţia din care aceştia au provenit la înscrierea în Uniune.  

2. Cum pot să dobândesc şi alte specializări? 

Pentru a dobândi o altă specializare în cadrul Uniunii, începând cu anul 2013, se vor pune 

la dispoziţia membrilor Seminarii de formare profesională pe specializările EPI şi EBM, 

care se vor finaliza cu un test grilă şi susţinerea unui număr de 5 lucrări de evaluare 

specifice specializării respective. 

3. Dacă am dobândit doar specializarea EI pot realiza evaluări pentru raportare financiară? 

Evaluarea pentru raportare financiară este solicitată, de regulă, pentru  active imobilizate 

de natura terenului şi construcţiilor, precum şi pentru echipamente. Pentru a realiza 

rapoarte de evaluare pentru raportarea financiară (privind reevaluare activelor) nu este 

suficientă specializarea EI a evaluatorilor autorizaţi. În cazul evaluării terenului şi 

construcţiilor este necesară specializare EPI, iar în cazul evaluării echipamentelor este 

necesară specializarea EBM.  

B 3. Obligaţii 

a) Cotizaţie membru 

1. Care este termenul limită de achitare a cotizaţiei de membru pentru anul 2013? 

Prin hotărârea 47 a Consiliului Director s-a stabilit data de 31 martie 2013 ca termen limită 

pentru achitarea cotizaţiei aferente anului 2013. În conformitate cu art. 9, aliniatul 4 din 

HG 353/2012, eliberarea însemnelor pentru membrii titulari se face doar cu condiţia 

achitării cotizaţiei şi a existenţei unei poliţe de asigurare profesională aferente anului 2013.  

Astfel pentru evaluatorii autorizaţi care îşi vor achita cotizaţia până în data de 20 

decembrie 2012 şi vor face dovada existenţei unei poliţe de asigurare de răspundere 

profesională, însemnele vor fi puse la dispoziţia membrilor începând cu 1 ianuarie 2013. 

http://nou.anevar.ro/sites/default/files/old_site/acord%20prelucrare%20date.pdf
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Pentru membrii care vor achita cotizaţia după această dată, însemnele vor fi transmise în 

10 zile de la confirmarea încasării.  

2. Ce se întâmplă dacă nu am achitat cotizaţia până la termenul stabilit de către Consiliul 

Director? 

Conform art. 24 pct. a), neplata cotizaţiei în cuantumul şi la termenele stabilite de Consiliul 

director atrage excluderea de drept din Uniune. 

b) Asigurare de răspundere profesională 

1. Este obligatorie asigurarea de răspundere profesională? La ce nivel? 

Asigurarea profesională este obligatorie pentru membrii titulari, membrii acreditaţi şi 

membrii corporativi. Nivelul minim de asigurare este de 10.000 EURO pentru membrii 

persoane fizice şi 50.000 EURO pentru membrii corporativi, persoane juridice. 

2. Cine poate emite poliţa de asigurare de răspundere profesională? 

Poliţa de asigurare poate fi emisă de oricare societate de asigurare ce îşi desfăşoară 

activitatea în România. 

3. În ce condiţii poliţa de asigurare profesională a unei membru corporativ (persoană 

juridică) acoperă şi activitatea de evaluare desfăşurată de un angajat al său, membru 

titular (persoană fizică)? 

Asigurarea de răspundere profesională a persoanelor fizice, membri titulari, poate fi 

acoperită prin poliţa de asigurare profesională a persoanelor juridice, membri corporativi, 

în cadrul cărora îşi desfăşoară activitatea de evaluare. 

În vederea recunoaşterii asigurării, fiecare membru titular va prezenta o declaraţie pe 

propria răspundere din care să rezulte că îşi desfăşoară activitatea de evaluare exclusiv în 

cadrul societăţii respective. 

c) Pregătire profesională 

1. Cum pot realiza cele 20 de ore de pregătire continuă pe an? 

             Cele 20 ore se pot obţine direct (cu ataşarea unui număr de ore cunoscut) prin promovarea 

seminariilor la sală, on-line (testări sau webinarii), prin participarea la Conferinţele 

ştiinţifice ale Uniunii şi îndeplinirea cerinţelor de promovare a testelor. Pe lângă aceste 

ore, există posibilitatea de echivalare a activităţii ştiinţifice pentru autorii de cursuri, 

seminarii, teste şi articole, participanţii la comisiile de examinare din cadrul Uniunii. 

Cărţile de specialitate şi comunicările ştiinţifice sunt şi ele echivalate. Tutorii ai căror 

stagiari promovează examenele sunt recompensaţi pentru efortul lor de îndrumare. 

Echivalările trebuie solicitate din timp, prin completarea formularelor specifice, care, 

însoţite de documente justificative, vor fi analizate de Comisia de calificare şi atestare 

profesională, care va elabora şi decizia de echivalare în cuantumul corespunzător. Totuşi, 

pentru pregătirea continuă anuală este obligatoriu ca cel puţin 8 ore să provină din 

seminarii. 
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2. Care sunt alternativele seminariilor la sală? 

             Pentru a veni în sprijinul celor care doresc efectuarea programului de pregătire continuă 

fără a fi legaţi de un termen şi o locaţie anume, există posibilitatea de susţinere a unor 

„teste on-line”, care se pot susţine de la orice calculator, utilizând identificatorul şi parola 

atribuită fiecărui membru. De asemenea, există şi seminarii „on-line webinar” care sunt 

programate din timp şi nu impun prezenţa la sală, ci doar joncţiunea cu sistemul informatic 

al seminarului. O altă alternativă de pregătire sunt seminariile „la distanţă”, bazate pe 

studiul individual. Aceste seminarii sprijină pe cei interesaţi, aflaţi în imposibilitatea de a 

se prezenta la seminariile de la sală sau la Conferinţele Uniunii. 

3. Ce sunt seminariile „on-line”? 

             Seminariile cu susţinere on-line sunt un suport de testare uşor de întrebuinţat. Accesul se 

poate face de la orice calculator care este conectat la internet. Pe baza parolei individuale şi  

după menţionarea dovezii de plată se poate accesa site-ul, programul generând un test 

aferent temei selectate. Seminarul se poate accesa din orice locaţie şi la orice oră, 

programul oferind şi un răspuns final cu privire la punctajul obţinut şi răspunsurile care nu 

au fost corecte. Dacă din diverse motive nu s-a obţinut procentajul necesar pentru 

promovarea testului, sau dacă se doreşte obţinerea unui punctaj mai bun, există 

posibilitatea de susţinere de încă două ori a testului. În concluzie, aceste seminarii sunt 

uşor de accesat, oferă posibilitatea de a fi repetate, asigură un climat de intimitate 

cursantului şi, nu în ultimul rând, sunt mai puţin costisitoare. Accesibilitatea tuturor 

membrilor este asigurată pe întregul teritoriu al ţării. 

4. Cum pot intra în posesia parolei individuale? 

Parola individuală poate fi obţinută fie de la persoanele de contact din cadrul Filialelor, 

menţionate mai jos, fie prin transmiterea unei solicitări în acest sens la adresa de e-mail 

contact@anevar.ro. 

 pentru filiala Nord - Vest (judeţele Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu Mare, Bihor, 

Sălaj) – dl. Lucian Bogdan – 0720 880 546 (lucian.bogdan@anevar.ro) 

 pentru filiala Vest (judeţele Arad, Caraș Severin, Hunedoara, Timiș) – dna. Jeni Honae 

– 0720 880 548 (jeni.honae@anevar.ro) 

 pentru filiala Centru (judeţele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu) – dna 

Elena Rotaru – 0720 880 547 (elena.rotaru@anevar.ro) 

 pentru filiala Nord - Est (judeţele Bacău, Botoșani, Iași, Neamţ, Suceava, Vaslui) – dna 

Dorica Săndulache – 0720 880 613 (dorica.sandulache@anevar.ro) 

 pentru filiala Sud - Est (judeţele Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Tulcea, Vrancea) – 

dna Margareta Vecerdea – 0720 880 579 (margareta.vecerdea@anevar.ro) 

 pentru filiala Sud (judeţele Argeș, Călărași, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova, 

Teleorman) – dna Ionela Riţcof – 0733 102 441 (ionela.ritcof@anevar.ro) 

 pentru filiala Sud - Vest Oltenia (judeţele Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Vâlcea) – dl. Radu 

Mardari  – 0720 880 561 (radu.mardari@anevar.ro) 
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 pentru filiala București (municipiul București si judeţul Ilfov) – dna Elena Dobrin - 

0720 880 572 (elena.dobrin@anevar.ro)  

5. Cum se finalizează seminariile „la distanţă”? 

             Seminariile la distanţă reprezintă o alternativă a seminariilor la sală, bazată pe studiul 

individual al unei bibliografii indicate. Suportul de seminar este transmis cursanţilor, 

alături de acesta fiind înaintat şi un chestionar ce include tematica. Există o parte teoretică 

aferentă întrebărilor grilă (sau dezvoltării unor subiecte), şi una de aplicaţii concretizată 

printr-o serie de probleme (studii de caz) de rezolvat. Odată finalizat testul, acesta va fi 

trimis pentru a fi corectat şi punctat. După această operaţiune cursantul va fi informat 

despre punctajul obţinut. 

6. Cum funcţionează seminariile webinar? 

             Seminariile „on line webinar” sunt cele mai noi şi mai moderne din sistemul internaţional 

de învăţământ. Ele se bazează pe alternativa de învăţare la distanţă, dar sub îndrumarea 

unui lector. Practic, seminarul de la sală este suplinit cu cel webinar, lectorul fiind cel care 

prin intermediul internetului susţine tema. În mediul dorit, cursantul ascultă prelegerea fără 

a fi deranjat de alţi participanţi, asigurându-şi propriul confort. În timpul expunerii, on line 

pot fi puse întrebări lectorului, existând astfel şi o interacţiune directă. Seminariile sunt 

programate din timp la o dată şi oră comunicate operativ. Se asigură astfel posibilitatea de 

acces direct din orice punct din ţară. Seminarul poate fi înregistrat şi vizualizat oricând, pe 

baza unei parole deţinute de cursant.  

7. Este obligatoriu seminarul de legislaţie? 

             Seminarul de legislaţie este un seminar cu testare on-line. În acest moment de modificare şi 

completare a legislaţiei din domeniul evaluării bunurilor, este recomandat ca acest seminar 

să fie urmat de toţi membrii. Seminarul este gratuit, iar echivalarea cu 8 ore de pregătire 

continuă impune promovarea testului.  

8. Ce se întâmplă dacă nu realizez cele 20 de ore de pregătire pe an, dar am încheiat poliţa 

de asigurare şi am achitat cotizaţia? 

În conformitate cu art. 18 din OG 24/2011, membrii titulari, care la sfârşitul anului 

calendaristic nu au realizat cele 20 ore de pregătire, sunt suspendaţi până la efectuarea, 

într-un termen de maximum 2 ani, a unui program echivalent de 25 ore anual. 

9. Membrii inactivi trebuie să realizeze ore de pregătire continuă? 

             Membrii inactivi nu sunt obligaţi să realizeze programul de pregătire continuă. 

B3.  Pierderea şi redobândirea calităţii de membru 

1. Cum se poate pierde calitatea de membru titular? 

Calitatea de membru titular se poate pierde dacă persoana se află în una din următoarele 

situaţii:   

a. nu urmează anual un program echivalent a minim 20 ore de pregătire continuă; 
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b. nu încheie un contract de asigurare de răspundere civilă profesională pentru activitatea 

de evaluare; 

c. nu achită cotizaţia anuală în cuantumul şi la termenele stabilite de Consiliul Director; 

d. este condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni cu intenţie. 

2. Care sunt condiţiile de redobândire a calităţii de membru în anul 2012? 

Pentru anul 2012, cei ce au pierdut calitatea de membru titular pentru că nu au achitat 

cotizaţia până la termenul stabilit de Consiliul director, pot redobândi calitatea de membru 

titular în următoarele condiţii: 

a) până la data de 15 septembrie 2012, prin achitarea cotizaţiei de membru pentru anul 

curent, în cuantum de 500 lei şi prin completarea cererii de reînscriere tip ce poate fi 

luată de pe site-ul Uniunii; 

b) în intervalul 16 sept. – 31 dec. 2012, prin achitarea unei taxe de reînscriere de 200 lei şi 

a cotizaţiei de membru pentru anul curent în cuantum de 500 lei şi prin completarea 

cererii de reînscriere tip. 

C. De la terţi/public 

1. Poate fi semnat raportul de evaluare de către o firmă chiar dacă aceasta nu este membru 

corporativ al Uniunii? 

La Art. 12. (1) din Ordonanţa 24 se prevede că: „Activitatea de evaluare poate fi 

desfăşurată numai de persoanele care au calitatea de evaluator autorizat, ...”. Categoriile de 

membrii, evaluatori autorizaţi, cuprind atât persoane fizice, membrii titulari sau acreditaţi, 

cât şi persoane juridice, membrii corporativi (Art. 14) şi pe cale de consecinţă, o firmă care 

nu este membru corporativ al Uniunii nu poate realiza şi semna un raport de evaluare. 

Un evaluator autorizat, persoană fizică, poate deconta o lucrare de evaluare ca PFA sau 

prin intermediul al unei firme care nu este membru corporativ al Uniunii, situaţie în care 

prin contractul comercial încheiat cu clientul raportului de evaluare este precizat în mod 

expres că raportul este elaborat și semnat de evaluatorul autorizat respectiv, iar firma are 

doar dreptul să factureze contravaloarea muncii prestate de către evaluator. În acest caz, 

responsabilitatea profesională o poartă exclusiv evaluatorul autorizat, iar firma are 

responsabilităţile prevăzute de clauzele din contractul încheiat între părţi, contract care este 

semnat obligatoriu și de evaluatorul autorizat. Practic, pe raportul de evaluare nu apare 

decât numele, semnătura şi ştampila evaluatorului autorizat. In contractul încheiat cu 

clientul, la părţile contractante vor apărea atât evaluatorul autorizat, cât şi firma prin care 

se va face decontarea. 
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NOUTĂȚI EDITORIALE 

1. Evaluarea clădirilor de birouri. O perspectivă actuală, ediţia în limba română; autor dr. Barrett A. 

Slade, MAI 

Traducerea cărţii publicate de Appraisal Institute – SUA. IROVAL are satisfacţia de a prezenta această 

nouă carte fundamentală, care oferă instrumentele practice pentru a soluţiona provocările evaluării 

clădirilor de birouri. Cartea conţine terminologia, conceptele, principiile şi tehnicile analitice legate de 

evaluarea acestor clădiri, cu accent pe abordarea prin venit şi pe complexitatea evaluării clădirilor de 

birouri cu mai mulţi chiriaşi. Fiecare abordare este însoţită de exemple practice de calcul, care 

facilitează înţelegerea tehnicilor de evaluare. Textul este un instrument valoros pentru evaluatorii 

începători, care doresc să îşi perfecţioneze cunoştinţele şi competenţele, dar şi pentru evaluatorii 

experimentaţi, care doresc să îşi împrospăteze cunoştinţele legate de evaluarea clădirilor de birouri. 

2. Îndrumare Practice în Evaluare: IPE 1 Fluxul de numerar actualizat, IPE 2 Abordarea prin cost 

pentru activele corporale şi IPE 3 Evaluarea activelor necorporale. 

Aceste îndrumare sunt traducerile primelor trei Technical Information Papers publicate de IVSC în 

acest an. Conform IVSC „principalul obiectiv al unui îndrumar practic în evaluare este de a reduce 

diversitatea practică prin identificarea unor procese şi proceduri comun acceptate şi discutarea utilizării 

lor. Un IPE este conceput pentru a fi de ajutor atât evaluatorilor profesionişti, cât şi utilizatorilor de 

evaluări în cunoştinţă de cauză.” Responsabilitatea pentru alegerea celor mai potrivite metode de 

evaluare este responsabilitatea evaluatorului pe baza misiunii de evaluare şi a datelor relevante 

disponibile. 

3. Indici de actualizare pentru luna septembrie 2012 Costuri de reconstrucţie – Costuri de înlocuire. 

Clădiri rezidenţiale, clădiri industriale, comerciale şi agricole. construcţii speciale, autor ing. Corneliu 

Şchiopu 

Actualizarea costurilor de reconstrucţie – costurilor de înlocuire urmăreşte impactul evoluţiei în timp, 

începând cu luna aprilie 2009, a preţurilor materialelor de construcţii, precum şi a manoperei. Costurile 

de bază sunt cele conţinute în cele două volume ale autorului, respectiv: 

 Costuri de reconstrucţie – Costuri de înlocuire. Clădiri rezidenţiale, editura IROVAL, 2009; 

 Costuri de reconstrucţie – Costuri de înlocuire. Clădiri industriale, comerciale şi agricole. 

Construcţii speciale, editura IROVAL, 2010. 

CD-ul va apare în prima jumătate a lunii septembrie 2012. 

4. Construcţii – Sisteme şi subsisteme constructive, autor ing. Corneliu Şchiopu. 

Cartea se adresează în primul rând membrilor, evaluatori aspiranţi sau titulari, care au o altă pregătire 

decât cea de inginer constructor, inginer constructor instalator sau arhitect. În afara rolului preconizat, 

de instrument în procesul de formare a evaluatorilor de proprietăţi imobiliare, cartea va fi un 
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instrument extrem de util altor persoane interesate care au contact direct cu construcţiile: proprietari 

sau ocupanţi ai acestora. Cartea va cuprinde şi descrieri ale unor clădiri tipice, precum şi un compact 

disc care prezintă inspecţia unei clădiri. 

Cartea se estimează că va apare în cursul lunii octombrie 2012. 

IROVAL 
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