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Dragi colegi, 

 

Cel de al doilea număr al Buletinului Informativ al Uniunii 

Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România cuprinde, în 

conformitate cu prevederile Ordonanţei 24/2011 privind unele măsuri în 

domeniul evaluării bunurilor, acte normative, hotărâri şi decizii adoptate 

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

Uniunii. 

Acest Buletin include două hotărâri ale Conferinţei Naţionale care s-a desfăşurat în 8 septembrie 

la Sibiu: de aprobare a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului director al Uniunii şi de 

numire a membrilor Comisiei de etică şi disciplină. 

Pentru informarea dumneavoastră sunt prezentate şi acele hotărâri ale Consiliului director de 

interes general pentru membrii Uniunii, precum şi acele evenimente din viaţa Uniunii care au avut loc de 

la apariţia Buletinului anterior. 

Aşa cum v-am obişnuit, 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.  

Încheiem acest an cu întâlnirea membrilor corporativi, care va avea loc în 8 decembrie la 

Sighişoara, prilej cu care se vor discuta aspecte legate de aplicarea standardului IFRS 13. 

Apropierea sărbătorilor Crăciunului şi a Noului An 2013 îmi oferă prilejul de a vă adresa urări de 

sănătate, linişte şi cât mai multe bucurii. Sper că anul care vine să ne aducă semnele mult aşteptatei ieşiri 

din recesiune, cu impact pozitiv asupra profesiei noastre. 

La mulţi ani! 

 

Preşedinte, 

ing. Marian Petre, MAA, REV, MRICS 
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HOTĂRÂRI ALE CONFERINŢEI NAŢIONALE  

A UNIUNII NAŢIONALE A EVALUATORILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA 

Sibiu, septembrie 2012 

 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului director al Uniunii 

Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România 

 

În temeiul art. 7 alin. (3) lit. i) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul 

evaluării bunurilor, 

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

hotărâre. 

Art. 1. – Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului director al Uniunii Naţionale 

a Evaluatorilor Autorizaţi din România, 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 

____________ 

 

Sibiu, 8 septembrie 2012. 

Nr. 6. 

 

ANEXĂ 

 

REGULAMENTUL 

de organizare şi funcţionare a Consiliului director  

al Uniunii Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România 

 

CAPITOLUL I 

Dispoziţii generale 

 

Art. 1. - Consiliul director, denumit în continuare Consiliul, este organul executiv de conducere al 

Uniunii Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, denumită în continuare Uniunea, care 

îndeplineşte obiectivele Uniunii şi asigură punerea în executare a hotărârilor Conferinţei Naţionale a 

Uniunii Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, denumită în continuare Conferinţa Naţională. 
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CAPITOLUL II 

Atribuţiile Consiliului 

 

Art. 2. - Consiliul are următoarele atribuţii: 

1. prezintă şi supune spre aprobare Conferinţei Naţionale raportul şi programul de activitate al 

Consiliului; 

2. prezintă şi supune spre aprobare Conferinţei Naţionale proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi 

situaţiile financiare anuale; 

3. prezintă Conferinţei Naţionale executarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi programele Uniunii;  

4. aprobă încheierea de acte juridice în numele şi pe seama Uniunii;  

5. propune spre aprobare Conferinţei Naţionale standardele de evaluare, obligatorii pentru membrii 

Uniunii, precum şi modificări şi completări ale acestora, dacă este cazul;  

6. aprobă afilierea Uniunii la asociaţii şi organisme de profil, naţionale şi internaţionale;  

7. elaborează propuneri cu privire la înfiinţarea şi desfiinţarea filialelor Uniunii, pe care le supune spre 

aprobare Conferinţei Naţionale; 

8. elaborează şi supune spre aprobare Conferinţei Naţionale regulamentul propriu, regulamentul 

Comisiei de etică şi disciplină şi regulamentul de organizare şi funcţionare a filialelor, precum şi 

modificări şi completări ale acestora, atunci când este cazul; 

9. aprobă organigrama şi politica de personal a Uniunii, stabilind anual numărul de posturi şi salariile 

personalului angajat de aceasta;  

10. organizează, la nivel naţional, examenele de atribuire a calităţii de membru stagiar şi de dobândire a 

calităţii de evaluator autorizat; 

11. acordă, prin hotărâre, calitatea de evaluator autorizat, pe baza propunerii Comisiei de evidenţă a 

membrilor; 

12. aprobă cursurile şi programul anual de pregătire profesională continuă a evaluatorilor autorizaţi, 

persoane fizice, pe baza propunerii Comisiei de calificare şi atestare profesională;  

13. aprobă cursurile de formare specifice în domeniul evaluării, recunoscute pentru dobândirea calităţii de 

membru stagiar pentru persoane fizice, fără susţinerea examenului pentru atribuirea calităţii de 

membru stagiar al Uniunii; 

14. stabileşte anual cuantumul taxelor, cotizaţiilor şi indemnizaţiilor datorate de membrii stagiari, 

membrii titulari, membrii acreditaţi şi membrii corporativi, precum şi termenele de plată ale acestora; 

15. constată încetarea calităţii de membru al Uniunii, prin hotărâre; 

16. hotărăşte sancţionarea disciplinară a evaluatorilor autorizaţi, alţii decât proprii membri, la propunerea 

Comisiei de etică şi disciplină, potrivit regulamentului Comisiei de etică şi disciplină şi codului de 

etică al profesiei;  

17. aprobă regulamentele de organizare şi funcţionare ale comisiilor de specialitate, regulamentul de 

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

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

precum şi orice alte reguli şi proceduri necesare în activitatea Uniunii;  

18. aprobă procedura pentru alegerea şi revocarea Preşedintelui Uniunii, a membrilor Consiliului, a 

membrilor Comisiei de etică şi disciplină şi a auditorului statutar; 

19. hotărăşte schimbarea sediului Uniunii;  

20. propune Conferinţei Naţionale, spre aprobare, membrii de onoare ai Uniunii;   

21. comunică instituţiilor publice interesate punctul de vedere asupra conformităţii rapoartelor de evaluare 

realizate de către evaluatorii autorizaţi, în condiţiile legii, cu standardele de evaluare adoptate de 

Uniune;  
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22. intervine pentru a concilia şi, la cerere, pentru a arbitra litigiile profesionale dintre membrii Uniunii;  

23. elaborează propuneri pentru modificarea şi completarea actelor normative în domeniul de activitate al 

evaluatorilor autorizaţi;  

24. numeşte şi revocă din funcţie, prin hotărâre, directorul general care coordonează departamentele 

administrative ale Uniunii; 

25. convoacă, în termen de cel mult 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar precedent şi ori de 

câte ori consideră necesar, Conferinţa Naţională; 

26. invită să participe la Conferinţa Naţională, 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; 

27. asigură publicarea anuală a Tabloului Uniunii în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe pagina 

web a Uniunii; 

28. aprobă constituirea patrimoniului şi veniturilor filialelor, pe baza sumelor alocate din bugetul Uniunii; 

29. aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, execuţia bugetară şi situaţiile financiare anuale ale filialelor 

Uniunii; 

30. aplică sancţiuni disciplinare evaluatorilor autorizaţi, alţii decât membrii Consiliului şi verifică, atunci 

când este cazul, modul de aducere la îndeplinire, de către comisiile de specialitate, a deciziilor de 

sancţionare;  

31. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Conferinţa Naţională. 

 

CAPITOLUL III 

Componenţă. Începerea, exercitarea şi încetarea mandatului de membru. Atribuţiile membrilor. 

Incompatibilităţi şi conflicte de interese 

 

Art. 3. - (1) Consiliul este format din 11 membri, aleşi de Conferinţa Naţională prin vot secret, dintre 

delegaţii cu drept de vot care candidează separat pe fiecare funcţie, cu excepţia funcţiei de preşedinte al 

Uniunii. 

(2) Structura Consiliului este următoarea: 

a) preşedintele Uniunii, denumit în continuare Preşedintele, care este şi preşedintele Consiliului; 

b) prim-vicepreşedintele; 

c) fostul preşedinte, imediat anterior Preşedintelui; 

d) şase vicepreşedinţi; 

e) secretarul general; 

f) trezorierul. 

Art. 4. - (1) În cadrul Consiliului funcţionează următoarele comisii de specialitate: 

a) Comisia de atestare şi calificare profesională; 

b) Comisia ştiinţifică şi de standarde; 

c) Comisia de evidenţă a membrilor; 

d) Comisia de verificare şi monitorizare; 

e) Comisia de relaţii interne şi internaţionale; 

f) Comisia juridică. 

(2) Vicepreşedinţii Uniunii sunt preşedinţi ai comisiilor de specialitate şi îndeplinesc atribuţiile prevăzute 

în regulamentul de organizare şi funcţionare a fiecărei comisii, aprobat de Consiliu. 

Art. 5. - În scopul analizării unor probleme specifice, Consiliul poate aproba, prin hotărâre, înfiinţarea 

unor grupuri de lucru. Prin hotărârea de înfiinţare a unui grup de lucru se vor stabili componenţa, 
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obiectivele acestuia, precum şi remuneraţia membrilor, în funcţie de complexitatea problemelor ce 

urmează a fi analizate şi de volumul de lucru estimat. 

Art. 6. - (1) Durata mandatului Preşedintelui şi cel de membru al Consiliului este de 2 ani, cu începere de 

la data Conferinţei Naţionale în care aceştia au fost aleşi.  

(2) Funcţia de Preşedinte va fi ocupată de prim-vicepreşedinte după 2 ani de la alegerea sa în această din 

urmă funcţie. 

(3) O persoană poate fi aleasă ca membru al Consiliului pentru cel mult două mandate consecutive. 

(4) Persoana care a exercitat funcţia de Preşedinte nu mai poate candida pentru un nou mandat de prim-

vicepreşedinte decât după expirarea unei perioade de 2 ani de la data încetării mandatului său. 

(5) Mandatul de membru al Consiliului este personal, nu poate fi transmis altor persoane şi nu poate fi 

exercitat prin reprezentare. 

(6) La sfârşitul fiecărui an din mandat, membrii Consiliului vor prezenta o informare scrisă cu privire la 

activitatea desfăşurată şi la îndeplinirea responsabilităţilor ce le revin în cadrul Uniunii. 

Art. 7. – (1) Preşedintele are următoarele atribuţii: 

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

precum şi în faţa instanţelor judecătoreşti; 

b) încheie acte juridice în numele Uniunii; 

c) conduce şedinţele Consiliului şi lucrările Conferinţei Naţionale ; 

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

e) asigură conducerea Uniunii între şedinţele Consiliului; 

f) exercită orice alte atribuţii pentru care este împuternicit de către Consiliu. 

(2) În calitate de reprezentant legal al Uniunii, Preşedintele semnează hotărârile Conferinţei Naţionale şi 

ale Consiliului. 

(3) În exercitarea atribuţiilor sale, Preşedintele emite ordine. 

(4) Hotărârile Consiliului sunt semnate de către Preşedinte şi se întocmesc în două exemplare originale. 

Exemplarul nr. 1 poartă doar semnătura Preşedintelui şi este folosit în raporturile cu terţii, dacă este cazul. 

Exemplarul nr. 2 poartă şi viza de legalitate a şefului departamentului juridic, este utilizat doar pentru 

circuit intern şi se arhivează în dosarul şedinţei Consiliului.   

Art. 8. - Prim-vicepreşedintele are următoarele atribuţii: 

a) conduce şedinţele Consiliului şi lucrările Conferinţei Naţionale, în lipsa Preşedintelui; 

b) asigură reprezentarea Uniunii în relaţiile cu terţii, în lipsa Preşedintelui; 

c) asigură legătura dintre Consiliu şi Filialele Uniunii şi informează Consiliul despre activitatea 

acestora; 

d) exercită orice alte atribuţii pentru care este împuternicit de către Consiliu.   

Art. 9. – (1) Mandatul de membru al Consiliului încetează de drept în una dintre următoarele situaţii: 

a) încetarea calităţii de membru al Uniunii; 

b) sancţionarea disciplinară a persoanei respective; 

c) demisia; 

d) existenţa unei situaţii de incompatibilitate cu exercitarea profesiei de evaluator care împiedică 

exercitarea mandatului de membru al Consiliului. 

(2) Încetarea mandatului de membru al Consiliului în oricare din cazurile prevăzute la alin. (1) se constată 

prin hotărâre a Consiliului. 

(3) Lipsa nemotivată a unui membru al Consiliului de la trei şedinţe consecutive atrage revocarea acestuia 

din funcţie prin hotărâre a Conferinţei Naţionale, la propunerea Consiliului.  

Art. 10. - (1) În cazul vacantării funcţiei de Preşedinte, prim-vicepreşedintele devine Preşedinte, durata 

mandatului său prelungindu-se de drept cu perioada rămasă din mandatul Preşedintelui al cărui mandat a 

încetat înainte de expirarea duratei sale.  



         UNIUNEA NAŢIONALĂ A EVALUATORILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA 

 

8  Buletin Informativ nr. 2/2012 

 

(2) În cazul vacantării funcţiei de prim-vicepreşedinte, se vor organiza alegeri pentru această funcţie în 

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

vicepreşedintelui ales interimar va fi egală cu perioada rămasă din mandatul prim-vicepreşedintelui pe 

care îl înlocuieşte.  

(3) În cazul vacantării altor funcţii în Consiliu, decât cea de Preşedinte sau de prim-vicepreşedinte, se vor 

organiza alegeri pentru interimatul funcţiei respective, în maximum 90 de zile de la data la care funcţia a 

devenit vacantă. Funcţiile astfel devenite vacante vor fi ocupate şi exercitate cu titlu provizoriu, până la 

alegeri, prin cumul de funcţii, de către fostul preşedinte al Uniunii (cumul prin care poate fi exercitată o 

singură funcţie, până la convocarea Conferinţei Naţionale care va alege un nou membru). Durata  

mandatului membrului interimar al Consiliului va fi egală cu perioada rămasă din mandatul membrului pe 

care îl înlocuieşte. 

Art. 11. - Fostul preşedinte are următoarele atribuţii: 

a) asigură, prin cumul de funcţii, interimatul provizoriu al funcţiei devenită vacantă în Consiliu, alta 

decât cea de Preşedinte;  

b) îndeplineşte orice alte atribuţii pentru care este împuternicit de către Consiliu. 

Art. 12. - Trezorierul are următoarele atribuţii: 

a) coordonează şi răspunde de activitatea financiar-contabilă a Uniunii; 

b) organizează evidenţa contabilă (financiară şi de gestiune); 

c) elaborează bugetul de venituri şi cheltuieli; 

d) urmăreşte execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli; 

e) coordonează şi răspunde de întocmirea situaţiilor financiare anuale ale Uniunii.  

Art. 13. – Secretarul general are următoarele atribuţii: 

a) asigură organizarea şi desfăşurarea şedinţelor Consiliului; 

b) asigură transmiterea către Ministerul Finanţelor Publice a informării privind data următoarei 

şedinţe a Consiliului, cu respectarea dispoziţiilor art. 8 alin. (16) din Ordonanţa Guvernului nr. 

24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor. 

Art. 14. - (1) Consiliul numeşte şi revocă din funcţie, prin hotărâre, directorul general al Uniunii. 

(2) Directorul general coordonează departamentele administrative ale Uniunii, înfiinţate conform 

organigramei aprobată de Consiliu şi exercită atribuţiile prevăzute în fişa postului, care se aprobă prin 

hotărâre a Consiliului.  

(3) Directorul general participă de drept la şedinţele Consiliului. 

(4) În cazul vacantării postului de director general, la şedinţele Consiliului participă o persoană din cadrul 

personalului angajat al Uniunii, desemnată de către Consiliu şi care preia atribuţiile directorului general 

referitoare la şedinţele Consiliului. 

Art. 15. - (1) În cazul în care un membru al Consiliului se află în conflict de interese sau este interesat 

personal, el, soţul său sau rudele ori afinii săi până la gradul al IV-lea inclusiv, într-o anumită problemă ce 

face obiectul hotărârii Consiliului, acesta are obligaţia să aducă la cunoştinţa Consiliului situaţia de 

conflict de interese sau de incompatibilitate şi să se abţină a lua parte la deliberare şi la vot. 

(2) Încălcarea dispoziţiilor alin. (1) atrage răspunderea membrului Consiliului pentru prejudiciile cauzate 

Uniunii, dacă fără votul său nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută. 

 

CAPITOLUL IV 

Lucrările Consiliului  

Art. 16. - (1) Consiliul se întruneşte în şedinţe ordinare cel puţin o dată pe trimestru, la data stabilită în 

şedinţa anterioară a Consiliului sau la convocarea Preşedintelui.  

(2) Şedinţele ordinare convocate de Preşedinte se anunţă în scris cu cel puţin 25 de zile lucrătoare înainte 

de data programată a şedinţei. 
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(3) În cazul în care Consiliul se întruneşte în şedinţă ordinară, secretarul general întocmeşte proiectul 
ordinii de zi a acesteia, cu cel puţin 20 de zile lucrătoare înaintea datei acestei şedinţe. Secretarul general 
transmite proiectul ordinii de zi membrilor Consiliului, inclusiv Preşedintelui, aceştia având obligaţia de a 
transmite completările şi observaţiile lor la proiectul ordinii de zi, în termen de 2 zile lucrătoare de la data 
primirii proiectului. După expirarea acestui termen, secretarul general transmite Preşedintelui proiectul 
ordinii de zi împreună cu observaţiile şi propunerile membrilor Consiliului, dacă este cazul. Dacă 
Preşedintele constată existenţa unor divergenţe cu privire la înscrierea unui anumit punct pe ordinea de zi, 
va supune la vot punctele aflate în divergenţă, urmând ca proiectul ordinii de zi să includă punctele asupra 
cărora există majoritate de cel puţin şapte voturi. În caz de divergenţă, Preşedintele aprobă proiectul 
ordinii de zi şi îl transmite membrilor Consiliului spre informare, cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de 
data programată a şedinţei. 

(4) Secretarul general îi informează pe membrii Consiliului care au responsabilitatea întocmirii unor 
materiale pentru şedinţa următoare, stabilind termenul limită pentru transmiterea acestora. 

(5) După primirea materialelor prevăzute la alin. (4), secretarul general întocmeşte proiectul final al 
ordinii de zi, pe care sunt înscrise doar acele puncte pentru care au fost transmise materialele necesare, în 
termenul stabilit. 

(6) Proiectul final al ordinii de zi şi materialele corespunzătoare se transmit Preşedintelui, care le aprobă 
şi le transmite membrilor Consiliului prin grija secretarului general, cu cel puţin 7 zile înaintea datei 
şedinţei. 

(7) Membrii Consiliului transmit către toţi ceilalţi membri observaţii şi completări la materialele primite, 
dacă este cazul, cu cel puţin 2 zile înaintea datei şedinţei. 

(8) Toate comunicările dintre membrii Consiliului, inclusiv dintre Preşedinte şi secretarul general, 
respectiv directorul general, între şedinţele Consiliului, se vor efectua prin poşta electronică.  

(9) Pentru probleme urgente, Consiliul poate fi convocat în şedinţe extraordinare de către Preşedinte sau 
la cererea a cel puţin cinci membri. Prevederile alin. (6) şi (7) nu sunt aplicabile şedinţelor extraordinare. 

(10) Şedinţele extraordinare se convoacă în scris cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data şedinţei. 

(11) Convocarea va cuprinde data şi locul şedinţei Consiliului, precum şi ordinea de zi a acesteia. În cazul 
prevăzut la alin. (9), persoana/persoanele care au convocat şedinţa Consiliului, după caz, va/vor întocmi şi 
va/vor transmite membrilor Consiliului ordinea de zi.  

(12) Şedinţele Consiliului sunt conduse de Preşedinte sau de prim-vicepreşedinte, în lipsa Preşedintelui. 

(13) Secretariatul şedinţelor Consiliului este asigurat şi coordonat de către directorul general. 

(14) La şedinţele Consiliului pot participa şi salariaţi ai Uniunii, la invitaţia Preşedintelui, atunci când se 
discută punctele de pe ordinea de zi referitoare la probleme de interes pentru departamentele din care fac 
parte salariaţii respectivi. 

(15)  Toate hotărârile Consiliului vor fi publicate pe site-ul Uniunii şi vor putea fi accesate numai de către 
membri. 

Art. 17. - (1) Pentru validitatea deliberărilor Consiliului este necesară prezenţa a cel puţin şapte membri 
ai Consiliului, iar hotărârile vor fi luate cu votul majorităţii membrilor prezenţi. 

(2) Între şedinţele Consiliului, la iniţiativa Preşedintelui, pot fi adoptate hotărâri şi prin vot electronic. În 
acest caz, hotărârile vor fi luate cu votul majorităţii membrilor Consiliului. Hotărârile adoptate prin vot 
electronic sunt definitive şi obligatorii pentru toţi membrii Uniunii. 

Art. 18. - (1) La şedinţele Consiliului au dreptul să participe, fără drept de vot, un reprezentant al 
Ministerului Finanţelor Publice, desemnat de ministrul finanţelor publice, iar la invitaţia Preşedintelui, 
alte persoane, în funcţie de ordinea de zi. 

(2) Foştii preşedinţi ai Uniunii pot participa la şedinţele Consiliului fără drept de vot, cu excepţia fostului 
preşedinte, imediat anterior Preşedintelui, care are drept de vot în calitate de membru al Consiliului. 

(3) În exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul adoptă hotărâri şi conform Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a Comisiei de etică şi disciplină, emite decizii. 

(4) Hotărârile Consiliului sunt obligatorii pentru toţi membrii Uniunii. Hotărârile de interes general ale 
Consiliului se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  



         UNIUNEA NAŢIONALĂ A EVALUATORILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA 

 

10  Buletin Informativ nr. 2/2012 

 

Art. 19. - (1) Directorul general întocmeşte dosarul şedinţei, care cuprinde ordinea de zi aprobată, 

materialele de şedinţă pe suport de hârtie, minuta şedinţei, semnată de toţi membrii prezenţi ai Consiliului 

şi avizul privind legalitatea hotărârilor Consiliului, emis de Departamentul juridic. Materialele trebuie să 

cuprindă: codul documentului, numele şi prenumele iniţiatorului materialului, semnăturile persoanelor 

abilitate şi avizele necesare, dacă este cazul. 

(2) De asemenea, directorul general întocmeşte minuta şedinţei care cuprinde lista de prezenţă, o scurtă 

descriere a dezbaterilor pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi, voturile exprimate pentru fiecare 

punct, hotărârile adoptate, persoanele responsabile pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate, 

opiniile separate, pentru fiecare hotărâre, dacă este cazul, precum şi menţiuni referitoare la următoarea 

şedinţă a Consiliului.  

(3) Directorul general redactează proiectele hotărârilor Consiliului, conform minutei şedinţei, pe care le 

transmite Departamentului juridic spre avizare pentru legalitate. În termen de 3 zile lucrătoare de la data 

obţinerii avizului pentru legalitate al departamentului juridic cu privire la proiectul hotărârii Consiliului, 

directorul general îl transmite spre aprobare membrilor Consiliului. Hotărârile Consiliului avizate negativ 

pentru legalitate vor fi considerate invalidate şi repuse pe ordinea de zi a următoarei şedinţe de Consiliu.  

(4) Prin grija directorului general, în termen de 2 zile lucrătoare de la data aprobării minutei şedinţei 

Consiliului prin vot electronic, hotărârile adoptate vor fi publicate pe site-ul Uniunii şi comunicate tuturor 

persoanelor interesate. 

(5) Deciziile Consiliului de aplicare a sancţiunilor disciplinare sunt redactate de Departamentul juridic al 

Uniunii. 

(6) Secretariatul Consiliului întocmeşte şi ţine un registru al hotărârilor Consiliului. 

 

CAPITOLUL V 

Dispoziţii finale 

Art. 20. - Prevederile prezentului regulament se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 

24/2011 şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Uniunii Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi 

din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 353/2012. 

 

HOTĂRÂRE 

pentru numirea membrilor Comisiei de etică şi disciplină 

a Uniunii Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România 

În temeiul art. 7 alin. (3) lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul 

evaluării bunurilor, 

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

hotărâre. 

Art. 1. – Se aprobă numirea ca membri ai Comisiei de etică şi disciplină a Uniunii Naţionale a 

Evaluatorilor Autorizaţi din România, a persoanelor prevăzute 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 

____________ 

Sibiu, 8 septembrie 2012. 

Nr. 7. 
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ANEXĂ 

Comisia de etică şi disciplină 

a Uniunii Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România 

 

MEMBRI TITULARI MEMBRI SUPLEANŢI 

1. VÎŢĂ GHEORGHE 1. PETROVAN LUIZA 

2. HĂŞMĂŞAN RODICA 2. BAHRIM DANIEL PAUL 

3. IVĂNESCU DAN 3. LEON GHIORGHIŢĂ 

4. JALOBĂ UDOR OLGA  

5. OLARU ION  

 

 

 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DIRECTOR AL UNIUNII  

(culegere de texte de interes general pentru membrii Uniunii) 

 

H 1: Consiliul Director al Uniunii îl împuterniceşte pe domnul Petre Marian să deschidă un cont bancar al 

Uniunii Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România şi să angajeze patrimonial Uniunea.  

 

H 2: Hotărârile CD vor fi adoptate de către membrii CD al Uniunii, prin vot direct exercitat în cadrul 

ședințelor CD sau prin vot electronic (e-mail).   

 

H 3: Cuantumul cotizaţiei pentru anul 2012 este de 500 RON pentru membrii titulari şi pentru membrii 

acreditaţi, respectiv 200 RON pentru membrii stagiari.  

 

H 4: Primirea însemnelor Uniunii pentru anul 2012, de către membrii titulari şi de către membrii 

acreditaţi este condiţionată de plata cotizaţiei până la 31.03.2012, dată până la care se va face şi dovada 

încheierii unei poliţe de asigurare profesională.   

 

H 5: Începând cu 21.12.2011, sediul Uniunii Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România este în 

Bucureşti, str. Scărlătescu, nr. 7, în baza aprobării Consiliului Director al ANEVAR.  

 

H 6: În conformitate cu art. 20, al. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011, dosarul de înscriere ca 

membru corporativ al Uniunii va conţine:  

 formular de înscriere tip completat;  

 certificat constatator, eliberat de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, cu cel mult 30 

de zile înainte de data depunerii dosarului de înscriere în Uniune - în original;  

 copia poliţei de asigurare de răspundere profesională valabilă pe anul în curs;  

 copia certificatului unic de înregistrare – CUI;  

 dovada achitării taxei de înscriere.  

 

H 7: Taxa de înscriere în Uniune ca membru corporativ este de 1.000 RON. 
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H 8: Taxa de înscriere în Uniune ca membru corporativ se achită o singură dată, după verificarea 

dosarului de înscriere de către Comisia de evidenţă a membrilor. Cotizaţia de membru corporativ se 

achită în termen de 30 de zile calendaristice de la data acordării calităţii de membru corporativ, în 

conformitate cu art. 8, al. (8), lit. k) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011. 

 

H 9: Hotărârea H 3/2012 se reformulează: Cuantumul cotizaţiei pentru anul 2012 este de 500 RON pentru 

membrii titulari şi pentru membrii acreditaţi, 200 RON pentru membrii stagiari şi 1.500 RON pentru 

membrii corporativi. Membrii de onoare şi membrii inactivi nu plătesc cotizaţie. 

 

H 10: Limita minimă a valorii poliţei de asigurare profesională a membrilor Uniunii se stabileşte pentru 

persoanele fizice la 10.000 de euro, iar pentru persoanele juridice la 50.000 euro. 

 

H 11: În conformitate cu art. 24. lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011, pentru anul 2012 se 

stabileşte data de 30 iunie ca termen limită de achitare a cotizaţiei anuale de către membrii Uniunii. 

 

H 12: Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Uniunii care va fi transmis către 

Ministerul de Finanţe pentru a se iniţia Hotărârea de Guvern.  

 

H 13: Numerele de legitimaţie ale membrilor titulari ai Uniunii sunt formate din minimum 5 cifre, primul 

număr fiind 10.001. Toate numerele de legitimaţie se folosesc o singură dată, iar criteriul lor de alocare 

iniţial este cel alfabetic.  

 

H 14: Numerele de legitimaţie ale membrilor stagiari ai Uniunii sunt cuprinse în intervalul [5001; 9999] 

şi se pot realoca.  

 

H 15: Numerele de autorizaţie ale membrilor corporativi ai Uniunii sunt cuprinse în intervalul [0001; 

5000]. Toate numerele de autorizaţie se folosesc o singură dată şi vor fi alocate în ordinea aprobării 

dosarelor de înscriere ca membri corporativi de către Comisia de evidenţă a membrilor. 

 

H 16: În conformitate cu art. 15, alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 Consiliul Director 

aprobă ca şi cursuri de formare specifice în domeniul evaluării, cursurile organizate de Asociaţia 

Naţională a Evaluatorilor din România în ultimii 4 ani anteriori depunerii cererii de înscriere ca membru 

stagiar.  

 

H 17: Comisia de evidenţă a membrilor va avea următoarea componenţă: Anuţa Stan, preşedinte comisie,  

Adina Ababei, Manuela Cheroiu, Bogdan Ruse, Delia Bratu şi Radu Constantinescu, membri. 

 

H 18: Taxa de stagiu, pentru cei care devin membri stagiari ai Uniunii conform art. 15, alin. (6) din 

Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 şi pentru cei care provin dintre membrii aspiranţi ANEVAR, este 300 

lei (pentru anul 2012). 

 

H 19: Taxa de participare la un seminar de formare profesională de 120 de ore (4 module) este 2.000 lei.  

(pentru anul 2012) 

 

H 20: La seminariile de pregătire continuă, taxele de participare sunt: seminar cu 8 ore predare la sala - 

250 lei; seminar cu 4 ore predare la sală - 150 lei; seminar cu testare on-line echivalat cu 8 ore de 

pregătire continuă - 150 lei şi seminar cu testare on-line echivalat cu 4 ore de pregătire continuă - 75 lei 

(pentru anul 2012). 

 

H 22: Se aprobă, pentru a fi înaintate Conferinţei Naţionale din data de 19 mai 2012, proiectele:  

 Regulamentului Comisiei de etică şi disciplină;  

 Codului de etică al profesiei de evaluator autorizat; 
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 Hotărârii privind aprobarea standardelor de evaluare obligatorii pentru membrii Uniunii;  

 Hotărârii privind aprobarea înfiinţării filialelor Uniunii;  

 Regulamentului de organizare şi funcţionare a filialelor.  

H 23: Art. 1 Membrii inactivi care la 31 decembrie 2012 îndeplinesc condiţiile art. 22, alin. (2), lit. a), b) 

şi c) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 îşi menţin această calitate pentru anul 2013.  

Art. 2 Membrii inactivi care, la 31 decembrie 2012, nu îndeplinesc condiţiile de la art. 1 pot deveni 

membri titulari dacă întrunesc următoarele cerinţe cumulative:  

 completează formularului de cerere – anexa 1 la prezenta hotărâre;  

 prezintă certificat de cazier judiciar (original);  

 promovează seminarul de standarde şi seminarul de legislaţie;  

 achită cotizaţia de membru titular şi încheie o poliţă de asigurare profesională, aferente anului în 

care sunt valabile însemnele de membru.  

Art. 3 Membrii inactivi care nu îndeplinesc condiţiile de la art. 1 şi art. 2 îşi pierd calitatea de membru al 

Uniunii.  

Art. 4 Îndeplinirea condiţiilor de menţinere a calităţii de membru inactiv, conform art. 22, alin.(2) lit. a), 

b) şi c) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 se dovedeşte prin completarea unei declaraţii pe propria 

răspundere, anexa 2 la prezenta hotărâre, care va fi transmisă prin poştă, la sediul ANEVAR din str. 

Scărlătescu nr. 7, sector 1, Bucureşti, în atenţia Departamentului de evidenţă membri. Membrii inactivi 

care nu trimit această declaraţie îşi pierd calitatea de membru al Uniunii începând cu data de 1 ianuarie 

2013.  

Art. 5 Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 iulie 2012. 

H 24: Se aprobă procedura de alocare iniţială a specializărilor membrilor Uniunii în Tabloul Uniunii, 

conform anexelor 1, 2 , 3 şi 4 la prezenta hotărâre (Anexa 1; Anexa 2; Anexa 3; Anexa 4).  

 

H 28: În Tabloul Uniunii publicat în Monitorul Oficial, conform art. 11, alin. (9) din Regulamentul de 

organizare şi funcţionare al Uniunii, la secţiunea membri titulari vor fi înscrişi membri titulari care au 

achitat cotizaţia în termenul impus de Hotărârea Consiliului director nr. H 11/2012 

H 32: Se aprobă procedura de desfăşurare a primei Adunări generale a filialelor, conform anexă.   

H 33: În temeiul art. 12 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul 

evaluării bunurilor şi al art. 11 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Uniunii Naţionale a 

Evaluatorilor Autorizaţi din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 353/2012, Consiliul Director 

al Uniunii Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România adoptă prezenta hotărâre.  

Art. 1. – Se aprobă Tabloul Uniunii în anul 2012, prevăzut în anexa care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

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

H 35: Se aprobă procedura de redobândire a calităţii de membru titular/acreditat pentru anul 2012, 

conform anexă. 

 

H 36: Se instituie taxa de reînscriere ca membru titular/acreditat pentru anul 2012, în cuantum de 200 lei. 

Taxa se achită începând cu data de 16 septembrie 2012. 

 

H 39: 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. 

http://nou.anevar.ro/sites/default/files/page-images/h23_anexa_1_-_cerere_inscriere_inactiv.doc
http://nou.anevar.ro/sites/default/files/page-files/declaratie_inscriere_inactiv.doc
http://www.uniuneaevaluatorilorautorizati.ro/Formular/H24Anexa%201.pdf
http://www.uniuneaevaluatorilorautorizati.ro/Formular/Titulari.pdf
http://www.uniuneaevaluatorilorautorizati.ro/Formular/Acreditati.pdf
http://www.uniuneaevaluatorilorautorizati.ro/Formular/Inactivi.pdf
http://anevar.brico-mag.ro/sites/default/files/page-images/procedura_de_desfasurare_a_primei_adunari_generale_a_filialelor.pdf
http://anevar.brico-mag.ro/sites/default/files/page-images/h35_procedura_de_redobandire_a_calitatii_de_membru.pdf
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H 42: În conformitate cu prevederile art. 8, alin. (8), lit. j) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind 

unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, se aprobă regulamentul de organizare a examenului de 

atribuire a calităţii de membru stagiar, conform anexei. 

 

H 47: Art. 1 În temeiul art. 8, alin. (8), lit. g) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri 

în domeniul evaluării bunurilor, termenul limită pentru achitarea cotizaţiei de membru titular şi membru 

corporativ, aferentă anului 2013 este 31 martie 2013.  

 

Art. 2 Însemnele valabile pentru anul 2013, conform art. 10, alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 

353/2012, se pun la dispoziţia membrilor titulari doar cu condiţia achitării cotizaţiei şi a poliţei de 

asigurare profesională aferente anului 2013. 

 

H 48: În temeiul art. 8, alin. (8), lit. j) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în 

domeniul evaluării bunurilor se aprobă procedura de selectare a ofertelor depuse pentru serviciile de audit 

financiar al Uniunii, conform anexă. 

H 49: În temeiul art. 7, alin. (3), lit. i), coroborat cu art. 8, alin. (8), lit. i) din Ordonanţa Guvernului nr. 

24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, se adoptă proiectul Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a Consiliului director care va fi supus aprobării Conferinţei Naţionale a Uniunii, 

conform anexă. 

H 55/2012 În temeiul art. 8, alin. (8), lit. j) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în 

domeniul evaluării bunurilor, se aprobă Regulamentul de acreditare pentru anul 2012, conform anexă. 

H 57/2012 În temeiul art. 8, alin. (8), lit. n) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în 

domeniul evaluării bunurilor, coroborat cu art. 1, alin. (4) din Regulamentul de organizare a examenului 

de atribuire a calităţii de membru stagiar, sunt nominalizaţi membrii Comisiei de examinare, pentru anul 

2012: respectiv dl. Apostol Viorel, dna. Ciobanu Anamaria, dna. Cheroiu Manuela, dna. Dan Cecilia, dl. 

Manaţe Daniel, dna. Stan Anuţa, dl. Stoica Filip, dl. Vascu Adrian şi dl. Vîţă Gheorghe. Preşedintele 

comisiei este dl. Vascu Adrian. 

H 59/2012 În temeiul art. 8, alin. (8), lit. n) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în 

domeniul evaluării bunurilor, coroborat cu art. 9 alin (4) din Regulamentul de organizare a examenului de 

atribuire a calităţii de membru stagiar, se aprobă baza de 500 de întrebări din care vor fi selectate aleatoriu 

cele 100 de întrebări cuprinse în testul grilă aferent examenului de atribuire a calităţii de membru stagiar 

al Uniunii, din data de 3 noiembrie 2012.  

H 65/2012 În temeiul art. 8 alin. (8), lit. g) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în 

domeniul evaluării bunurilor, se stabilesc următoarele: 

Art. 1. Cuantumul cotizaţiei aferente anului 2013 este 500 de lei pentru membrii titulari şi pentru 

membrii acreditaţi, 1.500 lei pentru membrii corporativi şi 200 lei pentru membrii stagiari. 

Art. 2. Termenul limită pentru achitarea cotizaţiei de membru stagiar aferentă anului 2013 este 31 

decembrie 2013.  

Art. 3. Se pot înscrie la cursurile de formare ca evaluator numai membrii stagiari care au achitat cotizaţia 

de membru pe anul în curs.  

 

Notă: anexele la hotărârile Consiliului Director sunt publicate pe site-ul ANEVAR. 

http://nou.anevar.ro/sites/default/files/page-files/regulament_examen_atribuire_calitate_stagiar.pdf
http://nou.anevar.ro/sites/default/files/page-files/anexa_h48_procedura_selectare_oferte_auditor_statutar.pdf
http://nou.anevar.ro/sites/default/files/page-files/rof_cd.pdf
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EVENIMENTE RECENTE 

 În 3 noiembrie 2012 a avut loc examenul pentru dobândirea calităţii de membru stagiar. Din cei  

       378 de participanţi, au promovat un număr de 277; 

 La examenul de acreditare din acest an, sesiunea noiembrie, au fost declaraţi admişi următorii: 

 secţiunea EI: 

- STAN Laurenţiu Adrian 

- SUCIACHI Maria Andreea 

 secţiunea EPI: 

- CEAFALAN Nicolae Daniel 

- COCIOBANU Bogdan Iulian 

- POP Horaţiu 

- TOCEA Ilie Ştefan 

  Conferinţe: 

 „Evaluarea pentru garantarea împrumutului” – Sibiu, 7 septembrie 2012 

Cea de-a patra ediţie a conferinţei „Evaluarea pentru garantarea împrumutului” s-a desfăşurat în 

data de 7 septembrie 2012, la Sibiu, tema principală din acest an fiind „Evaluarea pentru executarea 

silită”. În cadrul evenimentului au fost tratate subiecte legate de: 

 evaluarea pentru creditul ipotecar; 

 aspecte pozitive şi erori frecvente la evaluarea garanţiilor în faza de executare silită; 

 riscurile reevaluărilor simplificate ale portofoliilor de garanţii; 

 evaluarea în insolvenţă şi faliment; 

 problemele întâlnite de firmele de evaluare în relaţia cu băncile. 

 „Evaluarea bunurilor din patrimoniul cultural - istoric” – Suceava, 27 octombrie 2012 

Aflată la cea de-a cincea sa ediţie, conferinţa „Evaluarea bunurilor din patrimoniul cultural - 

istoric” a abordat teme deosebit de interesante, îmbinând elementele de ordin cultural cu 

particularităţile legate de estimarea valorii obiectelor de patrimoniu. Ediţia din acest an a dezbătut 

aspecte legate de: 

 percepţia valorii monumentelor; 

 evaluarea bunurilor mobile de tip carte; 

 evaluarea siturilor arheologice; 

 particularităţile în evaluarea pieselor filatelice din patrimoniul cultural naţional mobil; 

 criteriile de evaluare a componentelor artistice; 

 degradarea picturii murale sub influenţa factorilor de microclimat;  

 restaurarea şi valoarea de asigurare a Hanului lui Manuc.  
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SESIUNEA DE ACREDITARE - Noiembrie 2012 
  

A. SECŢIUNEA EVALUAREA ÎNTREPRINDERII 

 

STUDIU DE CAZ 

Pentru societatea AA, lanţ de restaurante cu un nivel mediu de clientelă, se au în vedere următoarele 

ipoteze: 

 la data evaluării, 31.12.2011, numărul de locuri în toate restaurantele deţinute de societate este de 58; 

 din analiza diagnostic evoluţia numărului de locuri şi a cifrei de afaceri anuală în perioada 2009-2011 a 

fost următoarea: 

Indicator 2009 2010 2011 

Cifra de afaceri anuală (CA), € 1.200 2.200 2.500 

Număr mediu locuri/an 34 52 58 

 din estimările managementului cifra de afaceri pentru anul 2012 va fi de 45 €/loc/an; 

 din strategia prezentată de management rezultă că în decembrie 2012 şi decembrie 2013  vor fi puse în 

funcţiune două noi restaurante, cu câte 10 şi respectiv 15 locuri; 

 rata de creştere anuală a vânzărilor (creştere cu bază în lanţ) în termeni nominali, estimată pe fiecare 

loc disponibil, se aşteaptă să fie în medie de 5% în 2013, 3% în 2014, 2% în 2015 şi 2% în 2016, 

creştere care se menţine constantă după anul 2016 (creşterea în perpetuitate); 

 structura tipică de cost (estimată pentru anul 2012), determină în sinteză, următoarea situaţie: 

Indicatori 2012 2013 2014 2015 2016 

Marja EBITDA 18% 16% 14% 12% 10% 

Amortizare anuală, € 50 54 60 60 60 

 ponderea capitalului de lucru în cifra de afaceri rămâne constantă pe perioada de previziune; 

 investiţiile necesare (amenajare spaţiu, dotări) pentru fiecare nou restaurant sunt de 20 €/loc/an, 

considerate a fi făcute la sfârşitul fiecărui an; 

 în perioada de previziune nu se fac investiţii; 

 din analiza unor tranzacţii comparabile cu societăţi similare şi relevante, cu acelaşi grad de 

îndatorare cu societatea de evaluat, a rezultat că multiplul VPKi/CA (VPKi – valoarea de piaţă a 

capitalului investit, CA – cifra de afaceri) se încadrează între 0,8 – 1,2 în funcţie de calitatea 

clientelei. Nu se vor lua în considerare eventuale prime/discounturi privind controlul; 

 Valoarea justă a activelor şi datoriilor înregistrate în bilanţul întreprinderii la 31.12.2011 este 

următoarea: 

Element de bilanţ Valoare justă 31.12.2011, € 

Active imobilizate necorporale 0 

Active imobilizate corporale 2.300 

Active circulante (curente) 300 

Datorii curente comerciale 150 

Datorii pe termen lung 500 
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A fost identificată existenţa a două imobilizări necorporale: 

Imobilizarea necorporală 1 (fără considerarea contribuţiei celorlalte active): 

 Există un acord de neconcurenţă cu managerul general, conform căruia acesta nu poate fi angajat pe 

perioada primilor 4 ani de previziune, în alt lanţ de restaurante concurent. Din estimările 

managementului lipsa acordului de neconcurenţă ar conduce la diminuarea marjei EBITDA cu 2% în 

fiecare an pe durata celor 4 ani. 

Imobilizarea necorporală 2 (cu considerarea contribuţiei celorlalte active): 

 Societatea are încheiate contracte abonament pentru 20 de locuri în primii 2 ani de previziune, pentru 

furnizarea unei mese pe zi (meniu prestabilit). Reducerea comercială practicată pentru aceşti abonaţi 

este de 2% la cifra de afaceri/loc/an. Marja EBITDA pentru aceste abonamente este aceeaşi cu cea de 

la nivelul întregii afaceri, în ipoteza existenţei acordului de neconcurenţă. Potrivit strategiei 

întreprinderii, aceasta nu va mai încheia noi abonamente, în afara celor existente. 

La realizarea veniturilor/EBIT-ului se va lua în considerare şi participarea activelor imobilizate 

corporale şi a capitalului de lucru. Astfel, rentabilitatea activelor (ROA) pe fiecare categorie de activ 

contribuitor este următoarea: 

Activ contribuitor ROA 

Active imobilizate corporale  12,2% 

Capital de lucru 10,9% 

 Datele pentru determinarea ratelor de actualizare: 

Rata fără risc, pentru valori în €  8,5%  

Prima de risc de piaţă 5%  

Beta (îndatorat) corectat 0,9  

Risc nesistemic pentru societăţi necotate 1%  

Risc suplimentar faţă de CMPC pentru activele necorporale  3,5% 

Cost capital împrumutat 10% 

Gradul de îndatorare al sectorului (Datorii / Total capital investit) 20% 

Rata impozit T 16% 

 

Cerinţe de rezolvat: 

1) Estimaţi valoarea de piaţă a 100% capital propriu pentru societatea AA, aplicând metodele posibile 

de evaluare conform informaţiilor disponibile. 

2) Să se verifice rezonabilitatea rentabilităţilor estimate pentru active (ROA), astfel încât să fie coerente 

cu rata de actualizare a fluxurilor de numerar (rata rentabilităţii capitalului investit). Poate fi utilizat 

tabelul de mai jos. 

Indicatori 
Valoare evaluată 

active, € 

ROA,  

% 

Beneficii economice 

aferente activelor, € 

Active imobilizate corporale 2300 12,2% 280 

Capital de lucru 150 10,9% 16 

Cele două active imobilizate necorporale Calculat Calculat  

Fond comercial Rezultă Rezultă  

Total active    

Capital investit    

Verificare    
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Precizare: 

 actualizările se fac conform convenţiei că fluxurile de numerar se vor încasa la sfârşitul anului. 

 

Rezolvare 

I. Estimarea valorii de piaţă a 100% capital propriu 

1. Abordarea prin venit 

Indicatori 
Realizat 

2011 

Previziuni 

2012 2013 2014 2015 2016 An terminal + 1 

Număr mediu locuri 58 58 58 58 58 58 58 

Număr locuri adiţionale 

 

0 10 25 25 25 25 

Total locuri/an 

 

58 68 83 83 83 83 

CA/loc/an 43 45 47 49 50 51 52 

Creştere anuală CA/loc 

 

4% 5% 3% 2% 2% 2,0% 

Cifra de afaceri anuală 2.500 2.610 3.213 4.039 4.120 4.203 4.287 

Marja EBITDA cu acord de concurenţă 

 

18% 16% 14% 12% 10% 10% 

Cheltuieli de exploatare 

 

2.140 2.699 3.474 3.626 3.782 3.858 

EBITDA 

 

470 514 566 494 420 429 

Amortizarea 

 

50 54 60 60 60 60 

EBIT 

 

420 460 506 434 360 369 

Capital de lucru 150 157 193 242 247 252 257 

% CA 6% 

      Variaţia capitalului de lucru 

 

7 36 50 5 5 5 
 

 

Fluxuri de numerar 
 

Indicatori 2011 2012 2013 2014 2015 2016 An terminal + 1 

EBIT după impozit 16% 353 386 425 365 303 310 

Amortizarea   50 54 60 60 60 60 

Investiţii 20 -200 -300 0 0 0 0 

Variaţia capitalului de lucru   -7 -36 -50 -5 -5 -5 

Fluxuri de numerar disponibile la nivelul 

societăţii   196 104 435 420 358 365 

Factor actualizare - CMPC după impozitare 12,9% 0,8859 0,7848 0,6953 0,6159 0,5457 0,5457 

Fluxuri de numerar actualizate   174 82 302 259 195   

Total valoare fluxuri numerar actualizate   1.012           

Flux numerar an terminal +1   365           

Rată creştere perpetuă g   2%           

Rată capitalizare   10,9%           

Valoare terminală   3.351           

Valoare actualizată an terminal   1.829           

Valoare estimată a capitalului investit   2.841           

Datorii pe termen lung   500           

Valoare estimată a capitalului propriu, €     2.341           
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2. Abordarea prin active 

 Indicatori 
Valori 

contabile 
Corecţie 

Valori 

corectate 

Active imobilizate necorporale 0 200 200 

Active imobilizate corporale 2.300 

 

2.300 

Active circulante 300 

 

300 

Datorii curente comerciale 150 

 

150 

Datorii pe termen lung 500 

 

500 

Valoare capital propriu, € 1.950 200 2.150 

3. Abordarea prin piaţă 

Multiplicator VPKi/CA 0,80 1,20 

 CA 2011 2.500 

 

medie 

Valoare capital investit 2.000 3.000 2.500 

Datorii pe termen lung 

  

500 

Valoare capital propriu,  € 

  

2.000 

 

Reconcilierea valorilor – opinia evaluatorului 

Abordarea prin venit     VDCF = 2.341 €  

Abordarea prin active   VANC = 2.150 €  

Abordarea prin piaţă    VMUL = 2.000 €  

CONCLUZIE: Valoarea de piaţă capital propriu = 2.341 € 

 

II. Verificarea rezonabilităţii estimării rentabilităţii activelor (ROA) 

 
Calculul CMPC după impozit 

 

Rată fără risc Rf, pentru valori în € 8,50% 

Primă risc de piaţă 5% 

Beta levered corectat 0,9 

Risc nesistemic pentru întreprinderi necotate 1% 

Risc suplimentar - activ necorporal 3,5% 

Cost capital propriu Kc - CAPM 14,00% 

Cost credit 10% 

Grad îndatorare (D / (D + Capital propriu)) 20% 

Grad de autonomie financiară (1 - Grad 

îndatorare) 80% 

Impozit T 16% 

CMPC - Rata de actualizare după impozit 12,9% 
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Estimarea valorii activului necorporal - acord de neconcurenţă 

Indicatori  2011 2012 2013 2014 2015 

EBIT net de impozit, cu acord  16% 353 386 425 365 

Marja EBITDA fără acord 2% 16% 14% 12% 10% 

EBIT fără acord  

 

368 396 425 352 

EBIT net de impozit, fără acord  16% 309 332 357 296 

Profit suplimentar 

 

44 54 68 69 

Factor actualizare la CMPC necorporal după impozit 16,4% 0,8593 0,7383 0,6344 0,5451 

Profit suplimentar actualizat 

 

38 40 43 38 

Valoare activ necorporal - acord neconcurenţă 158 

    CMPC necorporal post impozitare (CMPC + 3,5%) 16,4% 

    

Estimarea valorii activului necorporal - contracte abonament clienţi 

Indicatori 2011 2012 2013 

Active imobilizate corporale 2.300 2.500 2.800 

Capital de lucru 150 157 193 

Rentabilitate active imobilizate corporale 12,2% 305 341 

Rentabilitate capital de lucru 10,9% 17 21 

% din EBIT afacere pentru active imobilizate 

 

73% 74% 

% din EBIT afacere pentru capital de lucru 

 

4% 5% 

  

   Număr locuri 

 

20 20 

CA/loc/an 

 

45 47 

CA/loc/an pentru abonaţi -2% 44,1 46 

Cifra de afaceri anuală abonaţi 

 

882 926 

Marja EBITDA cu acord concurenţă 

 

18% 16% 

EBITDA abonaţi 

 

159 148 

Amortizarea aferentă CA abonaţi 

 

17 16 

EBIT abonaţi 

 

142 133 

Contribuţia la EBIT abonaţi a activelor imobilizate 

 

103 98 

Contribuţia la EBIT abonaţi a capitalului de lucru 

 

6 6 

EBIT (CF) contractului abonament înainte de impozit 

 

33 28 

EBIT (CF) contractului abonament după impozit 16% 28 24 

Factor actualizare  16,4% 0,859 0,738 

CF actualizat 

 

24 18 

Valoarea abonamentelor 

 

41 

  

 

 Indicatori 
Valoare active 

(€) 
ROA 

Beneficii alocate 

pe active (€) 

Active imobilizate corporale 2.300 12,2% 280 

Capital de lucru 150 10,9% 16 

Active imobilizate necorporale 200 16,4% 33 

Fond comercial 191 19% 37 

Capital investit 2.841 12,9% 366 
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B. SECŢIUNEA EVALUAREA PROPRIETĂŢII IMOBILIARE 

STUDIU DE CAZ 

Partea I-a 

Se consideră un hotel al unei societăţi din domeniul turistic, ce deţine un lanţ de hoteluri. Acest hotel este 

asimilabil cu o proprietate generatoare de afaceri - GE 2 (GN 12). Caracteristicile proprietăţii sunt: 

- hotel de 4 stele, localizat în centrul localităţii X; 

- suprafaţă totală teren conform registrului imobilizărilor corporale – 2.000 mp, din care suprafaţă 

teren aferentă hotelului – 315 mp; 

- suprafaţă construită – 300 mp; 

- suprafaţă construită desfăşurată – 2.500 mp; 

- număr camere – 50. 

Facilităţile oferite sunt: cazare, mic dejun, minibar, restaurant. Hotelul nu dispune de parcare, nu are 

facilităţi de business. Restaurantul oferă mese de prânz şi cină doar pentru grupuri şi la comandă. 

Tariful mediu practicat este de 60 €/cameră inclusiv micul dejun. Gradul mediu de ocupare este de 60%.  

Conform studiilor din piaţa specifică: tarifele de cazare vor creşte, în termeni nominali, în următorii ani 

cu cca. 3% în primul an, 4% în al doilea an, 5% în al treilea an, iar, în continuare, o creştere constantă de 

2% anual (creştere în perpetuitate). Gradul de ocupare va rămâne acelaşi în primul an, va creşte cu câte 

5% începând cu anul 2 până în al patrulea an, iar începând cu anul al patrulea gradul de ocupare va 

rămâne constant la 75%. 

Veniturile din alimentaţie publică sunt cca 15% din veniturile din cazare, iar alte venituri (telefon, 

minibar, bar, etc.) sunt de 5% din veniturile din cazare. 

Cheltuielile variabile sunt: 

- cheltuieli aferente activităţii de cazare – 50% din veniturile din cazare; 

- cheltuieli aferente activităţii de alimentaţie publică şi alte venituri – 60% din veniturile din 

alimentaţie publică şi alte venituri. 

Cheltuielile fixe sunt de 150.000 €. 

Hotelul nu are un contract de management aşa cum este rezonabil şi uzual pentru hotelurile de 4 stele din 

acest sector. Valoarea unui astfel de contract este de 50.000 €/an. 

Rata de actualizare aferentă este de 10%. 

Cursul de schimb:  1 € = 4,5 lei. 

Situaţia scriptică la data evaluării – 31.12.2012  se prezintă în registrul imobilizărilor corporale, aferent 

hotelului: 

Categorie Nr. 

inventar 

Denumire Valoare de 

inventar 

(Lei) 

Amortizare 

înregistrată 

(Lei) 

Valoare 

netă  

(Lei) 

Teren     2.543.400 - 2.543.400 

Construcţii 1000 Clădire hotel 11.250.000 1.500.000 9.750.000 

Construcţii 1001 Alei exterioare 225.000 100.000 125.000 

Construcţii 1002 Reţea gaz 22.500 15.000 7.500 

Total construcţii     11.497.500 1.615.000 9.882.500 

Echipamente şi mobilier     1.147.500 688.500 459.000 

Total general     15.188.400 2.303.500 12.884.900 

Capitalul de lucru necesar la nivelul întregii societăţi este de 100.000 €, din care stocuri 40.000 € la 

nivelul hotelului. Variaţia capitalului de lucru este zero. 
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În perioada de previziune nu se fac investiţii. 

Valoarea de piaţă pentru terenuri similare în zona respectivă este de 1.500 €/mp. 

Conform unui studiu întocmit, valoarea de piaţă medie pe cameră pentru hoteluri de 4-5 stele în oraşul X 

este de 80.000 €/cameră.  

Echipamentele şi mobilierul sunt achiziţionate recent la nivelul valorilor de piaţă. 

Cerinţe partea I-a: 

Să se estimeze valoarea justă pentru terenul şi construcţiile hotelului din patrimoniul societăţii. În raportul 

de evaluare având ca scop raportarea financiară, valorile juste vor fi prezentate conform poziţiilor 

contabile din registrul imobilizărilor corporale aferent hotelului. 

 

Partea a II-a 

Până în anul 2012 societatea de turism a hotărât şi a derulat un program de investiţii pentru construirea 

unei clădiri similare de hotel pe terenul existent.  

Pentru finalizarea clădirii se fac cheltuieli de câte 900.000 €/an în anii 2013 şi 2014, considerate a fi 

realizate în ultima zi a anului. 

Valoarea de piaţă a clădirii hotelului, estimată la finele anului 2015, este de 3.000.000 €. 

Rata de actualizare adecvată este de 8%. 

Cerinţe partea a II-a 

1. Care este valoarea investiţiei în curs de execuţie pentru construirea clădirii similare de hotel - IVS 

233 (GN 17) - la data de 31.12.2012. 

2. Ce rată a profitului dezvoltatorului rezultă dacă se ia în considerare valoarea investiţiei în curs de 

execuţie pentru construirea clădirii similare de hotel, determinată anterior, şi pe ipoteza finalizării 

construcţiei şi a cheltuielilor aferente la data evaluării – 31.12.2012 (procedura fără actualizări). 

 

Precizări: 

- actualizările se vor face pe baza convenţiei încasării venitului la sfârşitul anului; 

- valorile pot fi rotunjite la cifra miilor. 

 

Rezolvare Partea I-a 

 

Indicatori  2013 2014 2015 An terminal +1 

 Număr camere   50 50 50 50 

 Tarif cameră (€/ cameră) 60 62  64  67  69  

 Rata creştere tarif 

 

3% 4% 5% 2% 

 Grad de ocupare 5% 60% 65% 70% 75% 

 Venituri din cazare (€)    676.710   762.427   862.129  942.183  

             

 Venituri din alimentaţie publică (% din venituri 

din cazare)   15% 15% 15% 15% 

 Venituri din alimentaţie publică (€)    101.507  114.364  129.319  141.327  

 Alte venituri (5% din veniturile din cazare)   5% 5% 5% 5% 

 Alte venituri (€)   33.836    38.121    43.106  47.109  

 Total venituri   812.052   914.912   1.034.554  1.130.620  
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Cheltuieli variabile           

 Cheltuieli cazare (% din veniturile din cazare)   50% 50% 50% 50% 

 Cheltuieli cazare (€)   338.355  381.213  431.064  471.092  

 Cheltuieli alimentaţie publică şi alte cheltuieli 

(60% din veniturile din alimentaţie publică şi 

alte venituri)   60% 60% 60% 60% 

 Cheltuieli alimentaţie publică şi alte cheltuieli 

(€)   81.205  91.491  103.455  113.062  

 Total cheltuieli variabile (€)   419.560  472.704  534.520   584.154  

             

 Cheltuieli fixe (€)   150.000  150.000  150.000  150.000  

 Cheltuieli cu contractul de management (€)   50000 50000 50000 50000 

 Total cheltuieli (€)   619.560  672.704    734.520    784.154  

             

 EBITDA (€)   192.492  242.207    300.035    346.466  

             

 Variaţia capitalului de lucru   0 0 0 0 

 Investiţii    0 0 0 0 

 Flux de numerar    192.492  242.207  300.035  346.466  

 Rata de actualizare (%) 10%         

 Factor de actualizare    0,909 0,826 0,751 0,751 

 Flux de numerar actualizat (€)   174.993  200.171  225.420    

 Creştere perpetuă g   2,00%       

 Rata de capitalizare   8,00%       

 Valoare terminală (€)   4.330.829        

 Valoare terminală actualizată (€)   3.253.816        

 Valoare proprietate imobiliară generatoare de 

afaceri (€)   3.854.400   77.088  €/cameră   

 Valoare de piaţă estimată proprietate (€)   3.854.000        

 Valoare echipamente aferente hotelului (€)   102.000  
 

    

 
Stocuri (€)   40.000  

Se scad stocurile conform GE 2 (GN12), si nu 

capitalul de lucru ca la întreprindere.   

 Valoare de piaţă teren (€)     472.500  Se foloseşte suprafaţa aferentă hotelului, de 315 

mp 

 Valoare justă construcţii (€)     3.239.500        

 
Valoare justă construcţii (Lei)   

   

14.577.750        

  

Prezentarea alocării pe poziţii contabile 

Categorie Nr. 

inventar 

Denumire Valoare de 

inventar  

(Lei) 

Amortizare 

înregistrată 

(Lei) 

Valoare 

netă  

(Lei) 

Valoare 

estimată 

(Lei) 

Teren        2.543.400                    -     2.543.400 3.500.000 

Construcţii 1000 Clădire hotel 11.250.000     1.500.000   9.750.000 4.382.298 

Construcţii 1001 Alei exterioare       225.000        100.000     125.000 184.388 

Construcţii 1002 Reţea gaz         22.500          15.000          7.500        11.063 

Total construcţii      11.497.500     1.615.000   9.882.500 14.577.750 

Echipamente şi mobilier        1.147.500        688.500      459.000      459.000 

Total general      15.188.400  2.303.500 12.884.900 28.536.750 
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Rezolvare Partea a II-a 

Indicatori    2013 2014 2015 

Valoarea de piaţă a clădirii hotel în anul 2015   

  

3.000.000 

Cheltuieli totale fără profit dezvoltator      900.000 900.000   

CF/Fluxuri de venituri şi cheltuieli   (900.000) 

   

(900.000) 

  

3.000.000 

Rata de actualizare adecvată 8% 0,926 0,857 0,794 

Fluxuri de venituri şi cheltuieli actualizate   (833.333)  (771.605) 2.381.497 

Valoarea investiţiei în curs de execuţie      776.558     

          

Valoarea de piaţă a clădirii hotel, considerată la data evaluării   3.000.000     

Valoarea investiţiei în curs de execuţie      776.558     

Cheltuieli totale fără profit dezvoltator   1.800.000     

Profit dezvoltator      423.442     

Profit dezvoltator %   24%     

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE 

Din analiza întrebărilor transmise de către membrii Uniunii în ultima perioadă a rezultat faptul că aceştia 

sunt preocupaţi de aceleaşi subiecte, respectiv menţinerea calităţii de evaluator autorizat, exercitarea 

profesiei, programul de pregătire continuă şi posibilitatea obţinerii unor noi specializări. Republicăm 

rubrica „Întrebări frecvente” din numărul anterior, unde găsiţi răspunsuri la toate aceste întrebări ale dvs. 

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 şi trebuie 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 siteul 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. 
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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. 

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 reevaluarea 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.  

http://nou.anevar.ro/sites/default/files/old_site/acord%20prelucrare%20date.pdf
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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 acestora începând cu 1 ianuarie 2013. 

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? 
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             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. 

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 obținută fie de la persoanele de contact din cadrul Filialelor, 

menționate mai jos, fie prin transmiterea unei solicitări în acest sens la adresa de e-mail 

contact@anevar.ro. 

 pentru filiala Nord - Vest (județele Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu Mare, 

Bihor, Sălaj) – dl. Lucian Bogdan – 0720 880 546 (lucian.bogdan@anevar.ro) 

 pentru filiala Vest (județele Arad, Caraș Severin, Hunedoara, Timiș) – dna. Jeni Honae 

– 0720 880 548 (jeni.honae@anevar.ro) 
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 pentru filiala Centru (județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu) – dna 

Elena Rotaru – 0720 880 547 (elena.rotaru@anevar.ro) 

 pentru filiala Nord - Est (județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui) – dna 

Dorica Săndulache – 0720 880 613 (dorica.sandulache@anevar.ro) 

 pentru filiala Sud - Est (județele Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea, Vrancea) – 

dna Margareta Vecerdea – 0720 880 579 (margareta.vecerdea@anevar.ro) 

 pentru filiala Sud (județele Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova, 

Teleorman) – dna Ionela Rițcof – 0733 102 441 (ionela.ritcof@anevar.ro) 

 pentru filiala Sud - Vest Oltenia (județele Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea) – dl. Radu 

Mardari  – 0720 880 561 (radu.mardari@anevar.ro) 

 pentru filiala București (municipiul București si județul 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. 
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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; 

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 Ordonanța 24 se prevede că: „Activitatea de evaluare poate fi desfăşurată 

numai de persoanele care au calitatea de evaluator autorizat, ...”. Categoriile de membri 

evaluatori autorizaţi cuprind atât persoane fizice, membri titulari sau acreditaţi, cât şi 

persoane juridice, membri 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 unei firme care nu este membru corporativ al Uniunii, situație 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 
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responsabilitățile prevăzute de clauzele din contractul încheiat între părți, 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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