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Dragi colegi, 

 

La acest sfârşit de an şi la finalul mandatului de Preşedinte 

ANEVAR, doresc să mulţumesc tuturor pentru sprijinul acordat în 

aceşti doi ani.  

A fost o onoare pentru mine să conduc această Asociaţie care, de-

a lungul anilor, a evoluat şi a ajuns la maturitatea ce a făcut posibilă 

recunoaşterea şi reglementarea profesiei de evaluator de către Guvernul 

României. 

În anul 2013 Ordonanţa nr. 24/02.09.2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor a 

fost aprobată prin legea 99/2013, care consfinţeşte numele de Asociaţia Naţională a Evaluatorilor 

Autorizaţi din România.   

Profesia de evaluator autorizat a căpătat rezonanţă de profesionalism în oferirea serviciului de 

evaluare, nu numai pe piaţa românească, ci şi în spaţiul european. Astfel, titulatura de evaluator autorizat 

apare cuprinsă în baza de date a Comisiei Europene privind profesiile liberale reglementate.  

ANEVAR este una dintre asociaţiile de evaluatori de marcă, membre ale TEGoVA, modelul de 

organizare al acesteia fiind o referinţă pentru alte asociaţii de evaluatori din Serbia, Macedonia, Bulgaria 

etc. Recunoaşterea ANEVAR pe plan internaţional s-a concretizat şi prin încheierea de acorduri bilaterale 

cu Appraisal Institute (SUA) şi CIAB (Bulgaria). 

Începând cu anul 2012 intrarea în profesia de evaluator se face printr-un examen organizat la nivel 

naţional care asigură un nivel adecvat de cunoştinţe pentru formarea profesională a viitorilor evaluatori 

autorizaţi. În aceeaşi direcţie au fost semnate noi acorduri de parteneriat cu instituţii de învăţământ 

superior care asigură formarea profesională în domeniul evaluării bunurilor.  

Pe parcursul mandatului am continuat strategia ANEVAR de dezvoltare a competenţelor 

profesionale ale membrilor şi, în acest sens, în anul 2013, au fost introduse şapte seminarii noi de 

pregătire continuă. De asemenea, au fost continuate seriile de conferinţe anuale, deja tradiţionale, şi s-au 

revizuit manualele pentru cursurile de formare profesională. 

Cu ocazia Sfintelor Sărbători şi a Noului An 2014, vă doresc să aveţi parte de multă sănătate şi 

bunăstare.  

La  mulţi şi fericiţi ani! 

 

Preşedinte, 

ing. Marian Petre, MAA, REV, MRICS 
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HOTĂRÂRILE CONSILIULUI DIRECTOR ADOPTATE ÎN SEMESTRUL II 2013 

 
 

HCD39/08.06.2013 În temeiul prevederilor art. 8 alin. (8), lit. n) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 

privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013 

coroborate cu prevederile art. 1, alin. (3) din Regulamentul de organizare a examenului de atribuire a 

calităţii de membru stagiar, Consiliul director hotărăşte organizarea Examenului naţional de atribuire a 

calităţii de membru stagiar pentru anul 2013, în data de 23 noiembrie 2013. 

HCD40/08.06.2013 În temeiul prevederilor art. 8 alin. (8), lit. j) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 

privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, se 

aprobă Regulile cu privire la dobândirea şi pierderea titlului de Evaluator European Recunoscut - REV. 

HCD43/10.08.2013 Acordurile încheiate între Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România 

(denumită ulterior Asociaţia Societatea Ştiinţifică de Evaluare – SOCEVAL) şi instituţiile de învăţământ 

superior sunt recunoscute de către Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România, până la 

finele anului universitar 2012-2013. 

HCD45/05.10.2013 În temeiul art. 8 alin. (8), lit. j) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind unele 

măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările şi 

completările ulterioare, se aprobă Procedura de alegeri pentru membrii Consiliului filialei. 

HCD46/05.10.2013 În temeiul art. 8 alin. (8), lit. j) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind unele 

măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările şi 

completările ulterioare, se aprobă Procedura de alegeri pentru membrii Consiliului director ANEVAR. 

HCD47/05.10.2013 Art. 1 În temeiul art. 4, alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 

353/2012, Consiliul director convoacă, în data de 14 decembrie 2013, Conferinţa Naţională pentru 

alegerea viitorilor membri ai Consiliului director. 

Art. 2 În temeiul art. 11, alin. (1) din Procedura de alegeri pentru membrii Consiliului director, se 

aprobă ca dată limită de depunere a candidaturilor pentru funcţia de prim-vicepreşedinte, data de 14 

noiembrie 2013. 

HCD48/05.10.2013 Art. 1 În temeiul art. 15 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind unele 

măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările şi 

completările ulterioare, se aprobă echivalarea formării profesionale în domeniul evaluării realizată de 

instituţiile de învăţământ superior prevăzute în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, în condiţiile art. 2. 

Art. 2 Se aprobă forma acordului  cadru de parteneriat, care va fi semnat între ANEVAR şi instituţiile de 

învăţământ superior în vederea echivalării formării profesionale în domeniul evaluării, conform Anexei 

nr. 2 la prezenta hotărâre. 

HCD49/05.10.2013 În temeiul art. 8 alin. (8), lit. g) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind unele 

măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările şi 

completările ulterioare, se stabileşte cuantumul taxelor, cotizaţiilor şi al indemnizaţiilor ANEVAR 

aferente anului 2014, conform anexă. 

HCD50/05.10.2013 Art. 1 În temeiul art. 8, alin. (8), lit. g) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind 

unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu 

modificările şi completările ulterioare, termenul limită pentru achitarea cotizaţiei de membru titular şi 

membru corporativ, aferentă anului 2014 este 31 martie 2014. 

Art. 2 Însemnele evaluatorilor autorizaţi, membri titulari, membri acreditaţi şi membri corporativi ai 

Asociaţiei, valabile pentru anul 2014, vor fi eliberate cu condiţia achitării cotizaţiei de membru pentru 

anul 2014 şi a efectuării celor 20 de ore de pregătire continuă obligatorii pe anul anterior, în cazul 

membrilor titulari şi al membrilor acreditaţi. 
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HCD51/05.10.2013 În temeiul art. 8 alin. (8), lit. j) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind unele 

măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările şi 

completările ulterioare, se aprobă Procedura privind dobândirea calităţii de membru ANEVAR. 

HCD52/06.11.2013 Art. 1 În temeiul art. 8 alin. (8), lit. g) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind 

unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu 

modificările şi completările ulterioare, se modifică cuantumul cotizaţiei de membru titular ANEVAR, 

aferente anului 2014, stabilit anterior prin HCD49/05.10.2013, de la 500 lei la 600 lei.  

Art. 2 Cuantumul cotizaţiei de membru titular, aferentă anului 2014, include: 

 Seminarul D2014 „Seminar de standarde şi legislaţie”– 8 h de pregătire continuă; 

 Prima de asigurare de răspundere civilă profesională, pentru persoane fizice, nivel minim 10.000 Euro; 

 Abonament la revista trimestrială pe teme de evaluare, editată de Asociaţie. 

HCD54/12.11.2013 Art. 1 În temeiul art. 8 alin. (8), lit. n) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind 

unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu 

modificările şi completările ulterioare, 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 2013: respectiv dl. Apostol Viorel, dna. Ciobanu Anamaria, dna. Mihaela Drâniceanu, 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. 

Art. 2 În temeiul art. 8 alin. (8), lit. n) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în 

domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările şi 

completările ulterioare, coroborat cu art. 1, alin. (3) din Regulamentul de organizare a examenului de 

atribuire a calităţii de membru stagiar, se stabileşte ca loc de desfăşurare a examenului de atribuire a 

calităţii de membru stagiar, din data de 23 noiembrie 2013, Universitatea Politehnică din Bucureşti. 

HCD55/12.11.2013 În temeiul art. 8, alin. (8), lit. n) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind unele 

măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările şi 

completările ulterioare, 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 Asociaţiei, din data de 23 noiembrie 2013.  

HCD56/12.11.2013 În temeiul art. 8, alin. (8), lit. g) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind unele 

măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările şi 

completările ulterioare, termenul limită pentru achitarea cotizaţiei de membru stagiar, aferentă anului 

2014, este 31 decembrie 2014.  

HCD57/12.11.2013 În temeiul art. 5 alin. (1) lit. d) și f), art. 6 alin. (2), art. 8 alin. (8) lit. j) și art. 21 din 

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

modificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă Regulamentul de 

organizare și funcționare al Comisiei de verificare şi monitorizare din cadrul Asociației Naţionale a 

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

HCD58/22.11.2013 În temeiul art. 8 alin. (8), lit. j) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind unele 

măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările şi 

completările ulterioare, se aprobă modificarea Regulamentului de organizare a examenului de atribuire a 

calității de membru stagiar, după cum urmează: „Art. 4 alin. (2) - Activitatea de supraveghere în fiecare 

sală de examen va fi coordonată de Comisia de examinare şi trebuie realizată de cel puţin două 

persoane din care un membru al comisiei”. 

HCD59/22.11.2013  În temeiul art. 8 alin. (8), lit. j) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind unele 

măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările şi 

completările ulterioare, se aprobă Procedura de organizare a verificărilor şi monitorizării calităţii 



               ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A EVALUATORILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA 

 

Buletin Informativ nr. 2/2013 6 

 

activităţii de evaluare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu aplicabilitate 

de la 1 ianuarie 2014.  

HCD60/22.11.2013  În temeiul art. 8 alin. (8), lit. j) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind unele 

măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările şi 

completările ulterioare, se aprobă Regulamentul de organizare, derulare şi finalizare a stagiaturii, 

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

HCD61/22.11.2013 În temeiul art. 8 alin. (8), lit. k) şi al art. 20, alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 

24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 

99/2013, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă calitatea de evaluator autorizat, membru 

corporativ al Asociaţiei, persoanelor juridice cuprinse în lista anexată prezentei hotărâri. 

HCD62/22.11.2013 În temeiul art. 16 alin. (2) lit. d) şi art. 17 alin. (4) lit. d) din Ordonanţa Guvernului 

nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 

99/2013, cu modificările şi completările ulterioare, se constată pierderea calităţii de membru titular, 

respectiv de membru acreditat a domnului Mihail Dunăreanu, posesorul legitimaţiei nr. 12398, având în 

vedere că prin Sentința penală nr. 142/19.12.2012 pronunțată de Tribunalul Prahova în dosarul nr. 

7905/105/2008, rămasă definitivă și irevocabilă în baza Deciziei penale din 10.10.2013 pronunțată de 

Înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul nr. 7905/105/2008*/a1, dl Dunăreanu Mihail a fost 

condamnat definitiv pentru săvârşirea unor infracţiuni cu intenție. 

HCD64/22.11.2013 În temeiul art. 8 alin. (8), lit. j) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind unele 

măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările şi 

completările ulterioare, se aprobă modificarea Procedurii de alegeri pentru membrii Consiliului director, 

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

HCD65/22.11.2013 Se aprobă constituirea Comisiei de inventariere a patrimoniului ANEVAR, pentru 

anul 2013, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

NOTĂ: Regulamentele şi procedurile aprobate de Consiliul director ANEVAR pot fi consultate pe: www.anevar.ro. 

 

        

  ANEXĂ HCD57/12.11.2013 

REGULAMENT 

DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A COMISIEI DE VERIFICARE ŞI MONITORIZARE 

CAPITOLUL I 

Dispoziţii generale 

Art. 1. – Obiectul de reglementare 

(1) Prezentul regulament stabileşte modul de organizare şi funcţionare a Comisiei de verificare şi 

monitorizare (denumită în continuare „Comisia”) din cadrul Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor 

Autorizaţi din România (denumită în continuare „Asociaţia” sau „ANEVAR”), precum şi modul de 

desfăşurare a procesului de verificare şi monitorizare a activităţii de evaluare desfăşurate de 

membrii Asociaţiei, persoane fizice şi persoane juridice. 

(2) Comisia este organul de specialitate, fără personalitate juridică, din cadrul Asociaţiei, care 

coordonează verificarea şi monitorizarea activităţii de evaluare desfăşurată de membrii Asociaţiei, 

în vederea asigurării calităţii serviciilor prestate de către evaluatorii autorizaţi. 

(3) Prin verificarea şi monitorizarea activităţii de evaluare, Comisia contribuie la realizarea 

următoarelor obiective: 

(a) îmbunătăţirea performanţei profesionale a evaluatorilor autorizaţi; 

http://www.anevar.ro/
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(b) aplicarea unitară a standardelor de evaluare obligatorii pentru desfăşurarea activităţii de 

evaluare, prin formularea, pe baza datelor rezultate din verificările efectuate, de propuneri 

adecvate şi furnizarea de informaţii relevante Consiliului director; 

(c) responsabilizarea membrilor Asociaţiei, prin identificarea situaţiilor care pot atrage 

răspunderea disciplinară a evaluatorilor autorizaţi. 

Art. 2. – Definiţii 

În înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următorul înţeles: 

1. Departamentul de Verificare şi Monitorizare (DVM) – compartimentul de specialitate din cadrul 

Asociaţiei alcătuit din personal salariat şi aflat sub coordonarea Comisiei, care efectuează 

inspecţiile de verificare a activităţii de evaluare desfăşurate de evaluatorii autorizaţi, precum şi 

verificările de rapoarte de evaluare solicitate de către autorităţi publice; 

2. Verificarea şi monitorizarea activităţii de evaluare reprezintă sistemul independent operaţional de 

acte şi proceduri efectuate de Comisie prin DVM şi cu sprijinul celorlalte organe competente din 

cadrul Asociaţiei, în baza unor inspecţii planificate şi a rapoartelor anuale de activitate ale 

evaluatorilor autorizaţi, având ca obiect controlul şi verificarea modului în care aceştia aplică 

standardele de evaluare obligatorii şi se conformează regulilor şi principiilor deontologice în 

activitatea de evaluare pe care o desfăşoară, evaluarea activităţii profesionale a membrilor 

Asociaţiei prin acordarea unor calificative, stabilirea unor măsuri pentru remedierea 

neconformităţilor constatate, atunci când este cazul, precum şi supravegherea punerii în aplicare a 

măsurilor dispuse, în condiţiile legii. 

3. Raportul de activitate anual al evaluatorilor autorizaţi – document obligatoriu emis de fiecare 

membru al Asociaţiei, evaluator autorizat, care cuprinde numărul şi tipurile de lucrări de evaluare 

realizate şi veniturile realizate din activitatea de evaluare în anul calendaristic precedent şi care se 

depune cel târziu până la data de 25 ianuarie a fiecărui an la DVM; 

4. Calificativ – sistem de notare ce exprimă, prin indicaţii A, B, C sau D, rezultatele evaluării 

modalităţii de desfăşurare a activităţii unui evaluator autorizat supus verificării în cadrul 

sistemului de asigurare a calităţii, în baza constatărilor rezultate la inspecţia de verificare şi a 

proporţiei de realizare a obiectivelor verificate, stabilite în condiţiile prezentului regulament; 

5. Măsură corectivă – măsură de remediere a neconformităţilor constatate în cadrul verificării 

efectuate asupra unui evaluator autorizat inclus în programul trimestrial de inspecţie, dispusă de 

Consiliul director în baza propunerii Comisiei, având rolul de a preveni apariţia unor 

neconformităţi cu Standardele de Evaluare sau cu prevederile Codului de etică al profesiei de 

evaluator autorizat; 

6. Măsură corectivă profesională  – măsură corectivă constând în stabilirea obligaţiei de a absolvi 

cursuri de pregătire profesională, suplimentare faţă de programul anual de pregătire continuă 

minimă obligatorie a evaluatorilor autorizaţi, persoane fizice; 

7. Notă de inspecţie – documentul întocmit de inspectorul sau echipa de inspectori desemnaţi cu 

efectuarea inspecţiei asupra unui evaluator autorizat inclus în programul trimestrial de inspecţie, 

care cuprinde constatările referitoare la existenţa sau inexistenţa unor neconformităţi cu 

Standardele de Evaluare sau cu prevederile Codului de etică al profesiei în cadrul activităţii de 

evaluare verificate; 

8. Referatul de verificare – documentul întocmit de Comisie în baza notei de inspecţie, care cuprinde 

propunerile adresate Consiliului director referitoare la calificativul evaluatorului, măsurile 

corective aplicabile şi termenele aferente, precum şi măsuri de recomandare, dacă este cazul. 

Art. 3. - Obiectul activităţii de monitorizare 

În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. d) şi f) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind 

unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013 (denumită în 

continuare „Ordonanţa”), verificarea activităţii de evaluare desfăşurate de evaluatorii autorizaţi, membri 

ai ANEVAR, se efectuează asupra: 
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(a) politicilor şi procedurilor implementate de evaluatorii autorizaţi pentru a asigura respectarea 

regulilor şi principiilor deontologice care guvernează activitatea evaluatorilor autorizaţi 

prevăzute în Codul de etică al profesiei de evaluator autorizat, aprobat prin Hotărârea 

Conferinţei Naţionale nr. 1/2012 (denumit în continuare „Codul de etică al profesiei”); 

(b) politicilor şi procedurilor aplicate de evaluatorii autorizaţi pentru a asigura respectarea 

cerinţelor Standardelor de evaluare obligatorii pentru desfăşurarea activităţii de evaluare, 

aprobate prin Hotărârea Conferinţei Naţionale (denumite în continuare „Standardele de 

Evaluare”). 

Art. 4. – Subiecţii activităţii de monitorizare 

(1) Toţi evaluatorii autorizaţi membri ai Asociaţiei, persoane fizice şi persoane juridice, sunt 

subiectul unui sistem de monitorizare a calităţii activităţii de evaluare, care este organizat potrivit 

prevederilor prezentului regulament ca un sistem independent şi care se desfăşoară de către 

Comisie prin Departamentul de Verificare şi Monitorizare din cadrul Asociaţiei (denumit în 

continuare „DVM”). 

(2) În cadrul programelor anuale de monitorizare sunt incluşi numai evaluatorii autorizaţi, membri ai 

Asociaţiei, persoane fizice şi persoane juridice, care au desfăşurat activităţi de evaluare în ultimii 

5 ani anteriori anului de monitorizare, materializate prin emiterea de rapoarte de evaluare 

semnate de aceştia şi destinate uzului unor terţe părţi.  

Art. 5. – Principii 

Activitatea Comisiei se desfăşoară cu respectarea următoarelor principii: 

a) transparenţă,  conform căruia procesul de verificare şi monitorizare a calităţii serviciilor prestate 

de către evaluatorii autorizaţi se realizează pe baza unor regulamente şi proceduri aprobate de 

Consiliul director şi puse la dispoziţia membrilor ANEVAR;  

b) confidenţialitate, conform căruia membrii Comisiei şi ai DVM sunt obligaţi să nu divulge 

informaţiile confidenţiale la care au acces în cadrul procesului de verificare şi monitorizare a 

activităţii desfăşurate de membrii Asociaţiei; 

c) prevenţie, conform căruia activitatea Comisiei şi a DVM are rolul de a preveni utilizarea de către 

membrii Asociaţiei a unor practici nepermise de Codul de etică al profesiei şi de Standardele de 

Evaluare; 

d) uniformitate şi egalitate, conform căruia un ciclu de verificare va cuprinde toţi evaluatorii 

autorizaţi şi are rolul de a crea practici de verificare echilibrate şi continue astfel încât un evaluator 

autorizat nu va fi verificat, în condiţiile în care îndeplineşte condiţiile impuse de calitate, mai des 

decât alţi evaluatori autorizaţi. 

CAPITOLUL II 

Organizarea şi funcţionarea Comisiei 

Art. 6. -  Organizarea Comisiei 

(1) Comisia este compusă din cinci membri, inclusiv preşedintele, care este vicepreşedintele 

Asociaţiei şi membru al Consiliului director (denumit pe scurt „preşedintele Comisiei”). 

(2) Preşedintele Comisiei este ales de Conferinţa Naţională pentru o perioadă de doi ani şi poate fi 

ales pentru cel mult două mandate consecutive. 

(3) Ceilalţi membri ai Comisiei sunt aleşi de Consiliul director, la propunerea preşedintelui 

Comisiei, dintre evaluatorii autorizaţi, înscrişi în Tabloul Asociaţiei, care îndeplinesc 

următoarele condiţii: 

(a) sunt membri acreditaţi, conform art. 17 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 

privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 

99/2013; 

(b) nu au fost sancţionaţi disciplinar în ultimii trei ani; 

(c) se bucură de autoritate profesională şi probitate morală. 

(4) Nu pot fi membri ai Comisiei membrii Consiliului director, alţii decât preşedintele Comisiei. 
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(5) Mandatul membrilor Comisiei este de cel mult doi ani, cu începere de la data numirii lor de către 
Consiliul director şi poate fi reînnoit de Consiliul director, la propunerea preşedintelui Comisiei. 
Mandatul este personal şi nu poate fi transmis în cursul exercitării sale.  

(6) Preşedintele Comisiei poate fi revocat din funcţie de Conferinţa Naţională, în conformitate cu 

procedura de alegeri aprobată de Consiliul director. Membrii Comisiei, alţii decât preşedintele 

Comisiei, pot fi revocaţi din funcţie de Consiliul director, la propunerea preşedintelui Comisiei, 

dacă lipsesc în mod nejustificat de la trei şedinţe consecutive ale Comisiei. 

(7) Mandatul de membru al Comisiei încetează de drept în oricare din următoarele situaţii: 

(a) încetarea calităţii de membru al Asociaţiei; 

(b) sancţionarea disciplinară a persoanei respective; 

(c) demisie sau deces; 

(d) existenţa unei situaţii de incompatibilitate cu profesia de evaluator autorizat care împiedică 

exercitarea mandatului de membru al Comisiei. 

(8) Încetarea mandatului de membru al Comisiei în oricare din cazurile prevăzute la alin. (7) se 

constată de către Consiliul director, la sesizarea preşedintelui Comisiei. 

Art. 7. – Atribuţiile Comisiei 

Comisia de verificare şi monitorizare are următoarele atribuţii principale: 

a) monitorizează aplicarea în desfăşurarea activităţii de evaluare a evaluatorilor autorizaţi, a 

Standardelor de Evaluare adoptate de Asociaţie; 

b) monitorizează respectarea regulilor şi principiilor deontologice care guvernează activitatea 

evaluatorilor autorizaţi, conform Codului de etică al profesiei de evaluator autorizat;  

c) prezintă Consiliului director planificarea activităţii de monitorizare, rezultatele monitorizării 

activităţii evaluatorilor autorizaţi şi propune spre aprobare acestuia calificativele, măsurile 

corective şi recomandările de remediere a deficienţelor rezultate ca urmare a verificărilor 

efectuate la evaluatorii autorizaţi; 

d) verifică rapoartele de evaluare întocmite de evaluatorii autorizaţi care sunt transmise de 

instituţiile publice interesate, în conformitate cu art. 8 alin. (8) litera p) din Ordonanţă, şi 

prezintă Consiliului director punctul de vedere asupra conformităţii acestor rapoarte cu 

Standardele de Evaluare adoptate de Asociaţie;  

e) elaborează şi propune spre aprobare Consiliului director norme şi proceduri de monitorizare şi 

verificare a calităţii activităţii desfăşurate de evaluatorii autorizaţi; 

f)  coordonează activitatea DVM; 

g) propune măsuri privind îmbunătăţirea calităţii activităţii de evaluare a membrilor ANEVAR, 

persoane fizice şi persoane juridice, pe baza analizei rezultatelor verificărilor derulate de către 

DVM; 

h) informează Preşedintele Asociaţiei în vederea declanşării procedurii disciplinare prin 

autosesizare în cazul în care constată existenţa unor fapte de natura abaterilor disciplinare 

prevăzute la art. 12 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Asociaţiei 

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

353/2012 (denumit în continuare „Regulamentul ANEVAR”); 

i)    raportează cu privire la rezultatele activităţii de verificare şi monitorizare către Consiliul director 

şi Conferinţa Naţională.  

Art. 8. – Funcţionarea Comisiei 

(1) Comisia se întruneşte în plen, de cel puţin două ori pe an, pentru întocmirea şi aprobarea 

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

majorităţii absolute a membrilor acesteia. 

(2) Pentru validitatea deliberărilor Comisiei este necesară prezenţa a cel puţin trei membri, iar 

hotărârile se iau cu votul majorităţii absolute a membrilor prezenţi. Votul este deschis. 
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(3) Comisia este condusă de preşedintele Comisiei, care exercită în principal următoarele atribuţii: 

a) stabileşte ordinea de zi a şedinţei Comisiei pe care o transmite membrilor Comisiei prin 

intermediul secretariatului; 

b) convoacă şi conduce şedinţele Comisiei; 

c) coordonează secretariatul Comisiei şi DVM; 

d) prezintă în cadrul şedinţelor Consiliului director referatele emise de Comisie referitoare la 

planificarea şi rezultatele monitorizării activităţii evaluatorilor autorizaţi şi informează 

periodic Consiliul director asupra măsurilor dispuse, atunci când este cazul; 

e) participă la Conferinţa Naţională şi prezintă raportul de activitate al Comisiei; 

f) răspunde de activitatea Comisiei; 

g) reprezintă Comisia în relaţia cu celelalte organe ale Asociaţiei. 

(4) Membrii Comisiei sunt obligaţi să îşi desfăşoare activitatea cu respectarea prevederilor 

Ordonanţei, ale Regulamentului ANEVAR, ale Codului de etică al profesiei, ale prezentului 

regulament, precum şi ale oricăror prevederi legale aplicabile. 

(5) Membrii Comisiei au obligaţia de a participa la şedinţele Comisiei şi de a aduce la îndeplinire 

sarcinile repartizate în cadrul şedinţei sau direct de preşedintele Comisiei. 

Art. 9. – Secretariatul Comisiei 

(1) În scopul desfăşurării activităţii sale în bune condiţii, Comisia beneficiază de suportul tehnic al 

DVM, care asigură secretariatul Comisiei.  

(2) Atribuţiile principale ale secretariatului Comisiei sunt următoarele: 

a) primeşte, înregistrează, arhivează pe suport de hârtie şi în format electronic şi conduce 

evidenţa documentelor înaintate Comisiei, a actelor emise de Comisie, precum şi 

corespondenţa; 

b) comunică membrilor Comisiei data, ora, locul şi ordinea de zi a şedinţelor; 

c) la solicitarea preşedintelui Comisiei sau a membrilor acesteia, redactează documente necesare 

derulării activităţii de verificare şi monitorizare;  

d) întocmeşte şi menţine la zi registrul documentelor primite şi al celor emise de Comisie, 

precum şi registrul şedinţelor şi deliberărilor Comisiei. 

CAPITOLUL III 

Procesul de verificare şi monitorizare 

Art. 10. – Inspectorii de verificare şi de monitorizare 

(1) DVM îşi desfăşoară activitatea sub coordonarea Comisiei şi efectuează inspecţiile de verificare 

pentru asigurarea calităţii activităţii de evaluare desfăşurată de evaluatorii autorizaţi prin 

inspectori care au calitatea de salariaţi al Asociaţiei, selectaţi potrivit următoarelor criterii: 

a) să aibă pregătire profesională şi experienţă relevantă în domeniul evaluării; 

b) să aibă pregătire specifică cu privire la efectuarea de inspecţii de calitate; 

c) să nu le fie afectată independenţa şi să nu se afle în conflict de interese cu evaluatorul autorizat 

inspectat; 

d) se bucură de autoritate profesională şi probitate morală. 

(2) Inspectorii care efectuează verificări de asigurare a calităţii, cu ocazia primirii delegaţiei de 

inspecţie, declară dacă se află sau nu în una dintre situaţiile de conflict de interese prevăzute de 

Codul de etică al profesiei, în raport cu evaluatorul autorizat la care urmează să efectueze 

inspecţia de verificare. Evaluatorului autorizat, la care urmează să se efectueze inspecţia, i se va 

comunica numele inspectorilor ce vor veni în inspecţie. Acesta poate solicita înlocuirea unora 

dintre inspectori în baza unor argumente justificate ce vor fi prezentate Comisiei în maxim 48 de 

ore de la comunicarea datei la care va avea loc inspecţia. 
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(3) Inspectorii sunt membri ai Asociaţiei deveniţi inactivi în urma dobândirii calităţii de salariaţi ai 

ANEVAR. 

(4) Membrii Comisiei au dreptul de a avea acces la dosarele de inspecţie, la foile de lucru şi la alte 

documente relevante, aferente verificărilor efectuate de inspectori. 

(5) DVM efectuează şi activitatea de verificare a rapoartelor de evaluare primite ca urmare a 

solicitării autorităţilor publice. 

Art. 11. – Etapele procesului de verificare şi monitorizare 

Procedura de verificare şi monitorizare în vederea asigurării calităţii activităţii de evaluare presupune 

parcurgerea următoarelor etape: 

a) raportarea activităţii anuale de către evaluatorii autorizaţi, membri activi ai Asociaţiei cu drept de 

exercitare a profesiei; 

b) planificarea activităţii de inspecţie; 

c) efectuarea inspecţiei şi verificarea calităţii activităţii de evaluare de către DVM, finalizată prin 

întocmirea notei de inspecţie; 

d) analiza de către Comisie a notelor de inspecţie întocmite de DVM şi întocmirea referatelor de 

verificare; 

e) aprobarea de către Consiliul director a calificativului acordat evaluatorului autorizat verificat, 

precum şi a măsurilor corective şi a recomandărilor propuse de Comisie; 

f) monitorizarea de către Comisie a implementării de către evaluatorul autorizat a măsurilor dispuse 

de Consiliul director. 

Secţiunea 1 

Depunerea rapoartelor de activitate anuale 

Art. 12. – Obligaţia de raportare 

(1) Toţi evaluatorii autorizaţi, membri activi ai Asociaţiei, respectiv membrii titulari, membrii 

acreditaţi şi membrii corporativi ANEVAR, au obligaţia de a raporta anual la DVM situaţia lor 

privind activitatea de evaluare desfăşurată în anul precedent. 

(2) Evaluatorii autorizaţi, persoane fizice, care nu au desfăşurat activitate de evaluare în anul 

precedent, transmit până la data de 25 ianuarie a anului curent o declaraţie pe proprie răspundere 

în acest sens. Conţinutul declaraţiei se stabileşte prin Procedura de organizare a verificărilor şi 

monitorizării calităţii activităţii de evaluare, aprobată de Consiliul director, la propunerea 

Comisiei (denumită în continuare „Procedura de Verificare şi Monitorizare” sau „Procedura”). 

(3) Evaluatorii autorizaţi, persoane fizice, care au desfăşurat în anul precedent activitatea de evaluare 

exclusiv în calitate de angajaţi sau colaboratori ai unei persoane juridice transmit până la data de 

25 ianuarie a anului curent un raport din care rezultă entităţile pentru care a lucrat în mod 

exclusiv, al cărui conţinut se stabileşte prin Procedura de Verificare şi Monitorizare.  

(4) Evaluatorii autorizaţi, membrii titulari, cu excepţia celor aflaţi în situaţiile prevăzute la alin. (2) şi 

(3), precum şi membrii corporativi ANEVAR au obligaţia de a transmite cel târziu până la data de 

25 ianuarie a anului curent raportul privind activitatea de evaluare desfăşurată în anul precedent. 

Raportul anual de activitate trebuie să conţină cel puţin menţiuni referitoare la numărul total de 

lucrări şi structura lucrărilor de evaluare realizate în anul precedent, în condiţiile şi conform 

modelului stabilit prin Procedura de Verificare şi Monitorizare. 

(5) Nerespectarea obligaţiilor de raportare prevăzute la alin. (2) - (4) constituie abatere disciplinară, 

prevăzută la art. 12 alin. (1) lit. c) din Regulamentul ANEVAR, constând în refuzul de a pune la 

dispoziţie documentele sau informaţiile solicitate de Comisie. 

(6) În cazul în care se constată că un evaluator autorizat, membru activ al Asociaţiei nu a transmis în 

termenul legal declaraţia sau raportul de activitate, după caz, Comisia informează preşedintele 

ANEVAR în vederea declanşării procedurii disciplinare prin autosesizare cu privire la fapta 

persoanei respective. 
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Secţiunea a 2-a 

Planificarea activităţii de inspecţie 

Art. 13. – Întocmirea programului de inspecţie trimestrial 

(1) La începutul fiecărui an calendaristic, DVM întocmeşte proiectul programului trimestrial de 
inspecţie care cuprinde lista evaluatorilor autorizaţi a căror activitate urmează a fi verificată pentru 
asigurarea calităţii, perioada supusă verificării, precum şi numele inspectorilor care urmează să 
efectueze verificarea. 

(2) În vederea planificării activităţii de inspecţie conform alin. (1), DVM ia în considerare situaţia 
evaluatorilor autorizaţi membri ai Asociaţiei, persoane fizice şi persoane juridice active, înscrise 
în Tabloul Asociaţiei în secţiunile membrii titulari, membrii acreditaţi şi membrii corporativi. 

(3) În vederea exercitării atribuţiilor stabilite conform prezentului Regulament, Departamentul 
Evidenţă Membri din cadrul Asociaţiei (denumit în continuare „DEM”) furnizează, la cererea 
DVM, orice informaţii din evidenţele sale referitoare la situaţia evaluatorilor autorizaţi, persoane 
fizice şi persoane juridice, înscrise la începutul anului în Tabloul Asociaţiei. 

Art. 14. – Aprobarea programului trimestrial de inspecţie  

Programul de inspecţie trimestrială întocmit de DVM conform art. 13 alin. (1) se aprobă de Comisie şi se 
transmite spre informare Consiliului director. 

Art. 15. – Criteriul de includere a evaluatorilor autorizaţi în programul de inspecţie trimestrial 

(1) Programul trimestrial de inspecţie întocmit de DVM şi aprobat de Comisie include evaluatori 
autorizaţi, persoane fizice şi persoane juridice, care desfăşoară activităţi de evaluare, potrivit 
criteriului general ca fiecare membru al Asociaţiei cu drept de exercitare a profesiei să fie verificat 
o dată la cinci ani. 

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în funcţie de rezultatele inspecţiilor anterioare pentru 
asigurarea calităţii, în condiţiile stabilite prin Procedură, Consiliul director poate să dispună 
efectuarea verificării calităţii activităţii de evaluare desfăşurate de membrii Asociaţiei la intervale 
mai mici de cinci ani. 

Art. 16. – Stabilirea datei inspecţiei 

(1) DVM comunică în scris evaluatorilor autorizaţi, membrii titulari, acreditaţi sau corporativi, care 
sunt incluşi în programul de inspecţie trimestrial, cu cel puţin 15 zile înainte de data propusă 
pentru inspecţie, perioada pentru care urmează a se efectua verificarea pentru asigurarea calităţii 
de evaluare, data propusă pentru inspecţie, precum şi numele inspectorilor care vor efectua 
inspecţia. 

(2) În termen de 48 de ore de la data primirii notificării de inspecţie, membrii Asociaţiei prevăzuţi la 
alin. (1) transmit DVM confirmarea privind data inspecţiei sau solicitarea reprogramării inspecţiei 
într-un termen de cel mult două luni de la data propusă pentru inspecţie de DVM. 

Art. 17. – Confidenţialitatea planificării inspecţiei 

Documentele de planificare a inspecţiilor se întocmesc şi se păstrează în condiţii care garantează 
respectarea confidenţialităţii obiectivelor inspecţiei. 

Secţiunea a 3-a 

Efectuarea inspecţiei 

Art. 18. – Condiţii 

(1) Verificările pentru asigurarea calităţii activităţii de evaluator autorizat se efectuează în 
conformitate cu Procedura de Verificare şi Monitorizare aprobată de Consiliul director, în ordinea 
şi la datele prevăzute în programele de inspecţie trimestriale. 

(2) Inspectorii, în calitate de persoane împuternicite să exercite în numele Asociaţiei verificarea 
calităţii activităţii desfăşurate de membrii săi în cadrul exercitării profesiei de evaluator autorizat, 
trebuie acţioneze cu respectarea strictă a normelor şi Procedurii aprobate de Consiliul director, 
precum şi a prevederilor Codului de etică al profesiei. 
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Art. 19. – Obiectivele inspecţiei 

(1) Verificarea calităţii activităţii de evaluare se realizează, în principal, prin stabilirea de către 
inspectorul desemnat a modului de îndeplinire a obiectivelor inspecţiei de către evaluatorul 
autorizat inclus în programul de inspecţie trimestrial. 

(2) Principalele obiective ale inspecţiei calităţii activităţii de evaluare sunt următoarele: 

a) cunoaşterea ariei de cuprindere a activităţii de evaluare, pe baza examinării conţinutului 
contractelor/comenzilor de prestări servicii; 

b) verificarea conformităţii activităţii de evaluare desfăşurată în perioada de referinţă cu datele 
menţionate în raportul anual de activitate;  

c) îndeplinirea obligaţiilor referitoare la pregătirea continuă a evaluatorilor autorizaţi, respectiv 
modul de executare a măsurilor corective profesionale stabilite pentru evaluatorii monitorizaţi 
care au obţinut rezultate nesatisfăcătoare la inspecţiile anterioare; 

d) verificarea sistemului intern implementat de către evaluatorul autorizat, persoană fizică sau 
persoană juridică, pentru controlul calităţii lucrărilor de evaluare efectuate; 

e) verificarea dosarelor de lucru ale lucrărilor de evaluare selectate în scopul evaluării 
conformităţii acestora cu cerinţele Standardelor de Evaluare şi ale Codului de etică al 
profesiei.  

Art. 20. – Durata inspecţiei 

(1) De regulă, inspecţia se efectuează pe parcursul unei singure zile lucrătoare. 

(2) De la caz la caz, durata verificării poate să fie mai mare, în funcţie de natura inspecţiei, volumul 
activităţii evaluatorului autorizat inspectat, precum şi orice alţi factori care pot influenţa aria de 
cuprindere a inspecţiei, în condiţiile stabilite în Procedură. 

Art. 21. – Aria de cuprindere a inspecţiei 

Inspecţia se efectuează în totalitate sau prin sondaj în raport de volumul activităţii de evaluare desfăşurată 
de membrii ANEVAR, precum şi de rezultatele inspecţiilor anterioare. În toate cazurile, inspecţia trebuie 
să cuprindă un număr reprezentativ de dosare de lucru, inclusiv rapoartele de evaluare din dosarele de 
lucru analizate, care să permită formularea unor concluzii temeinice cu privire la modul de respectare a 
Standardelor de Evaluare şi a Codului de etică al profesiei. 

Art. 22. – Inaplicabilitatea principiului confidenţialităţii în raport cu inspectorul de verificare 

(1) Evaluatorii autorizaţi supuşi verificării calităţii activităţii de evaluare nu pot să invoce 
confidenţialitatea informaţiilor deţinute cu privire la client şi la lucrările efectuate faţă de 
inspectorul desemnat în cadrul programului trimestrial de inspecţie. 

(2) În temeiul prezentului Regulament, evaluatorii autorizaţi incluşi în programul de inspecţie au 
obligaţia profesională de a comunica inspectorului orice informaţii considerate confidenţiale în 
raport cu terţii, în scopul realizării controlului efectiv al calităţii activităţii de evaluare de către 
organismul profesional investit cu autoritate specifică în acest scop. Prevederile art. 5 lit. b) rămân 
aplicabile. 

(3) În particular, la solicitarea echipei de inspectori, evaluatorii autorizaţi care fac parte din programul 
de inspecţie au obligaţia: 

a) de a pune la dispoziţie toate documentele justificative şi de a furniza toate explicaţiile necesare 
verificării corectitudinii datelor din raportul anual de activitate, precum şi din dosarele de lucru 
selectate pentru inspecţie; 

b) de a asigura accesul inspectorilor care efectuează verificarea privind asigurarea calităţii la 
contractele/comenzile de prestări servicii de evaluare astfel încât să poată fi identificată sfera 
misiunii de evaluare, la dosarele de lucru, actele şi documentele pe care le gestionează sau le 
au în păstrare, care intră sub incidenţa verificării şi servesc pentru documentarea probelor care 
susţin concluziile inspecţiei; 

c) de a lua act de constatările inspecţiei pentru asigurarea calităţii, prin semnarea notelor de 
inspecţie şi de a comunica în scris Comisiei, la termenele fixate, modalitatea de implementare 
a măsurilor corective dispuse în urma inspecţiei. 
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(4) Refuzul unui evaluator autorizat de a permite accesul inspectorilor la documentele de lucru ale 

misiunilor, în scopul verificării calităţii activităţii de evaluare conform programului de inspecţie, 

constituie abatere disciplinară prevăzută la art. 12 alin. (1) lit. c) din Regulamentul ANEVAR. 

Dispoziţiile art. 12 alin. (6) se aplică în mod corespunzător. 

Art. 23. – Nota de inspecţie  

(1) Constatările echipei de inspecţie desemnată să efectueze verificarea calităţii activităţii de evaluare 

se consemnează în cadrul notei de inspecţie. 

(2) Nota de inspecţie se întocmeşte de echipa de inspectori şi se semnează atât de inspectorii 

desemnaţi, cât şi de evaluatorul autorizat inspectat. 

(3) Nota de inspecţie se întocmeşte în două exemplare, dintre care unul se înregistrează şi rămâne la 

evaluatorul autorizat verificat, iar celălalt rămâne la inspectori, care au obligaţia să îl înregistreze 

la registratura generală a Asociaţiei. 

(4) Nota de inspecţie cuprinde, în principal, menţiuni referitoare la aspectele de neconformitate cu 

Standardele de Evaluare şi cu prevederile Codului de etică al profesiei, constatate în urma 

inspecţiei, precum şi motivele care stau la baza constatărilor inspectorilor. În nota de inspecţie şi 

în anexele la aceasta se indică elementele concrete ale sondajelor efectuate la evaluatorul autorizat 

inspectat, documentele şi evidenţele supuse inspecţiei, răspunderea echipei de inspecţie revenind 

numai în legătură cu acestea. 

(5) Nota de inspecţie cuprinde următoarele elemente: 

a) componenţa echipei de inspecţie, delegaţia în baza căreia s-a efectuat inspecţia de asigurare a 

calităţii, data sau perioada în care s-a efectuat inspecţia; 

b) datele de identificare ale evaluatorului autorizat verificat; 

c) perioada supusă verificării, lucrările de evaluare efectuate în perioada respectivă şi identificarea 

dosarelor de evaluare selectate pentru inspecţia de asigurare a calităţii; 

d) date referitoare la modul în care evaluatorul autorizat inspectat şi-a îndeplinit obligaţiile faţă de 

ANEVAR, privind depunerea şi corectitudinea datelor din raportul anual de activitate, precum 

şi participarea la cursurile de pregătire profesională continuă; 

e) obiectivele incluse în procedura de verificare pe care evaluatorul autorizat verificat le-a abordat 

în realizarea lucrărilor de evaluare, potrivit cerinţelor Standardelor de Evaluare relevante; 

f) obiectivele incluse în procedura de verificare pe care evaluatorul autorizat verificat nu le-a 

abordat, potrivit cerinţelor Standardelor de Evaluare relevante; 

g) motivele prezentate de evaluatorul autorizat verificat cu privire la neîndeplinirea obiectivelor 

incluse în procedura de verificare; 

h) fiecare obiectiv din lista de obiective se va completa după caz cu „Da", echivalentul unui 

punctaj de „1”, sau „Nu", echivalentul unui punctaj de „0” sau cu puncte de la „0” la „5”, în 

funcţie de modul în care evaluatorul autorizat supus inspecţiei a răspuns cerinţelor Standardelor 

de Evaluare şi regulamentelor aplicabile, făcându-se referire la deficienţele constatate; 

i) concluzii şi recomandări pentru măsuri corective; 

j) eventualele obiecţii şi observaţii ale evaluatorului autorizat verificat; 

k) data şi semnăturile membrilor echipei de inspecţie şi a evaluatorului autorizat verificat. 

(6) Modelul notei de inspecţie se stabileşte prin Procedura aprobată de Consiliul director, la 

propunerea Comisiei.  

Art. 24. – Arhivarea documentelor de inspecţie 

Nota de inspecţie şi celelalte documente de inspecţie se înregistrează, se arhivează şi se păstrează la 

ANEVAR timp de şapte ani de la data efectuării inspecţiei. 

Art. 25. – Obligaţia de confidenţialitate a inspectorilor de verificare şi monitorizare 

Potrivit prevederilor Codului de etică al profesiei şi ale fişei postului, inspectorii DVM au obligaţia de a 

păstra confidenţialitatea informaţiilor obţinute în cadrul inspecţiilor pentru asigurarea calităţii, atât a celor 

referitoare la activitatea evaluatorului autorizat, cât şi a celor referitoare la clienţii acestuia. 
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Secţiunea a 4-a 

Aprobarea calificativului de verificare şi aplicarea unor măsuri corective  

Art. 26. – Calificativul de verificare 

(1) În baza constatărilor DVM prezentate în cuprinsul Notei de inspecţie, Comisia determină un 

procentaj cuprins între 0% şi 100%, calculat prin raportarea punctajului obţinut de evaluatorul 

autorizat verificat, la punctajul total aferent obiectivelor verificate, în condiţiile prevăzute în 

Procedură, ţinând cont de eventualele obiecţii şi observaţii prezentate evaluatorului autorizat 

verificat în Nota de inspecţie.  

(2) Calificativul obţinut de evaluatorul autorizat verificat se determină în funcţie de procentajul 

stabilit potrivit criteriilor prevăzute la alin. (1), după cum urmează: 

a) în cazul în care procentajul stabilit este cuprins între 86-100%, evaluatorul obţine Calificativul A; 

b) în cazul în care procentajul stabilit este cuprins între 71-85%, evaluatorul obţine Calificativul B; 

c) în cazul în care procentajul stabilit este cuprins între 36-70%, evaluatorul obţine Calificativul C; 

d) în cazul în care procentajul stabilit este cuprins între 0-35%, evaluatorul obţine Calificativul D. 

Art. 27. – Măsurile corective aplicabile după prima inspecţie 

În cazul în care evaluatorii autorizaţi au obţinut calificativul B, C sau D, se vor lua măsuri corective 

astfel: 

I. În cazul în care evaluatorul autorizat verificat la prima inspecţie a obţinut CALIFICATIVUL 

B, se iau următoarele măsuri corective: 

(a) repetarea inspecţiei după trei ani. 

II. În cazul în care evaluatorul autorizat verificat la prima inspecţie a obţinut CALIFICATIVUL 

C, se iau următoarele măsuri corective: 

(a) repetarea inspecţiei după doi ani; şi 

(b) participarea la cursuri suplimentare de pregătire profesională, al căror tarif va fi suportat 

integral de către persoana în cauză (măsură corectivă profesională). 

III. În cazul în care evaluatorul autorizat verificat la prima inspecţie a obţinut CALIFICATIVUL 

D, se iau următoarele măsuri corective: 

(a) repetarea inspecţiei după un an; şi 

(b) participarea la cursuri suplimentare de pregătire profesională, al căror tarif va fi suportat 

integral de către persoana în cauză (măsură corectivă profesională). 

Art. 28. – Referatul de verificare 

Prin referatul de verificare, Comisia propune Consiliului director aprobarea calificativul obţinut de 

evaluatorul autorizat inspectat, măsurile corective aplicabile, precum şi propuneri de îmbunătăţire a 

activităţii de evaluare desfăşurate de evaluatorul respectiv, dacă este cazul.  

Art. 29. – Acordarea calificativului de verificare şi aplicarea măsurilor corective 

În baza propunerilor Comisiei, din cuprinsul referatului de verificare întocmit conform art. 28 şi a 

condiţiilor prevăzute în Procedură, Consiliul director aprobă prin hotărâre calificativele obţinute de 

evaluatorii autorizaţi inspectaţi de DVM, conform art. 26, dispunând şi aplicarea măsurilor corective 

conform art. 27, atunci când este cazul. 

Art. 30. – Scrisoarea de recomandare 

În mod suplimentar faţă de cele prevăzute la art. 29, Consiliul director poate să emită scrisori de 

recomandare către evaluatorii autorizaţi inspectaţi care au obţinut calificativul B, C sau D referitoare la 

corectarea procedurilor proprii de control al calităţii, a modului în care au fost aplicate Standardele de 

Evaluare relevante sau la completarea dosarelor de lucru inspectate care s-au dovedit a nu fi documentate 

corespunzător, în condiţiile prevăzute în Procedură. 
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Secţiunea a 5-a 

Monitorizarea implementării măsurilor corective aplicate 

Art. 31. – Măsurile corective aplicabile după a doua inspecţie 

(1) În cazul evaluatorilor autorizaţi care au obţinut în urma primei inspecţii calificativele B, C sau D, 

cu aplicarea corespunzătoare a măsurilor corective prevăzute la art. 27, Comisia prin DVM 

monitorizează activitatea de evaluare desfăşurată de către aceştia, prin efectuarea unor inspecţii 

consecutive. 

(2) În funcţie de calificativul obţinut în urma celei de-a doua inspecţii, măsurile corective aplicabile 

sunt următoarele: 

I. În cazul în care evaluatorul autorizat care a obţinut la prima inspecţie CALIFICATIVUL B 

obţine şi la a doua inspecţie CALIFICATIVUL B, se iau măsurile corective prevăzute la 

prima inspecţie pentru Calificativul C, respectiv: 

(a) repetarea inspecţiei după doi ani; şi 

(b) participarea la cursuri suplimentare de pregătire profesională, al căror tarif va fi suportat 

integral de către persoana în cauză (măsură corectivă profesională). 

II. În cazul în care evaluatorul autorizat care a obţinut la prima inspecţie CALIFICATIVUL C 

obţine şi la a doua inspecţie CALIFICATIVUL C, se iau măsurile corective prevăzute la 

prima inspecţie pentru Calificativul D, respectiv: 

(a) repetarea inspecţiei după un an; şi 

(b) participarea la cursuri suplimentare de pregătire profesională, al căror tarif va fi suportat 

integral de către persoana în cauză (măsură corectivă profesională). 

III. În cazul în care evaluatorul autorizat care a obţinut la prima inspecţie CALIFICATIVUL 

D obţine şi la a doua inspecţie CALIFICATIVUL D, se iau următoarele măsuri: 

(a) repetarea inspecţiei după un an; şi 

(b) participarea la cursuri suplimentare de pregătire profesională, al căror tarif va fi suportat 

integral de către persoana în cauză (măsură corectivă profesională); şi 

(c) informarea Preşedintelui ANEVAR în vederea declanşării procedurii disciplinare prin 

autosesizare. 

CAPITOLUL IV 

Dispoziţii finale şi tranzitorii 

Art. 32. – Raportul anual al Comisiei 

(1) În baza constatărilor din notele de inspecţie prezentate de echipele de inspecţie, Comisia 

întocmeşte şi prezintă Consiliului director un raport anual, sintetizând rezultatele globale ale 

sistemului de monitorizare, cu agregarea datelor utilizate astfel încât raportul de activitate să nu 

permită identificarea evaluatorilor autorizaţi verificaţi sau a clienţilor acestora. 

(2) După aprobarea de către Consiliul director, raportul se publică pe pagina de internet a ANEVAR. 

Art. 33. – Resurse financiare 

Resursele necesare funcţionării sistemului de verificare şi monitorizare a calităţii organizat de Asociaţie, 

cum ar fi cheltuielile de personal cu salariile angajaţilor DVM, cheltuielile de deplasare sau orice alte 

cheltuieli materiale, inclusiv cele de capital sunt asigurate de către Asociaţie, fiind prevăzute în bugetul 

anual de venituri şi cheltuieli al ANEVAR. 

Art. 34. – Prevederile prezentului regulament se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 

24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 

99/2013, cu cele ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor 

Autorizaţi din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 353/2012, precum şi cu prevederile 

aplicabile din actele cu caracter normativ emise de Asociaţie. 
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Art. 35. – Dispoziţii tranzitorii 

(1) În termen de 10 zile de la data publicării prezentului Regulament, Comisia elaborează procedurile 

de verificare şi monitorizare, pe care le supune spre aprobare Consiliului director. 

(2) Evaluatorii autorizaţi, membrii activi ai Asociaţiei cu drept de exercitare a profesiei în anul 2012, 

în funcţie de ipoteza în care se încadrează din cele prevăzute la art. 12 alin. (2)-(4), sunt obligaţi să 

întocmească şi să depună la DVM până la data de 15 noiembrie 2013 declaraţia pe proprie 

răspundere sau raportul de activitate pentru lucrările efectuate în anul 2012, după caz, în forma 

stabilită prin Procedura de Verificare şi Monitorizare. 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Aprobat pe cale electronică în data de 12.11.2013 

 

 

NOTĂ: Anexele la acest Regulament pot fi consultate pe pagina personală, în zona de anunţuri, de pe 

site-ul ANEVAR: http://nou.anevar.ro/pagini/monitorizarea-activitatii-evaluare. 

 

 

 

 

PROCEDURA 

PRIVIND DOBÂNDIREA CALITĂŢII DE MEMBRU AL ASOCIAŢIEI NAŢIONALE A 

EVALUATORILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA 

 

A. Dispoziţii generale 

Art. 1. – Activitatea de evaluare poate fi desfăşurată numai de către persoanele ce au calitatea de 

evaluator autorizat, în condiţiile prevăzute la art. 12 alin. (1), art. 15 alin. (2), (3), (4), (5), art. 16 alin. (1), 

art. 20 şi art. 28 din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării 

bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013 (denumită în continuare „Ordonanţa”), care sunt 

înscrise în Tabloul Asociaţiei şi dovedesc aceasta cu legitimaţia de membru sau autorizaţia valabilă la 

data evaluării. 

Art. 2. – Categorii de membri. Conform art. 14 din Ordonanţă, Asociaţia Naţională a Evaluatorilor 

Autorizaţi din România (denumită în continuare „Asociaţia” sau „ANEVAR”) 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, persoane fizice. 

B. Procedura de dobândire a calităţii de MEMBRU STAGIAR al ANEVAR  

Art. 3. – Condiţii. 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 

http://nou.anevar.ro/pagini/monitorizarea-activitatii-evaluare
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licenţă, în domeniile propuse de către Consiliul director şi 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 pentru atribuirea calităţii de membru stagiar; 

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

Art. 4. – Etape  

(1) Pentru dobândirea calităţii de membru titular, persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 3 

lit. a) - d), trebuie să parcurgă următoarele etape: 

(a) Înscrierea și promovarea examenului pentru atribuirea calităţii de membru stagiar, în 

condiţiile stabilite prin Regulamentul de organizare a examenului de atribuire a calităţii de membru 

stagiar, aprobat prin hotărâre a Consiliului director; 

(b) Desfășurarea stagiului, care constă în parcurgerea unor cursuri de pregătire şi realizarea unor 

rapoarte de evaluare, în conformitate cu Regulamentul de organizare, derulare şi finalizare a 

stagiaturii, aprobat prin hotărâre a Consiliului director; 

(c) Finalizarea stagiului prin susţinerea unui examen în termen de cel mult doi ani de la data atribuirii 

calităţii de membru stagiar, în conformitate cu Regulamentul de organizare, derulare şi finalizare a 

stagiaturii, aprobat prin hotărârea Consiliului director.  

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. a), pot deveni membri stagiari fără susţinerea examenului 

de atribuire a calităţii de membru stagiar persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 3 lit. a), 

b) şi d), care au absolvit cursuri specifice în domeniul evaluării, aprobate de Consiliul director. 

Art. 5. – Dosarul de înscriere  

(1) Dosarul de înscriere la examenul de atribuire a calităţii de membru stagiar trebuie să cuprindă 

următoarele: 

(a) cererea tip de înscriere; 

(b) copia actului de identitate; 

(c) copia diplomei/diplomelor de studii; 

(d) certificatul de cazier judiciar în original, valabil la data depunerii dosarului; 

(e) copia chitanţei (ordinului) de plată a taxei de examen; 

(f) curriculum vitae. 

(2) În cazul prevăzut la art. 4 alin. (2), dosarul de înscriere trebuie să cuprindă următoarele: 

(a) cererea de înscriere, formular tipizat conform anexei la prezenta procedură; 

(b) copia actului de identitate; 

(c) copia diplomei/diplomelor de studii; 

(d) certificatul de cazier judiciar în original, valabil la data depunerii dosarului; 

(e) copia chitanţei (ordinului) de plată a taxei de înscriere; 

(f) curriculum vitae; 

(g) copia certificatelor/diplomelor de absolvire a cursurilor specifice în domeniul evaluării aprobate 

de Consiliul director. 

Art. 5
1
 – Însemnele de membru stagiar 

(1) Calitatea de membru stagiar al Asociaţiei se probează cu legitimaţia de membru. 

(2) Legitimaţiile de membru se eliberează cu valabilitate anuală de către Departamentul Evidenţă 
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Membri. În acest scop, Departamentul Pregătire Profesională transmite anual Departamentului Evidenţă 

Membri lista persoanelor care au dobândit calitatea de membri stagiari. 

(3) Legitimaţiile de membru se pun la dispoziţia membrilor stagiari la începutul fiecărui an, după 

declararea acestora ca admiși la examenul de atribuire a calităţii de membru stagiar, respectiv pe durata 

efectuării stagiului, cu condiţia achitării cotizaţiei aferente anului pentru care sunt valabile legitimaţiile. 

C. Procedura de dobândire a calităţii de MEMBRU TITULAR al ANEVAR 

Art. 6. – Condiţii  

(1) Pentru dobândirea calităţii de membru titular, persoana fizică având cetăţenia română cu domiciliul în 

România sau persoana fizică având cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene sau a unui stat 

aparţinând Spaţiului Economic European trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 

(a)   să fi fost declarat admis la examenul de finalizare a stagiaturii, în conformitate cu Regulamentul 

de organizare, derulare şi finalizare a stagiaturii, adoptat de Consiliul director sau la examenul de 

dobândire a calităţii de evaluator autorizat, după caz; 

(b)   să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni cu intenţie; 

(c)   să fi achitat taxa de stagiu şi taxa de înscriere în cuantumul şi la termenele stabilite de Consiliul 

director; 

(d)   să fi încheiat un contract de asigurare de răspundere civilă profesională pentru activitatea de 

evaluare, având limita minimă de răspundere în valoare de 10.000 euro, conform Hotărârii 

Consiliului director nr. 10/2012. 

(2) Persoana fizică străină care nu are domiciliul în România poate să dobândească calitatea de membru 

titular, în condiţiile Ordonanţei, dacă îndeplinește următoarele condiţii: 

(a) să aibă calitatea de evaluator şi dreptul de exercitare a activităţii de evaluare în statul de 
domiciliu; 

(b) calitatea de evaluator şi dreptul de exercitare a activităţii de evaluare în statul de domiciliu să 
fie certificate de organismele profesionale recunoscute sau, după caz, de autorităţile publice 
care le autorizează;  

(c) să îndeplinească condiţiile stabilite prin convenţia bilaterală încheiată între Asociaţie şi 
organismul omolog din statul de domiciliu. 

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), persoana fizică, având cetăţenia unui alt stat membru al 
Uniunii Europene sau a unui stat aparţinând Spaţiului Economic European care a dobândit calitatea de 
evaluator autorizat în unul dintre aceste state, poate dobândi calitatea de membru titular al Asociaţiei dacă 

îndeplinește următoarele condiţii: 

(a) să deţină un document emis de autoritatea competentă din statul membru al Uniunii Europene, 
respectiv statul aparţinând Spaţiului Economic European, din care să rezulte că cetăţeanul 
acestor state exercită legal profesia de evaluator autorizat; 

(b) să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni cu intenţie; 

(c) să fi achitat taxa de înscriere în cuantumul şi la termenele stabilite de Consiliul director; 

(d) să fi încheiat un contract de asigurare de răspundere civilă profesională pentru activitatea de 
evaluare, cu limita minimă de răspundere în valoare de 10.000 euro, conform Hotărârii 
Consiliului director nr. 10/2012. 

Art. 7. – Dosarul de înscriere  

(1) Dosarul de înscriere pentru obţinerea calităţii de membru titular (care se depune înaintea examenului 
de finalizare a stagiaturii) trebuie să cuprindă următoarele: 

(a) cererea tip de înscriere; 

(b) certificat de cazier judiciar (original) valabil la data depunerii dosarului; 

(c) curriculum vitae; 



               ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A EVALUATORILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA 

 

Buletin Informativ nr. 2/2013 20 

 

(d) copia diplomei/diplomelor de studii; 

(e) copia actului de identitate. 

(2) Pentru întocmirea dosarului de înscriere prevăzut la alin. (1), Departamentul Evidenţă Membri poate 
utiliza documentele prevăzute la alin. (1) lit. c) – e) aflate la dosarul profesional al solicitantului, dacă este 
cazul. 

(3) Departamentul Evidenţă Membri înaintează dosarul de înscriere spre analiză Comisiei de Evidenţă a 
Membrilor (CEM), care verifică îndeplinirea condiţiilor de dobândire a calităţii de membru titular. 

(4) În cazul în care documentaţiile primite conform alin. (3) nu sunt complete, CEM emite o adresă către 
solicitant prin care îi pune în vedere să depună la dosar documente suplimentare. 

(5) În cazul în care, după analiza documentaţiilor depuse, CEM constată că persoanele solicitante nu 
îndeplinesc condiţiile legale pentru dobândirea calităţii de membru titular, CEM propune Consiliului 
director respingerea cererii. 

(6) În cazul în care, după analiza documentaţilor depuse, după caz, CEM constată că acestea sunt 
complete şi persoanele solicitante îndeplinesc condiţiile legale pentru dobândirea calităţii de evaluator 
autorizat, CEM propune Consiliului director acordarea calităţii de evaluator autorizat – membru titular, şi 
înscrierea acestora în Tabloul Asociaţiei, în mod corespunzător.  

Art. 7
1
. – Însemnele de membru titular  

(1) Calitatea de membru titular al Asociaţiei se probează cu legitimaţia şi parafa de membru, care se 
eliberează cu valabilitate anuală. Parafele conţin numele şi prenumele evaluatorului, anul valabilităţii, 
numărul de legitimaţie, precum şi specializările pentru care titularul parafei are calificarea necesară. 

(2) Legitimaţiile de membru şi parafele se pun la dispoziţia membrilor titulari la începutul fiecărui an, cu 

condiţia achitării cotizaţiei aferente anului pentru care sunt valabile legitimaţiile şi parafele, respectiv cu 

condiţia efectuării celor 20 de ore de pregătire continuă, aferente anului anterior anului pentru care sunt 

valabile legitimaţiile şi parafele. 

(3) Membrii titulari care au achitat cotizaţia în cuantumul stabilit de Consiliul director până la data 20 

decembrie a anului curent vor intra în posesia însemnelor de membru (legitimaţia de membru titular şi 

parafa) până la data de 10 ianuarie a anului următor. 

(4) Membrii titulari care achită cotizaţia în intervalul 20 decembrie a anului curent – 31 martie anul 

următor vor intra în posesia însemnelor de membru în termen de minim 10 zile de la data înregistrării 

plăţii cotizaţiei de membru în cuantumul stabilit de Consiliul director. 

(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 în condiţiile prevăzute la alin. 

(2)-(4). 

Art. 8. – Menţinerea calităţii de membru titular 

(1) Pentru menţinerea calităţii de membru titular, persoana fizică trebuie să îndeplinească următoarele 

condiţii: 

(a) să urmeze anual un program echivalent a minimum 20 de ore de pregătire continuă; 

(b) să încheie un contract de asigurare de răspundere civilă profesională pentru activitatea de evaluare, 

având limita minimă de răspundere în valoare de 10.000 euro, conform Hotărârii Consiliului 

director nr. 10/2012; 

(c) să achite cotizaţia anuală în cuantumul şi la termenele stabilite de Consiliul director; 

(d) să nu fie condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni cu intenţie. 

(2) În vederea verificării respectării condiţiei prevăzută la alin. (1) lit. b), membrii titulari au obligaţia de 

a încheia o poliţă de asigurare de răspundere profesională cu acoperire pentru întreaga perioadă în care 

deţin calitatea de membru titular. Aceasta condiţie este obligatorie pentru menţinerea calităţii de membru 

titular în conformitate cu prevederile art. 8, alin. (1), lit. b), din prezenta procedură. 
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(3) În situaţia în care un membru titular este condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracţiuni cu 

intenţie, acesta are obligaţia de a transmite o informare scrisă către Departamentul Evidenţă Membri, în 

termen de cel mult 10 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești de condamnare. În 

vederea verificării respectării condiţiei prevăzută la alin. (1) lit. d), toţi membrii titulari au obligaţia de a 

declara anual, în cadrul raportării prevăzută la art. 10 din Regulamentul Comisiei de Verificare și 
Monitorizare, date privind participarea acestora în calitate de învinuit sau inculpat într-un proces penal 

referitor la posibila săvârșire a unei infracţiuni cu intenţie, dacă este cazul. Pierderea calităţii de membru 

titular a evaluatorilor autorizaţi, care au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni cu 

intenţie, poate fi consemnată de către Consiliul director la propunerea Departamentului Evidenţă Membri 

şi pe baza informaţiilor publice care confirmă existenţa sentinţei definitive de condamnare. 

(4) Consiliul director stabilește data limită până la care se depun documentele prevăzute la alin. (2). 

D. Procedura de dobândire a calităţii de MEMBRU ACREDITAT al ANEVAR 

Art. 9. – Condiţii. Pentru dobândirea calităţii de membru acreditat, persoana fizică trebuie să 

îndeplinească următoarele condiţii:  

(a) să aibă o vechime de cel puţin trei ani în profesia de evaluator autorizat; 

(b) să fi promovat examenul de acreditare, în conformitate cu Regulamentul de acreditare aprobat de 

Consiliul director; 

(c) să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni cu intenţie; 

(d) să fi achitat taxa de examen şi taxa de înscriere în cuantumul şi la termenele stabilite de Consiliul 

director; 

(e) să fi încheiat un contract de asigurare de răspundere civilă profesională pentru activitatea de 

evaluare, cu limita minimă de răspundere în valoare de 10.000 euro, conform Hotărârii Consiliului 

director nr. 10/2012. 

Art. 10. – Dosarul de înscriere  

(1) Conţinutul dosarului de înscriere ca membru acreditat ANEVAR se stabilește prin Regulamentul de 

acreditare, aprobat prin hotărâre a Consiliului director. 

(2) Pentru întocmirea dosarului de înscriere prevăzut la art. 7 alin. (1), Departamentul Pregătire 

Profesională poate utiliza documentele prevăzute la alin. (1) lit. c) – e) aflate la dosarul profesional al 

solicitantului, dacă este cazul. 

(3) Departamentul Pregătire Profesională înaintează dosarul de înscriere spre analiză Comisiei de 

acreditare, care procedează în conformitate cu prevederile Regulamentului de acreditare, aprobat prin 

hotărârea Consiliului director. 

(4) După acordarea calităţii de membru acreditat de către Consiliul director, Departamentul Evidenţă 

Membri asigură înscrierea acestuia în Tabloul Asociaţiei. 

Art. 10
1
. – Însemnele de membru acreditat 

(1) Calitatea de membru acreditat al Asociaţiei se probează cu legitimaţia şi parafa de membru, care se 

eliberează cu valabilitate anuală. Parafele conţin numele şi prenumele evaluatorului, anul valabilităţii, 

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

(2) Legitimaţiile de membru şi parafele se pun la dispoziţia membrilor acreditaţi la începutul fiecărui an, 

cu condiţia achitării cotizaţiei aferente anului pentru care sunt valabile legitimaţiile şi parafele, respectiv 

cu condiţia efectuării celor 20 de ore de pregătire continuă, aferente anului anterior pentru care sunt 

valabile legitimaţiile şi parafele. 

(3) Membrii acreditaţi care au achitat cotizaţia în cuantumul stabilit de Consiliul director până la data 20 

decembrie a anului curent vor intra în posesia însemnelor de membru (legitimaţia de membru titular şi 

parafa), până la data de 10 ianuarie a anului următor. 



               ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A EVALUATORILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA 

 

Buletin Informativ nr. 2/2013 22 

 

(4) Membrii acreditaţi care achită cotizaţia în intervalul 20 decembrie a anului curent – 31 martie anul 

următor vor intra în posesia însemnelor de membru în termen de minim 10 zile de la data înregistrării 

plăţii cotizaţiei de membru în cuantumul stabilit de Consiliul director. Eliberarea însemnelor de membru 

acreditat este condiţionată şi de susţinerea, la fiecare 5 ani, a examenului de reacreditare, conform 

prevederilor Regulamentului de acreditare, aprobat prin hotărârea Consiliului director. 

E. Procedura de dobândire a calităţii de MEMBRU CORPORATIV al ANEVAR 

Art. 11. – Condiţii  

(1) Pentru dobândirea calităţii de membru corporativ, persoana juridică de naţionalitate română, respectiv 

persoana juridică având naţionalitatea unui stat membru al Uniunii Europene sau a unui stat aparţinând 

Spaţiului Economic European, care nu au dobândit calitatea de evaluator autorizat în statul de origine, 

trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 

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

(b) cel puţin un membru al consiliului de administraţie sau administratorul unic al societăţii, să 

deţină calitatea de evaluator autorizat; 

(c) să fi încheiat un contract de asigurare de răspundere civilă profesională pentru activitatea de 

evaluare, cu limita minimă de răspundere în valoare de 50.000 euro, conform Hotărârii 

Consiliului director nr. 10/2012; 

(d) să achite taxa de înscriere în Asociaţie, în cuantumul şi la termenele stabilite de Consiliul 

director. 

(2) În sensul alin. (1) lit. a), până la alocarea unui cod CAEN pentru activitatea de exercitare a profesiei 

de evaluator autorizat, persoana juridică română solicitantă trebuie să aibă ca obiect de activitate cel puţin 

unul din următoarele coduri CAEN: 7022 „Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management”,  7490 

„Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a”, 6831 „Agenţii imobiliare”, 6920 „Activităţi de 

contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal”, 6621 „Activităţi de evaluare a riscului de 

asigurare şi a pagubelor”. 

(3) Persoana juridică având naţionalitatea unui alt stat membru al Uniunii Europene sau a unui stat 

aparţinând Spaţiului Economic European, care exercită în mod legal activitatea de evaluator autorizat în 

statul de origine, poate dobândi calitatea de membru corporativ al Asociaţiei dacă îndeplinește 

următoarele condiţii: 

(a) să deţină un document emis de autoritatea competentă din statul membru al Uniunii Europene, 

respectiv statul aparţinând Spaţiului Economic European din care să rezulte că persoana 

juridică exercită legal profesia de evaluator autorizat; 

(b) să fi achitat taxa de înscriere în cuantumul şi la termenele stabilite de Consiliul director; 

(c) să fi încheiat un contract de asigurare de răspundere civilă profesională pentru activitatea de 

evaluare, cu limita minimă de răspundere în valoare de 50.000 euro, conform Hotărârii 

Consiliului director nr. 10/2012. 

(4) Persoana juridică străină, care nu are sediul profesional în România sau în alt stat membru al Uniunii 

Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, poate să dobândească calitatea de membru 

corporativ, în condiţiile Ordonanţei, dacă îndeplinește următoarele condiţii: 

(a) să aibă calitatea de evaluator și dreptul de exercitare a activităţii de evaluare în statul de 

origine; 

(b) calitatea de evaluator şi dreptul de exercitare a activităţii de evaluare în statul de origine să fie 

certificate de organismele profesionale recunoscute sau, după caz, de autorităţile publice care le 

autorizează; 

(c) să îndeplinească condiţiile stabilite prin convenţia bilaterală încheiată între Asociaţie şi 

organismul omolog din statul de origine. 



            ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A EVALUATORILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA 

 

 

Buletin Informativ nr. 2/2013 23 

 

(5) Nu pot fi înscrise în Tabloul Asociaţiei societăţi cu denumire identică sau asemănătoare cu a unui 
membru corporativ deja înscris, atât în denumirea întreagă, cât şi în cuvintele ce o compun, inclusiv cele 
care sugerează o prescurtare sau iniţiale, cu excepţia sintagmelor utilizate în profesie, cum ar fi 
„evaluare”, „eval”, „evaluator” şi derivate ale acestora.  

(6) Este interzisă folosirea sintagmei „ANEVAR” sau „Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din 
România” în denumirea unei societăţi. 

(7) La cererea persoanelor interesate, Asociaţia eliberează adeverinţe privind disponibilitatea unei 
denumiri, în vederea înfiinţării unei societăţi potrivit Legii nr. 31/1990, având ca obiect activitatea de 
evaluare şi înscrierii acesteia în Tabloul Asociaţiei ca membru corporativ. 

Art. 12. – Dosarul de înscriere  

(1) În cazul prevăzut la art. 11 alin. (1), dosarul de înscriere în Tabloul Asociaţiei ca membru corporativ 
trebuie să conţină următoarele: 

(a) cerere de înscriere tip completată; 

(b) copia certificatului de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerţului sau traducerea 
legalizată în limba română a certificatului de la registrul în care este înmatriculată persoana 
juridică, după caz, care să ateste existenţa societăţii; 

(c) certificat constatator emis de către Oficiul Registrului Comerţului, în original, respectiv 
traducerea legalizată după documentul emis de autoritatea competentă din statul de origine din 
care să rezulte obiectul de activitate al societăţii şi faptul că cel puţin un membru al consiliului 
de administraţie sau administratorul unic deţine calitatea de evaluator autorizat, după caz, 
eliberate cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii dosarului de înscriere în Asociaţie;  

(d) copia poliţei de asigurare de răspundere civilă profesională valabilă pentru anul în curs, cu 
limita minimă de răspundere în valoare de 50.000 euro, conform Hotărârii Consiliului director 
nr. 10/2012;  

(e) dovada achitării taxei de înscriere. 

(2) În cazul prevăzut la art. 11 alin. (3), dosarul de înscriere în Tabloul Asociaţiei ca membru corporativ 
trebuie să conţină următoarele: 

(a) cerere de înscriere tip completată; 

(b) traducerea legalizată în limba română a documentului emis de autoritatea competentă din statul 
membru al Uniunii Europene, respectiv statul aparţinând Spaţiului Economic European, din 
care să rezulte că persoana juridică exercită legal profesia de evaluator autorizat în statul de 
origine; 

(c) copia poliţei de asigurare de răspundere civilă profesională valabilă pentru anul în curs, cu 
limita minimă de răspundere în valoare de 50.000 euro, conform Hotărârii Consiliului director 
nr. 10/2012;  

(d) dovada achitării taxei de înscriere. 

(3) În cazul prevăzut la art. 11 alin. (4), dispoziţiile alin. (2) se aplică în mod corespunzător. 

(4) Departamentul Evidenţă Membri înaintează dosarul de înscriere spre analiză Comisiei de Evidenţă a 
Membrilor (CEM), care verifică îndeplinirea condiţiilor de dobândire a calităţii de membru corporativ. 

(5) În cazul în care documentele primite conform alin. (3) nu sunt complete, CEM emite o adresă către 
solicitant, prin care îi pune în vedere să depună la dosar documente suplimentare. 

(6) În cazul în care, după analiza documentelor depuse la solicitarea CEM, se constată că solicitantul nu 
îndeplinește condiţiile legale pentru dobândirea calităţii de membru corporativ, CEM propune Consiliului 
director respingerea cererii. 

(7) În cazul în care, după analiza documentelor depuse, după caz, CEM constată că acestea sunt complete 
şi persoanele juridice solicitante îndeplinesc condiţiile legale pentru dobândirea calităţii de evaluator 
autorizat, CEM propune Consiliului director acordarea calităţii de evaluator autorizat – membru 
corporativ, şi înscrierea acestora în Tabloul Asociaţiei în mod corespunzător.  
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Art. 12
1
. – Însemnele de membru corporativ  

(1) Calitatea de membru corporativ se probează cu autorizaţia eliberată de Asociaţie, cu valabilitate 

anuală, prin grija Departamentului Evidenţă Membri. 

(2) Autorizaţia de membru corporativ se reînnoieşte anual. Societăţile au obligaţia de a actualiza dosarul 

de membru corporativ în luna decembrie a fiecărui an, prin completarea unui chestionar online, din care 

să rezulte îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 11 alin. (1), respectiv alin. (3) şi (4), după caz. În cazul 

în care pentru actualizarea dosarului pentru anul următor este necesară transmiterea unor documente, 

acestea vor fi depuse, la solicitarea Departamentului Evidenţă Membri, cel mai târziu până la data de 20 

decembrie a anului curent. Eliberarea anuală a autorizaţiei de membru corporativ este condiţionată de 

actualizarea dosarului. 

F. Exercitarea profesiei de evaluator autorizat în mod OCAZIONAL sau TEMPORAR  

Art. 13. – Condiţii 

(1) 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 şi în mod temporar sau ocazional. În această situaţie, evaluatorul autorizat 

este exceptat de la procedura de înscriere în Asociaţie. 

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

solicitantul prevăzut la alin. (1) se află la prima aplicaţie în România sau dacă intervine o modificare 

substanţială a situaţiei sale, acesta va înainta Asociaţiei 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 şi forma juridică, în cazul persoanei juridice; 

(c) dovada calificării profesionale, în cazul persoanei fizice, şi 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 desfăşurării profesiei de evaluator autorizat şi că nu îi este interzis să 

practice profesia, chiar şi cu caracter temporar, la momentul eliberării atestatului. 

(3) Declaraţia prevăzută la alin. (2) şi documentele precizate la alin. (2) poate fi înaintată prin orice 

mijloace şi se reînnoiește anual, dacă prestatorul intenţionează să exercite, în mod temporar sau 

ocazional, în cursul anului respectiv, profesia de evaluator autorizat în România. 

G. Dobândirea calităţii de MEMBRU DE ONOARE 

Art. 14. – Condiţii. 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 şi care au avut o contribuţie importantă la consolidarea prestigiului Asociaţiei şi a 

profesiei de evaluator autorizat.  

Art. 15. – Membrii de onoare sunt desemnaţi prin vot de Conferinţa Naţională, la propunerea Consiliului 

director. 

Art. 16. – Însemnele de membru de onoare. Calitatea de membru de onoare se dovedeşte cu diploma 

eliberată de Asociaţie. Diplomele vor fi emise o singură dată şi vor fi predate membrilor de onoare după 

validarea acestora în Conferinţa Naţională. 

 

 

 



            ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A EVALUATORILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA 

 

 

Buletin Informativ nr. 2/2013 25 

 

REGULAMENT  

 DE ORGANIZARE, DERULARE ŞI FINALIZARE A STAGIATURII 

PREAMBUL 

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

aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013 şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
Comisiei de calificare şi atestare profesională, perioada de stagiu este obligatorie pentru membrii 
ANEVAR în următoarele situaţii: 

a. pentru persoanele fizice ce au fost declarate admise la examenul de atribuire a calităţii de membru 
stagiar, conform art. 15 alin. 1 din OG 24/2011; 

b. pentru persoanele fizice ce au fost declarate membru stagiar, conform art. 15 alin. (6) din OG 
24/2011; 

c. pentru persoanele fizice ce au fost admise ca membru stagiar, conform art. 38 din OG 24/2011; 

d. pentru persoanele fizice, membrii titulari ANEVAR ce solicită obţinerea unei noi activităţi 
(specializări) prevăzute de OG 24/2011 art. 3 alin. (3). 

Perioada de stagiu este definită ca perioada necesară membrului ANEVAR pentru a asimila cunoştinţele 

teoretice şi deprinderile practice necesare exercitării activităţii de evaluator autorizat pentru una din 
specializările menţionate în OG 24/2011 art. 3 alin. (3). 

Persoanele fizice ce au fost admise pentru parcurgerea perioadei de stagiu vor trebui să urmeze 
următoarele etape ale stagiaturii: 

I. ETAPA DE CALIFICARE – parcurgerea unui curs de pregătire profesională în una din 
specializările cuprinse în OG 24/2011 art. 3 alin. (3). Această etapă nu este obligatorie pentru 
persoanele fizice ce au fost declarate membru stagiar conform art. 15 alin. (6) din OG 24/2011 şi 
care au obţinut recunoaşterea integrală a cursurilor de calificare. 

II. ETAPA DE STAGIU PRACTIC – realizarea unor rapoarte de evaluare în domeniul 
corespunzător pregătirii profesionale şi în conformitate cu standardele profesionale adoptate de 
ANEVAR.  

III. EXAMEN DE FINALIZARE A STAGIATURII – examen oral ce presupune verificarea 

cunoştinţelor practice şi teoretice însuşite de persoana fizică pe parcursul stagiaturii.  

Conform OG 24/2011, art. 16 alin. (1), poate fi membru titular şi poate desfăşura activităţi de evaluare 
bunuri, în specializările cuprinse în OG 24/2011 art. 3 alin. (3), numai acea persoană care a promovat 
examenul de finalizare a stagiaturii pentru specializarea respectivă. 

În scopul reglementării condiţiilor de organizare, derulare şi finalizare a stagiaturii, se emit prezentele 

reguli (denumite în continuare „Regulile”).  

CAPITOLUL I 

PERIOADA DE STAGIU 

Art. 1. Durata perioadei de stagiu 

(1) Perioada de stagiu trebuie parcursă în termen de maximum 2 ani de la data admiterii ca membru 
stagiar, respectiv pentru membrii titulari, de la data înscrierii la cursurile de calificare pentru o 
nouă specializare. Pentru persoanele fizice ce au fost declarate admise la examenul de atribuire a 

calităţii de membru stagiar conform art. 15 alin. (1) din OG 24/2011, perioada de stagiu începe la 
data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a fost admis ca membru stagiar. 

(2) În cazuri speciale (absenţa din ţară, probleme de sănătate sau alte motive bine întemeiate), 
perioada de stagiu poate fi prelungită cu maximum 1 an, cu aprobarea Comisiei de calificare şi 
atestare profesională. 

Art. 2. Organizarea examenului de finalizare a stagiaturii 

(1) Comisia de calificare şi atestare profesională va organiza sesiuni de examinare pentru finalizarea 
stagiaturii, în trim. II şi în trim. IV al fiecărui an. 
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(2) Persoanele fizice, ce îndeplinesc condiţiile de înscriere la examen, pot participa la o primă 

sesiune de examinare fără plata unei taxe suplimentare.  

(3) Persoanele care nu au promovat examenul de finalizare a stagiaturii au posibilitatea de a susţine 

un nou examen, o singură dată, în următoarele două sesiuni, cu condiţia achitării unei taxe de 

reexaminare ce este în cuantum egal cu taxa de examinare pentru acces la stagiu. 

CAPITOLUL II 

ETAPA DE CALIFICARE 

Art. 3. Înscrierea la cursurile de pregătire profesională 

(1) Înscrierea la cursul de calificare profesională, pentru specializarea dorită de persoanele fizice 

menţionate în preambul, se realizează prin accesarea site-ului www.anevar.ro, pagina pregătire 

profesională şi transmiterea on line a formularului de înscriere, la care se ataşează dovada plăţii a 

minim 50% din tariful aferent cursului aprobat de Consiliul director, postat pe site-ul 

www.anevar.ro, pagina membri.  

(2) Înscrierea la cursurile de calificare se face strict în ordinea datei efectuării plăţii avansului din 

tariful cursului, coroborat cu data transmiterii formularului de înscriere. Cursurile de calificare 

profesională se pot desfăşura în condiţiile în care există un minim de 20 de persoane şi respectiv 

un maxim 40 de persoane per serie. 

(3) Tariful aferent cursului trebuie achitat integral până la data ultimei zile de curs. Cei ce nu au 

achitat integral tariful nu vor fi programaţi la examenul de finalizare a cursului şi nici la 

consultaţiile aferente acestuia, dacă este cazul.  

(4) Programarea cursului, a lectorilor şi a examenelor se aprobă de către preşedintele Comisiei de 

calificare şi atestare profesională, la propunerea Departamentului Pregătire profesională. 

(5) Organizarea cursului este în sarcina Departamentului Pregătire profesională care desemnează un 

responsabil de curs, de regulă, din rândul angajaţilor biroului filialei în care se desfăşoară cursul. 

Art. 4. Desfăşurarea cursurilor de formare profesională 

(1) Cursul de formare profesională se desfăşoară pe durata a 120 ore de curs pentru membrii stagiari 

(4 module a câte 5 zile şi 6 ore de curs/zi).  

(2) Pentru membrii titulari ce solicită calificarea pentru o nouă specializare, cursul de calificare 

cuprinde 3 module (se echivalează/recunoaşte ca fiind finalizat modulul I – comun tuturor 

specializărilor) cu reducerea proporţională a tarifului aferent cursului. Exceptând această 

diferenţă, membrii titulari ce solicită calificarea pentru o nouă specializare parcurg aceleaşi etape 

ale stagiaturii. 

(3) Modulele de curs I, II şi III se vor finaliza fiecare cu câte un test grilă ce va cuprinde 20 întrebări 

din cuprinsul modulului respectiv. Testele grilă se vor susţine în prima zi de curs a modulului 

următor celui testat. Testul pentru modulul IV va cuprinde 40 de întrebări din toată materia de 

curs şi două aplicaţii (probleme notate cu maxim 10 puncte fiecare) şi va fi susţinut până la data 

examenului de finalizare a cursului, sau cu ocazia consultaţiilor aferente acestuia. 

(4) Fiecare întrebare din testele grilă valorează un punct, iar aplicaţiile sunt notate de către 

examinatori cu note de la 1 la 10. Punctajul minim necesar promovării acestor teste trebuie să 

reprezinte 70% din punctajul maxim, respectiv 14 puncte pentru testele de la modulele I, II şi III 

şi 42 puncte (dar nu mai puţin de 12 puncte cumulate la probleme, notate de la 0 la 10 puncte) 

pentru testul de la modulul IV.  

(5) Testele ce nu au întrunit punctajul minim vor putea fi susţinute de cursanţii respectivi încă o dată 

la datele stabilite pentru consultaţii sau la examinarea finală. Dacă nici după această reexaminare 

nu se obţin note de trecere la toate testele, cursantul mai are dreptul la încă 2 reexaminări, dar 

contra unei taxe de reexaminare ce este în cuantum egal cu taxa de examinare pentru acces la 

stagiu. În cazul în care tot nu se obţin note de trecere pentru toate testele, persoana respectivă va 

trebui să repete contra unei taxe, modulele aferente testelor nepromovate şi să reia din nou 

testarea corespunzătoare acestuia. 

http://www.anevar.ro/
http://www.anevar.ro/
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Art. 5. Finalizarea cursurilor de pregătire profesională 

(1) Cursul de formare profesională se va finaliza prin susţinerea unui examen ce va cuprinde: 

a) o probă scrisă – testul pentru modulul IV, care poate fi susţinut numai după promovarea 

celorlalte teste de la modulele I, II şi III; 

b) o probă practică ce va consta într-un raport de evaluare descriptiv din domeniul cursului de 

calificare, întocmit conform standardelor de evaluare valabile la data evaluării (conform 

celor prezentate la curs). La proba practică examinatorul va nota atât conţinutul raportului, 

cât şi susţinerea acestuia de către cel care l-a întocmit, iar nota minimă în fiecare caz este 7.  

(2) Susţinerea examenului de absolvire se va aproba de către preşedintele Comisiei de calificare şi 

atestare profesională, la propunerea Departamentului Pregătire profesională, la minim 30 de zile 

de la data finalizării cursului. Cu minim 7 zile înainte de data programării examenului de 

absolvire se va programa ziua de consultaţii pentru analiza lucrărilor practice de evaluare. 

Cursanţii vor fi informaţi că au obligaţia de a depune lucrările de evaluare, în forma tipărită, la 

sediul biroului de filială pe raza căreia s-a desfăşurat cursul, cu minim 7 zile înainte de data 

programată pentru consultaţii. 

(3) Probele ce nu au primit nota minimă de promovabilitate vor mai putea fi susţinute de cursanţii 
respectivi încă o dată, într-o perioadă de maxim 6 luni, la data şi locul stabilit de Departamentul 

Pregătire profesională. Dacă nici după această dată nu se obţin note de trecere, cursantul mai are 

dreptul la încă 2 reexaminări, dar contra unei taxe ce este în cuantum egal cu taxa de examinare 

pentru acces la stagiu. Dacă nici după aceasta etapă nu se obţin note de trecere, persoana 

respectivă va trebui să repete contra unei taxe întregul curs de pregătire profesională şi să reia 

din nou testarea corespunzătoare acestuia. 

 

CAPITOLUL III 

ETAPA DE STAGIU PRACTIC 

Art. 6. Activitatea de stagiu practic 

(1) La etapa de stagiu practic se trece doar după finalizarea etapei de calificare. 

(2) Stagiul practic constă în realizarea unui număr minim de lucrări de evaluare din domeniul în care 

se doreşte specializarea. 

(3) În cazul specializării în domeniul evaluării bunurilor imobile şi a bunurilor mobile se vor realiza 

minim 5 lucrări de evaluare a unor obiecte (bunuri) cu utilizări diferite. 

(4) În cazul specializării în domeniul evaluării de întreprinderi, fond comercial şi alte active 

necorporale sau a specializării în domeniul evaluării activelor financiare se vor realiza minim 3 

rapoarte de evaluare pentru entităţi diferite. 

(5) Lucrarea realizată pentru finalizarea cursului de pregătire profesională prevăzută la art. 5 alin. (1) 

lit. b) sau a cursurilor recunoscute de ANEVAR poate fi cuprinsă în lucrările pentru activitatea 

de stagiu practic. 

(6) Toţi stagiarii sunt obligaţi să realizeze personal lucrările de evaluare din perioada de stagiu 

practic, sub coordonarea unui tutore din cadrul Asociaţiei. 

Art. 7. Condiţiile în care se poate activa în calitate de tutore 

(1) Poate activa ca tutore orice evaluator autorizat, membru titular ANEVAR care îndeplineşte 

cumulativ următoarele condiţii: 

a. are specializarea pentru care este solicitat să devină tutore; 

b. nu a fost sancţionat disciplinar; 

c. a semnat un acord cu stagiarul şi cu Asociaţia pentru activitatea de tutorat.  

(2) Pe site-ul Asociaţiei se va posta lista potenţialilor tutori şi formularul de Acord dintre tutore, 
stagiar şi Asociaţie. Tutorele va semna câte un acord pentru fiecare stagiar acceptat. 
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(3) Numele tutorelui este retras de pe lista potenţialilor tutori dacă acesta primeşte o sancţiune 
disciplinară sau în cazul în care pierde calitatea de tutore la propunerea Comisiei de calificare şi 
atestare profesională.  

Activitatea tutorelui este recompensată cu recunoaşterea a 4 ore de pregătire continuă pentru fiecare 
stagiar îndrumat care a finalizat cu succes perioada de stagiu. 

Art.8. Alegerea tutorelui 

(1) Tutorele va putea fi ales direct de către absolventul cursului de formare profesională pe criterii 
de bună colaborare şi încredere reciprocă. 

(2) În cazul în care absolventul nu are posibilitatea să-şi aleagă direct un tutore, acesta va consulta 
lista cu potenţialii tutori şi va lua legătura cu membrii titulari din zonele lor de domiciliu prin 
intermediul datelor de contact furnizate în acest scop de către angajaţii birourilor filialelor 
Asociaţiei. 

(3) Alegerea tutorelui este obligaţia stagiarului. 

(4) În cazul răspunsului afirmativ (acceptului) din partea tutorelui, stagiarul va solicita completarea 

şi semnarea acordului privind exercitarea activităţii de tutore. Acordul va fi depus de stagiar la 
biroul filialei din care face parte, de unde acesta se va transmite spre aprobare la Departamentul 
Pregătire profesională.  

(5) Acordul semnat de tutore, stagiar şi aprobat de Asociaţie este păstrat la dosarul membrului 
stagiar şi transmis în copie la stagiar. 

Art. 9. Relaţia dintre tutore şi stagiar pe perioada stagiului practic 

(1) Un tutore poate avea sub supravegherea simultană un număr de maximum 10 stagiari.   

(2) În prima lună de stagiu, tutorele trebuie să stabilească de comun acord cu stagiarul, graficul de 
desfăşurare a perioadei de stagiu. 

(3) Tutorele poate renunţa la stagiarul care, nemotivat, într-o perioadă de 30 zile, nu a efectuat nici 
o activitate conform graficului stabilit. 

(4) Revocarea acceptului dat stagiarului se face prin transmiterea unei înştiinţări motivate din 
partea tutorelui, către Departamentul Pregătire profesională. 

(5) Stagiarul la care tutorele a renunţat are dreptul să reia stagiul prin alegerea unui alt tutore, dar 
fără prelungirea perioadei maxime de finalizare a stagiului. 

Art.10. Desfăşurarea perioadei de stagiu practic 

(1) Perioada de stagiu practic are următoarele etape: 

a. planificarea de către tutore, de comun acord cu stagiarul, a activităţii pe perioada 
desfăşurării programului de stagiu practic; 

b. validarea de către tutore a tipurilor de bunuri ce vor fi evaluate în cadrul rapoartelor 
propuse de stagiar; 

c. validarea de către tutore a conţinutului rapoartelor de evaluare propuse de stagiar; 

d. validarea de către tutore a abordărilor considerate adecvate pentru tipul de bunuri şi scopul 
evaluării propuse de stagiar; 

e. verificarea finală de către tutore a rapoartelor de evaluare; 

f. completarea de către tutore a registrului de stagiu în vederea înscrierii la examenul de 
finalizare a stagiului. 

(2) Rapoartele propuse de stagiar trebuie să fie în concordanţă cu standardele în vigoare şi cu 
aspectele teoretice transmise la cursurile ANEVAR din perioada de stagiu. 

CAPITOLUL IV 

EXAMENUL DE FINALIZARE A PERIOADEI DE STAGIU 

Art. 11. Admiterea la examenul de finalizare a perioadei de stagiu 

(1) Examenul de finalizare a perioadei de stagiu poate fi susţinut numai de către stagiarii care au 
primit recomandarea/acordul tutorelui. 
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(2) Înscrierea la examenul de finalizare a stagiului se face la birourile filialelor la care sunt 

arondaţi, pe baza „Registrului de stagiu” semnat de tutore şi a copiei după Acordul privind 

exercitarea calităţii de tutore. 

(3) Participanţii la examenul de finalizare a perioadei de stagiu vor prezenta Comisiei de 

examinare rapoartele de evaluare realizate în perioada de stagiu, conform art. 6 alin. (2) şi (3), 

în formă listată şi cu toate anexele existente, aşa cum a fost prezentată tutorelui care a acordat 

calificativul.  

(4) Pentru înscrierea la examenul de finalizare a stagiaturii, stagiarii trebuie să facă dovada 

absolvirii pe perioada de stagiu a Seminarului de legislaţie şi standarde. 

Art. 12. Evaluarea curentă a membrului stagiar 

(1) Evaluarea curentă se efectuează de către tutore, luând în considerare participarea individuală a 

stagiarului la rapoartele de evaluare elaborate şi însuşirea de către acesta a deprinderilor 

personale de executare sau coordonare a operaţiilor incluse în programul de pregătire. 

(2) Evaluarea curentă este concretizată prin calificative acordate de tutore pentru modul de 

realizare a rapoartelor de evaluare. Stagiarul se poate prezenta la examen doar dacă primeşte 

calificativul ADMIS la toate rapoartele de evaluare realizate în perioada de stagiu, conform 

art. 6 alin. (2) şi (3).  

Art. 13. Desfăşurarea examenului de finalizare a perioadei de stagiu 

(1) Comisia de examinare este compusă din doi membri care sunt lectori ANEVAR, selectaţi de 

preşedintele Comisiei de calificare şi atestare profesională. 

(2) Participanţii la examenul de finalizare a perioadei de stagiu vor prezenta Comisiei de 

examinare rapoartele de evaluare realizate în perioada de stagiu conform art. 6 alin. (2) şi (3). 

(3) Comisia de examinare va cere stagiarului să descrie două activităţi dintre cele desfăşurate, 

prezentând dosarele evaluărilor pe care le-au executat (raportul de evaluare plus informaţiile 

de piaţă), răspunzând şi la întrebări din domeniul de specializare, din standardele de evaluare, 

din legislaţia actuală în domeniul evaluării de bunuri şi Codul de etică al profesiei de evaluator 

autorizat. În urma răspunsurilor primite, fiecare dintre cei doi membri ai Comisiei de 

examinare va acorda calificativul ADMIS sau RESPINS.  

(4) Pentru promovare, stagiarul trebuie să obţină la ambele etape ale examinării (prezentarea 

dosarelor evaluărilor şi răspunsurile la întrebări) calificativul ADMIS, din partea ambilor 

examinatori. Decizia Comisiei de examinare este definitivă şi nu poate fi contestată. 

(5) Stagiarul care nu a promovat examenul poate să-l susţină, gratuit, încă o dată într-un termen de 

6 luni, într-o locaţie şi la o dată stabilită de Departamentul Pregătire profesională.  

(6) Dacă nici după această a doua examinare candidatul nu este declarat ADMIS, acesta va relua, 

contra unei taxe, întregul proces de stagiu. 

Art. 14. Alte acţiuni legate de perioada de stagiu 

(1) Participanţii la stagiatură au posibilitatea de a-şi exprima opinia cu privire la: calitatea 

mijloacelor didactice, prestaţia lectorilor şi a tutorilor, comportamentul personalului 

administrativ, prin intermediul formularului „Chestionar de satisfacţie” pe care îl vor primi atât 

la finalizarea cursului de pregătire profesională, cât şi la finalizarea perioadei de stagiu. 

(2) Observaţiile menţionate în aceste chestionare sunt sintetizate de Departamentul Pregătire 

profesională pe formularul „Fişă de apreciere a desfăşurării stagiului”.  

(3) Pentru neconformităţile depistate, preşedintele Comisiei de calificare şi atestare profesională 

stabileşte măsuri corective, termenul de realizare, responsabilul pentru soluţionarea 

deficienţelor etc. 

 

 

Prezentele Reguli au fost aprobate de către Consiliul director în data de 22.11.2013. 
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ACORDUL DE PARTENERIAT  
AL ANEVAR CU INSTITUȚIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR PENTRU ECHIVALAREA 

FORMĂRII PROFESIONALE ÎN DOMENIUL EVALUĂRII 

 

 

Acordul de parteneriat reglementează obiectivele şi cadrul general privind echivalarea formării 

profesionale în domeniul evaluării pentru studenţii care au urmat cursurile unui program de master sau 

post universitar în acest domeniul. Studenții pot astfel să obțină o diplomă de absolvire a cursului în 

specializarea pentru care s-a solicitat echivalarea, eliberată de către ANEVAR. 

Până în acest moment ANEVAR a încheiat acorduri de parteneriat cu următoarele instituții de învăţământ 

superior: 

Instituţia de învăţământ superior 
Denumire program  

universitar 

Specializarea pentru 

care s-a acordat 

echivalarea 

Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad 

Facultatea de Ştiinţe Economice  

Master 

Analiză economică, evaluare 

de active şi de afaceri 

EI 

Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti 

Facultatea de Geodezie 

Master 

Sisteme informaţionale şi 

publicitate imobiliară 

EPI 

Academia de Studii Economice Bucureşti 

Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse 

de Valori 

Master 

Management financiar şi 

investiţii - DAFI 

EI 

Academia de Studii Economice Bucureşti 

Facultatea de Contabilitate şi Informatică de 

Gestiune 

Master 

Analiză financiară şi 

evaluare 

EI 

Academia de Studii Economice Bucureşti 

Facultatea de Contabilitate şi Informatică de 

Gestiune 

Master 

Economia proprietăţilor 

imobiliare 

EPI 

Universitatea Tehnică Cluj-Napoca  

Facultatea de Construcţii de Maşini 

Master 

Evaluarea proprietăţii 
EI / EBM 

Universitatea Tehnică Cluj-Napoca  

Facultatea de Construcţii 

Master 

Managementul proiectelor şi 

evaluarea proprietăţii 

EPI 

Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca 

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea 

Afacerilor 

Master 

Diagnostic şi Evaluare 
EI / EPI 

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iaşi 

Facultatea de Construcţii şi Instalaţii 

Master 

Evaluare şi administrare 

imobiliară 

EPI 

Universitatea de Vest Timişoara 

Facultatea de Economie şi de Administrare a 

Afacerilor 

Master 

Diagnostic, evaluare şi 

consultanţă în afaceri 

EI 

Universitatea „Petru Maior” Târgu Mureş  

Centrul de instruire şi perfecţionare 

Curs Postuniversitar 

Diagnostic şi evaluare 
EI 
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Acordul de parteneriat se încheie pe o perioadă de patru ani, iar în cadrul acestuia se stabilesc care sunt 

responsabilitățile celor doi parteneri în vederea unei bune colaborări. 

Responsabilităţile ANEVAR 

a) să elibereze diploma de absolvire a cursului în specializarea pentru care s-a solicitat echivalarea, 

pentru studenţii care au absolvit programul de master/postuniversitar pentru care s-a încheiat acordul 

şi care au obţinut cel puţin nota 7, atât pentru raportul de evaluare prezentat, cât şi la examenul scris 

organizat de ASE în colaborare cu ANEVAR. Notarea raportului de evaluare va fi realizată în cadrul 

unuia dintre cursurile programului de master/postuniversitar pentru care se solicită echivalarea. 

Subiectele pentru examenul scris sunt elaborate de o comisie de specialitate a ANEVAR. Foile de 

examen vor fi transmise împreună cu subiectele în ziua examinării, ce trebuie anunţată de către 

Instituția de învățământ superior, cu două săptămâni în avans, printr-o cerere trimisă la adresa 

ANEVAR, în atenţia preşedintelui Comisiei de calificare și atestare profesională.  

b) studenţii care au obţinut diploma de absolvire a cursului în specializarea pentru care s-a solicitat 

echivalarea pot participa, fără să achite taxa de curs, la cursul de formare profesională organizat de 

ANEVAR în limita locurilor disponibile. 

c) studenţii care au obţinut diploma de absolvire a cursului devin membri stagiari în specializarea 

echivalată conform acordului încheiat. 

d) studenţii care au obţinut diploma de absolvire a cursului pot căuta un tutore pe aceeaşi specializare 

pentru supervizare pe perioada stagiaturii şi se pot înscrie la examenul de finalizare a stagiaturii. 

Înscrierea la examenul de finalizare a stagiaturii se poate face în maxim 2 ani de la momentul 

eliberării diplomei de absolvire a cursului. 

Responsabilităţile Instituției de învățământ superior  

a) să pună la dispoziţie o sală de curs în vederea organizării examenelor pentru studenţii care au absolvit 

programul de master/postuniversitar pentru care s-a încheiat acest acord şi să constituie o comisie de 

examen şi de supraveghere în care să participe alături de cadrele didactice de specialitate şi membrii 

ANEVAR agreaţi;  

b) să transmită ANEVAR tabelul nominal al studenţilor absolvenţi ai programului de master/ 

postuniversitar care au îndeplinit condiţiile stabilite în acord, împreună cu fişele de date personale 

completate pentru studenţii respectivi; 

c) să reactualizeze periodic conţinutul aplicaţiilor practice la disciplinele de formare în evaluare în baza 

cărora s-a solicitat echivalarea formării profesionale, astfel încât să se ia în considerare evoluţiile din 

domeniul evaluării; 

d) să faciliteze monitorizarea de către ANEVAR a programului de master/postuniversitar pentru care s-a 

încheiat acest acord (prezenţa unui membru ANEVAR agreat la cel puţin un curs, acces la rapoartele 

de evaluare realizate de către studenţi); 

e) să pună la dispoziţia ANEVAR cu titlu gratuit o sală de curs pentru organizarea anuală de către 

ANEVAR a unei serii de curs pentru specializarea pentru care se solicită echivalarea. 

În condiţiile în care se produc modificări la nivelul programei analitice (fişei) a disciplinelor de formare 

în evaluare în baza cărora s-a solicitat echivalarea formării profesionale, este necesară depunerea de către 

instituția de învățământ superior a unei noi cereri de echivalare şi a dosarului cu documentele solicitate de 

ANEVAR. Documentele solicitate sunt aceleaşi cu cele solicitate la momentul depunerii cererii inițiale de 

echivalare şi constau în: 

 Cererea de echivalare tip; 

 O scurtă prezentare a programului universitar de master/postuniversitar şi motivația solicitării 

echivalării formării profesionale în domeniul evaluării; 

 Planul de învăţământ al programului universitar de master/postuniversitar;  

 Tabelul cadrelor didactice titulare ale cursurilor de formare în domeniul evaluării; 
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 Programele analitice (fişele) ale disciplinelor cu detalierea numărului de ore alocat pe fiecare temă de 

curs şi seminar, precum şi modul de evaluare a studenților/cursanţilor şi ponderea fiecărui tip de 

evaluare în nota finală; 

 CV-urile cadrelor didactice titulare ale cursurilor de formare în domeniul evaluării; 

 Suporturile de curs folosite pentru predare la disciplinele de formare în domeniul evaluării. În cazul în 

care pentru o disciplină sunt recomandate la bibliografie mai multe suporturi de curs, se vor trimite 

suporturile de curs cu indicarea paginilor din care se predă pentru fiecare temă de curs. Excepţie fac 

suporturile de curs editate de IROVAL/ANEVAR, standardele de evaluare obligatorii pentru membrii 

ANEVAR, Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pentru care solicităm transmiterea 

doar a unui tabel în care se indică paginile recomandate ca bibliografie. 

Pentru fiecare specializare pentru care se solicită echivalarea cursurilor de formare în domeniul evaluării 

trebuie să se cumuleze minim 120 de ore de pregătire în sală, ore de instruire ce acoperă ansamblul 

temelor din cadrul programei cursurilor ANEVAR realizate pentru specializarea pentru care se solicită 

echivalarea. Se depune câte un dosar pentru fiecare specializare pentru care se solicită echivalarea 

cursurilor de formare în domeniul evaluării. 

În cazul în care, instituția de învățământ superior dorește reînnoirea acordului, aceasta va trebui să 

depună cu şase luni înainte de expirarea perioadei de derulare a acordului, a unei noi cereri de echivalare 

şi a dosarului cu documentele solicitate de ANEVAR. Formatul cererii de echivalare este prezentat în 

continuare: 

 

Către, 

Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România  

 

Prin prezenta, Facultatea ……………………………… din cadrul Universităţii ……………….……… 

din ……………………….., solicită echivalarea cursurilor de formare în domeniul evaluării din cadrul 

programului universitar de master/postuniversitar cu denumirea ………………………….., organizat de 

către instituţia noastră. 

În cadrul programului universitar de master/postuniversitar ……………………………. este prevăzut un 

număr de ore de curs, respectiv de ore de aplicaţii practice/seminar, aferente cursurilor de formare în 

domeniul evaluării, în specializarea 
1
 ……………………………….… după cum urmează: 

 Ore de curs - ………….. ore 

 Ore de aplicaţii practice/seminar - ………….. ore 

 Total - ………….. ore 

Alăturat cererii noastre anexăm următoarele documentele: 

1. Prezentarea programului universitar de master/postuniversitar şi motivaţia cererii de echivalare;  

2. Planul de învăţământ al programului universitar de master/postuniversitar; 

3. Tabelul cadrelor didactice titulare ale disciplinelor din cadrul cursurilor de formare în domeniul 

evaluării; 

4. Programele analitice (fişele de disciplină) ale cursurilor de formare în domeniul evaluării; 

5. CV – urile cadrelor didactice titulare ale cursurilor de formare în domeniul evaluării; 

6. Suporturile de curs folosite pentru predarea cursurilor de formare în domeniul evaluării. 

 

Decan,              

         Director program, 

Data:………………… 

                                                 
1
 De completat specializarea pentru care se solicită echivalarea. De exemplu: Evaluarea proprietăţilor imobiliare (EPI), 

Evaluarea întreprinderii (EI) sau Evaluarea bunurilor mobile (EBM). 
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COTIZAŢII ŞI TAXE PENTRU ANUL 2014 

 
 

 

NR. COTIZAŢII ŞI TAXE 2014 SUME 

1 

Taxe înscriere/reînscriere - lei 

Taxa de înscriere în ASOCIAȚIE - persoane fizice 300 

Taxa de înscriere în ASOCIAȚIE - membri corporativi 1.000 

Taxa de reînscriere în ASOCIAȚIE - membri titulari 200 

Taxa de reînscriere în ASOCIAȚIE - membri stagiari 200 

Taxa de reînscriere în ASOCIAȚIE - membri corporativi 1.000 

2 

Cotizaţie anuală - lei 

Membru stagiar 200 

Membru titular 600 

Membru inactiv 0 

Membru corporativ 1.500 

3 
Examen național de acces la stagiu - lei 

Taxă examen național pentru membrii stagiari 300 

4 

Taxe de examen acreditare/reacreditare - lei 

Înscriere (verificare dosar) 50 

Examinare 250 

5 

Cotizaţii membri REV 

Taxa înscriere REV  150 Euro 

Cotizaţie anuală REV  120 Euro 

FORMARE PROFESIONALĂ 

6 

Taxă de participare la cursul de formare profesională - lei 

Curs formare 120 de ore (4 module) 2.000 

Curs formare 30 de ore (1 modul) 500 

PREGĂTIRE CONTINUĂ  

7 

Taxă de participare la seminarii de pregătire continuă - lei 

Seminar de 4 h la sală 200 

Seminar de 8 h la sală 300 

Seminar de 12 h (la distanţă)  250 

Seminar de pregătire aprofundată 400 

Seminar de autor 8 h 500 

Seminar cu testare on-line 4 h/5 h 75 

Seminar cu testare on-line 8 h 150 

Seminar cu predare on-line (webinar) 8 h 150 

Conferințe profesionale 8 ore 300 

Conferințe profesionale 4 ore 200 
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SUBIECTELE DATE LA EXAMENUL DE ACREDITARE  

NOIEMBRIE 2013 

 

A. SECŢIUNEA EVALUAREA ÎNTREPRINDERII 

STUDIU DE CAZ 

Best Product este o societate de producţie cu sistem propriu de distribuţie şi care activează în domeniul 

pieselor de schimb auto.  

Se cere estimarea valorii de piaţă a unei participaţii de 10% pentru societatea Best Product, controlată de 

o terță parte, prin aplicarea tuturor metodelor de evaluare posibile, conform informaţiilor disponibile. 

Să se verifice rezonabilitatea rentabilităţii rezultate (ROA) pentru eventualul activ de tip fond comercial. 

Situaţiile financiare la data evaluării - 31.12.2012 - sunt: 

 

Bilanţ Best Product  

la 31.12.2012 

 Cont de Profit şi Pierdere Best Product  

la 31.12.2012 

- mii euro - 
 

- mii euro - 

Indicator 
Valori 

contabile 

 
Indicator 

Valori 

contabile 

Activ    Venituri din producţia vândută 2.250 

I. Active imobilizate 2.800  Venituri din vânzarea mărfurilor 250 

     1. Imobilizări necorporale  100  Venituri din exploatare (CA) 2.500 

     2. Imobilizări corporale, din care: 2.600  Venituri financiare 250 

 - în afara exploatării 600  Venituri totale 2.750 

     3. Imobilizări în curs 0  Cheltuieli de exploatare, din care: 2.213 

     4. Creanţe financiare 100  Cheltuieli cu amortizarea 140 

      - din care participaţii  100  Cheltuieli financiare 250 

II. Active circulante 800  Cheltuieli totale 2.463 

    1. Stocuri 200  Profit brut 288 

    2. Disponibilităţi băneşti neoperaţionale 100  Impozit 46 

    3. Creanţe  500  Profit net 242 

Pasiv 1.410    

1. Furnizori 300    

2. Datorii exigibile peste (>) 1 an 1.000    

3. Provizioane 95    

4. Venituri în avans 15    

 

În urma analizei diagnostic s-a ajuns la următoarele concluzii/ipoteze de evaluare: 

- Societatea se află într-o fază de dezvoltare în curs de finalizare şi prezintă următoarele estimări ale 

evoluţiei cifrei de afaceri şi EBITDA pe perioada de previziune explicită, conform planului de afaceri 

furnizat de managementul societăţii: 

 

Indicator 2013 2014 2015 2016 2017 

Creştere CA faţă de anul precedent 16% 5% 3% 2% 2% 

Marja EBITDA totală (inclusiv relaţia cu 

clienţii) 22% 20% 18% 16% 16% 

 

- Din strategia managementului s-a reţinut că mai sunt necesare investiţii minime în valoare de 200 mii 

EUR în 2013 şi 100 mii EUR în 2014, care reprezintă echipamente cu o durată de viaţă utilă de 10 ani. 



            ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A EVALUATORILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA 

 

 

Buletin Informativ nr. 2/2013 35 

 

- Investiţiile de menţinere a nivelului de performanţă a echipamentelor se vor face în afara perioadei de 

previziune explicită. De asemenea, se precizează că imobilizările corporale existente, la data evaluării, 

în patrimoniul societăţii, au o durată de viaţă rămasă de cca. 14 ani. 

- Nivelul fondului de rulment pe perioada de previziune se estimează a avea o pondere în CA anuală 

egală cu ponderea înregistrată la data evaluării. 

- În urma unei analize de piaţă pentru determinarea ratelor de actualizare au rezultat următoarele: 

 
Rata fără risc Rf (EUR) 3,5% 

Prima risc de ţară 5,0% 

Prima risc piaţă 5,0% 

Beta capital propriu (îndatorat) media sector vezi informaţiile de piaţă 

Risc suplimentar faţă de CMPC - activ necorporal 1,5% 

Grad îndatorare (D / (D + Cap. propriu)) conform pieţei 

Cost capital propriu Kc (CAPM)  

Cost brut capital împrumutat 10,0% 

Cota impozitului pe profit T 16,0% 

 

- Gradul de îndatorare va fi considerat la nivelul mediei societăţilor comparabile analizate. 

- În calculul beta active (βu) şi beta capital propriu (βL) nu se va lua în calcul cota impozitului pe profit, 

ci se va folosi următoarea formulă: 

 

 

 

 

- Societatea Best Product are, la data evaluării, o participaţie minoritară de 100 mii EUR într-o societate 

care are capitalul propriu la valoarea de piață de minus 200 mii EUR. 

- Din diagnosticul comercial şi financiar al societăţii Best Product s-a identificat existenţa unei relaţii cu 

clienţii neînregistrată în contabilitate, care a contribuit în 2012 la realizarea a 30% din CA a societăţii. 

- De asemenea, s-a constatat că există o rată de pierdere anuală constantă a clienţilor de 5% (churn rate), 

în condiţiile în care se previzionează o creştere a vânzărilor pe client din această categorie cu 6% în 

fiecare din următorii 2 ani. 

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

a fondului de rulment. Astfel, rata rentabilităţii activelor (ROA), pe fiecare categorie de activ 

contribuitor, este următoarea: 

Indicator ROA 

Active imobilizate corporale 12,7% 

Fond de rulment 7,2% 

- Din analiza companiilor din acelaşi sector de activitate s-au putut identifica următoarele societăţi, 

indiferent de gradul de similaritate: 

 

  

Companie Capitalizare 

bursiera 

(CB) 

CB/ 

Profit 

net 

Dato

rii/ 

CB 

CB/ Val. 

ctb. cap. 

propriu 

Capital 

investit/ 

CA 

Capital 

investit/ 

EBITDA 

Beta capital 

propriu (îndatorat/ 

levered) 

1 Compania A 6.000 6,4 0,3 1,2 1,2 7 1,35 

2 Compania B 4.000 6,2 0,18 1,6 1,2 7,2 1,29 

3 Compania C 4.500 5,2 0,15 1 0,9 7,5 1,02 

4 Compania D 5.800 5,9 0,3 1,1 1 7,4 0,98 

5 Compania E 20.000 6,5 0,53 2 0,3477 8,5 1,00 
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- Din cercetări specifice s-au putut selecta numai companii în care există participaţii majoritare sau 

drepturi de control, analiza prezentată în tabelul de mai sus fiind aferentă unor participaţii la capital 

minoritare. 

- Conform unui studiu recent publicat s-a constatat că, în momentul în care apare un acționar majoritar, 

prețul acțiunilor pentru acționarii minoritari scade cu 15%. 

Precizări: 

 actualizările se vor face pe baza convenţiei încasării fluxului de numerar la sfârşitul anului; 

 pentru uşurinţa abordării, calculele cu luarea în considerare a contribuţia fiecărei categorii de active 

(metoda Multiperiod Excess Earnings Method - MEEM - şi Contributory Asset Charges - CAC), sunt 

avute în vedere numai pe primii doi ani de previziune; 

 în analiza societăţilor comparabile să se precizeze criteriile folosite în selecţia acestora; 

 în analiză se recomandă utilizarea valorilor medii ale indicatorilor pentru companiile comparabile cu 

Best Product; 

 în verificarea rezonabilității rentabilității fondului comercial (ROA) se poate folosi tabelul următor. 

                                                                                                                                                                - mii € - 

Indicator Valoare active ROA Profit aşteptat 

Active imobilizate corporale 2.000 12,7% 254 

Fond de rulment 290 7,2% 21  

Active imobilizate necorporale       

Fond comercial       

Capital investit       

Verificare rentabilitate capital investit egală 

cu rentabilitatea activelor       

 

Rezolvare 

1) Abordarea prin venit 

                                                                                                                                                                                - mii € - 

Indicator 
Realizat 

2012 

Previziuni 

2013 2014 2015 2016 2017 Val. term. 

Creştere CA faţă de anul 

precedent  16% 5% 3% 2% 2% 2,0% 

Cifra de afaceri anuală 2.500 2.900 3.045 3.136 3.199 3.263 3.328 

Marja EBITDA totală (inclusiv 

relaţia cu clienţii)  22% 20% 18% 16% 16% 16% 

Cheltuieli de exploatare 2.213 2.262 2.436 2.572 2.687 2.741 2.796 

EBITDA 428 638 609 565 512 522 533 

Amortizarea 140 140 160 170 170 170 170 

EBIT 288 498 449 395 342 352 363 

 
                                                                                                                                                           - mii € - 

 Indicator 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Val. term. 

Fond de rulment 290 336 353 364 371 379 386 

% CA 12%       

Creștere fond de rulment  46 17 11 7 7 8 
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Metoda fluxurilor de numerar actualizate 
- mii € - 

Indicator 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Val. term. 

EBIT după impozit 16% 418 377 331 287 296 305 

Amortizarea   140 160 170 170 170 170 

Investiţii   -200 -100 0 0 0 -170 

Variaţia fondului de rulment   -46 -17 -11 -7 -7 -8 

Fluxuri de numerar nete la dispoziţia firmei   312 420 491 450 458 297 

Factor actualizare - CMPC după impozit 13,2% 0,8834 0,7804 0,6894 0,6091 0,5381 0,5381 

Valoarea actualiz. a fluxurilor de numerar nete   276 328 338 274 247   

Sumă valoare act. a fluxurilor de numerar nete   1.463           

Flux de numerar an terminal   297           

Rata anuală de creştere perpetuă - g   2%           

Rata de capitalizare   11,2%           

Valoarea terminală   2.652           

Valoarea terminală actualizată    1.427           

Valoare estimată a capitalului investit   2.890           

Datorie netă   900           

Imobilizări corporale din afara exploatării   600           

Valoare estimată a capitalului propriu -DCF     2.590            

Calculul CMPC post impozitare 

Rata fără risc Rf (EUR) 3,50%   

Prima risc de ţară 5%   

Prima risc de piaţă 5%   

Beta capital propriu (levered) - medie sector 1,16   

Risc suplimentar faţă de CMPC - activ necorporal 1,5%   

Cost capital propriu Kc (CAPM) 14,312%   

Costul brut al capitalului împrumutat 10%   

Grad îndatorare (D / (D + Cap. propriu))  conform pieţei  19% 

Capitalizare (Cap. propriu / (D + Cap. propriu))  conform pieţei  81% 

Cota impozitului pe profit T 16%   

CMPC - rata de actualizare după impozit 13,2%   

CMPC necorporal după impozit (CMPC + 1,5%) 14,7%   

Estimarea valorii activului necorporal - contracte abonament clienţi 

Indicatori 2012 2013 2014 

Active imobilizate corporale 2.000 2.060 2.000 

Fond de rulment 290 336 353 

 

a) Varianta I la nivel de EBIT cu determinarea amortizării 

 Indicatori ROA 2013 2014 

Rata rentabilităţii activelor imobilizate corporale 12,7% 254 262 

Rata rentabilităţii fondului de rulment 7,2% 24 25 

% din EBIT afacere pt. active imobilizate  51% 58% 

% din EBIT afacere pt. fondul de rulment  5% 6% 
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 Indicatori 2012 2013 2014 

Pondere relaţie cu clienţii în CA / creştere în anii 2013, 2014 30% 6% 6% 

Cifra de afaceri anuală din relaţia cu clienţii 750 755 761 

Marja EBITDA din relaţia cu clienţii  22% 20% 

EBITDA din relaţia cu clienţii  166 152 

Amortizarea aferentă CA din relaţia cu clienţii  36 40 

EBIT din relaţia cu clienţii  130 112 

Contribuţia la EBIT a activelor imobilizate  66 65 

Contribuţia la EBIT a fondului de rulment  6 6 

EBIT (CF) aferentă CA din relaţia cu clienţii  57 40 

EBIT (CF) aferentă CA din relaţia cu clienţii după impozit 16% 48 34 

Factor de actualizare  14,7% 0,872 0,760 

CF actualizat  41,93 25,84 
Valoarea relaţiei cu clienţii  67,77  

 
b) Varianta II recuperare amortizare + ROA 

                                                                                                                                - mii € - 

Indicatori  2012 2013 

Cifra de afaceri anuală din relaţia cu clienţii 755 761 

Marja EBITDA din relaţia cu clienţii 22% 20% 

EBITDA din relaţia cu clienţii 166 152 

Contribuţia din CA a activelor imobilizate 103 105 

Contribuţia din CA a fondului de rulment 6 6 

EBIT (CF) aferentă CA din relaţia cu clienţii 57 40 

EBIT (CF) aferentă CA din relaţia cu clienţii după impozit 48 34 

Factor actualizare  0,872 0,760 

CF actualizat 42 26 

Valoarea relaţiei cu clienţii 67,77 - 

 
Verificarea rezonabilităţii estimării rentabilităţii activelor ROA 

                                                                                                                                   -  mii € - 
 Indicatori Valoare active ROA Rentabilitate active 

Active imobilizate corporale 2.000 12,7% 254 

Fond de rulment 290 7,2% 21 

Active imobilizate necorporale 168 14,7% 25 

Fond comercial 432 19,0% 82 

Capital investit 2.890 13,2% 381 

2) Abordarea prin active                                                                                                      
                                                                                                                      - mii € - 

 Indicatori Valori contabile Corecţie Valori corectate 

Active imobilizate necorporale 100 68 168 

Active imobilizate corporale 2.600  2.600 

Creanţe financiare - participaţii 100 -100 0 

Active circulante 800  800 

Datorii curente comerciale 410  410 

Datorii pe termen lung 1.000  1.000 

Val. capital propriu - ANC 2.190 -32 2.158 
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3) Abordarea prin piaţă 

Companie 
Capitalizare 

bursieră 
(CB) 

CB / 
profit net 

Datorii/ 
CB 

CB/ Val. 
cont. cap. 
propriu 

Capital 
investit/ 

CA 

Capital 
investit/ 
EBITDA 

Beta capital 
propriu (îndatorat/ 

levered) 

Compania A 6.000 6,40 0,30 1,20 1,20 7,00 1,35 

Compania B 4.000 6,20 0,18 1,60 1,20 7,20 1,29 

Compania C 4.500 5,20 0,15 1,00 0,90 7,50 1,02 

Compania D 5.800 5,90 0,30 1,10 1,00 7,40 0,98 

Compania E 20.000 6,50 0,53 2,00 0,35 8,50 1,0 

BEST PRODUCT 4.365  0,09     

MEDIA  5,9 0,23 1,2 1,1 7,3 1,2 

MINIM  5,2 0,2 1,0 0,9 7,0 1,0 

MAXIM  6,4 0,3 1,6 1,2 7,5 1,4 

Beta cap. propriu 
sector (îndatorat) 

      1,16 

- mii € - 

Indicator Best Product Multiplicatori medie sector Cap. Propriu 

Profit net 242 5,9 1.431 

Capital propriu** 1.590 1,23 1.948 

CA 2.500 1,08 1.788* 

EBITDA 428 7,3 2.210* 

Valoare capital propriu   1.844 

*  minus datorii nete 900   
**minus imobilizări corporale din afara exploatării 600   

Imobilizări corporale în afara exploatării   600 

Val. cap. propriu part. minoritară   2.444 

 
Reconcilierea valorii capitalului propriu 

                                                                                                                                                                                       - mii € - 

 
100% 

Participaţie 
minoritară 

Cauza ajustărilor 

Valoare capital propriu - ANC 2.158 1.834 Participaţie majoritară 

Valoare capital propriu - DCF 2.590 2.201 Participaţie majoritară 

Valoare capital propriu – abordare prin piaţă  2.444 2.444 Participaţie minoritară 

Valoare de piaţă reconciliată a capitalului propriu   2.201  

Pondere participaţie minoritară în total capital propriu  10%  

Valoarea de piaţă participaţie minoritară  220  

 

B. SECŢIUNEA EVALUAREA PROPRIETĂŢII IMOBILIARE 

STUDIU DE CAZ 

O societate de producție deține un activ excedentar, hotelul TURIST, şi dorește să-şi fundamenteze 

decizia de exploatare optimă pe următorii ani. Această proprietate este asimilabilă cu o proprietate 

generatoare de afaceri, pentru care se aplică prevederile GE 2 Evaluarea proprietăţii imobiliare 

generatoare de afaceri, fiind formată dintr-o clădire de hotel şi terenul aferent mijloacelor fixe specifice 

activităţii hoteliere. Capitalul de lucru (stocurile) şi activele necorporale sunt neglijabile (uzual în 

activitatea hotelieră). Hotelul a intrat în patrimonial societății în urmă cu 10 ani. Preţul achiziţiei a fost de 

1.220.000 euro, alocat astfel: 
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- teren                                                                200.000 euro; 

- clădire (cost de înlocuire de nou)                 1.000.000 euro; 

- alte mijloace fixe nou achiziționate (MF)         20.000 euro. 

Aceste valori nu sunt influenţate de piaţă pe întreaga perioadă de previziune. 

La achiziţie, societatea a angajat o linie de credit care se prelungeşte anual, cu un plafon în valoare de 

300.000 euro. Societatea trage anual întreaga valoare a liniei de credit, iar rata anuală a dobânzii este 6%. 

În prezent, performanţele de exploatare ale hotelului sunt: 

- venituri anuale din activitatea hotelieră          600.000 euro; 

- cheltuieli de exploatare fără amortizare 400.00 euro; 

- cota de amortizare anuală a clădirii              2,5% pe an; 

- cota de amortizare pentru alte mijloace fixe        0% pe an; 

- cota impozitului pe profit                                             16%; 

- rata anuală a inflaţiei în zona euro, se consideră neglijabilă. 

Managementul societății estimează că valoarea cheltuielilor de investiţii/înlocuire anuale este egală cu 

valoarea amortizării altor mijloace fixe. 

Din motive personale, proprietarul este hotărât să se retragă din afacere peste 10 ani. El are acum două 

variante: 

a) continuarea activităţii încă 10 ani (să continue exploatarea hotelului, având hotelul în proprietate);  

b) să vândă acum hotelul (numai proprietatea imobiliară) la o societate de leasing operaţional şi să-l 

închirieze înapoi. 

Preţul de vânzare al hotelului (numai proprietatea imobiliară) este estimat pe baza multiplicatorilor de 

EBITDA şi anume: 

- în prezent multiplicatorul EBITDA este 9; 

- multiplicatorul EBITDA va scădea în următorii 5 ani, cu 0,4 pe an, iar apoi va rămâne constant; 

- cheltuielile de vânzare sunt 2% din preţul de vânzare al proprietăţii; 

- alte mijloacele fixe se vând la 50% din valoarea contabilă. 

Condiţiile de leasing operaţional sunt: 

- durata 10 ani; 

- rata anuală de leasing este 10% din preţul de vânzare din anul 1; 

- cota reziduală (la opțiunea de răscumpărare) este de 20% din preţul de vânzare din anul 1. 

Costul capitalului propriu (real) este 15% şi rămâne neschimbat. 

Precizări: 

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

- valorile pot fi rotunjite la cifra miilor; 

- factorul de capitalizare pentru „n" ani, la rata „a", este = (1 – 1 / (1 + a)
 n

) / a. 

Se cere: 

1) Fundamentarea deciziei proprietarului pe baza celor două utilizări posibile ale hotelului. 

2) Ce recomandaţi proprietarului? 

3) Ce alte considerente ar putea afecta decizia proprietarului? 

Rezolvare 

1) a) EXPLOATARE CA PROPRIETAR  

 având venituri constante an de an şi vânzarea proprietăţii la sfârşitul perioadei, inclusiv 

rambursarea creditului. 
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 Cash flow-uri anii 1-10      

 Venituri anuale 600.000     

 Cheltuieli de exploatare -400.000     

 EBITDA 200.000     

 Amortizare -27.000  (25.000 clădiri + 2.000 alte MF)  

 Dobânzi -18.000 (0,06 × 300.000)  

 Profit brut 155.000     

 Impozit pe profit -24.800     

 Profit net 130.200     

 Investiţii -2.000 (pentru alte MF)  

 Amortizare 27.000 (clădire şi alte MF)  

 Cash flow net anual 155.200     

 Vânzare anul 10      

 EBITDA an 10 200.000     

 Multiplu de EBITDA după 10 ani (cu 

scădere 0,4 anual pe primii 5 ani) 7 

    

 Preţ de vânzare 1.400.000     

 Comision vânzare -28.000     

 Preţ de vânzare net 1.372.000     

 Amortizare cumulată după 10 ani, respectiv 

20 ani de la data PIF 

 

500.000 

 

 

 

 Teren 200.000     

 Clădire - valoare neamortizată 500.000     

 Alte MF 10.000     

 Total 710.000     

 Profit din vânzare  662.000     

 Impozit pe profit din vânzare -105.920     

 Rambursare linie credit -300.000     

 Preţ de vânzare net 1.372.000   

 Cash flow din vânzare în anul 10 966.080 (1.372.000 – 105.920 – 300.000) 

 Cash flow din vânzare actualizat din anul 10 238.800 (966.080 × 0,247185) 

 Cash flow net anual capitalizat pt. 10 ani  778.913 (5,018769 × 155.200) 

 Total valoare de exploatare ca proprietar 1.017.713 euro    

 b) VÂNZARE ŞI LEASING OPERAŢIONAL   

 
analiza/evaluarea (la începutul perioadei) şi exploatarea în următorii 10 ani în leasing operaţional 

 Vânzare anul 0     

 EBITDA 200.000    

 Multiplu Preţ de vânzare / EBITDA                                   9    

 Preţ de vânzare 1.800.000    

 Comision vânzare -36.000    

 Preţ net 1.764.000    

 

Amortizare cumulată 250.000 Clădirea în primul an de achiziţie 

are 10 ani vechime 

 Teren 200.000    

 Clădire - valoare neamortizată 750.000    

 Total 950.000    

 Alte MF - nu se vând decât după 10 ani                      20.000    

 Profit din vânzare   814.000 (1.764.000 – 950.000) 

 Impozit pe profit din vânzare -130.240    

 Rambursare linie credit -300.000    

 Cash flow din vânzare anul 1 1.333.760 (1.764.000 – 130.240 – 300.000) 
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 Anii 1-10     

 Venituri anuale 600.000    

 Cheltuieli de exploatare -400.000    

 EBITDA 200.000    

 Amortizare alte MF -2.000    

 Rata leasing -144.000 (1.800.000 × 0,8) × 0,1 

 Profit brut 54.000    

 Impozit pe profit -8.640    

 Profit net 45.360    

 Investiţii alte MF -2.000    

 Amortizare alte MF 2.000    

 Cash flow net anual 45.360    

 Cash flow din vânzare din anul 1 1.333.760    

 Cash flow net anual capitalizat pt. 10 ani 227.651 (45.360 × 5,0187)* 

 Valoarea actualizată a altor MF din anul 10 2.472 (10.000 × 0,2472)** 

 Total valoare de exploatare în leasing 1.563.883  euro   
*   Factorul de capitalizare pentru o rată de actualizare de 15% şi n=10 ani este 5,018769. 

** Factorul de actualizare aferent unei rate de actualizare de 15%, pentru anul 10, este 0,247185. 

 

Răspunsuri: 

1) Dacă se continuă activitatea încă 10 ani cash flow-ul actualizat total este 1.017.713 euro, iar dacă 

proprietarul face o operaţiune de sale and lease back, cash flow-ul actualizat total este 1.563.883 euro. 

2) Se recomandă exploatarea în varianta sale and lease back. 

3) Alte considerente care pot afecta decizia proprietarului: 

 previziunile de evoluţie a pieţei imobiliare; 

 evoluţia valorii proprietăţii pe 10 ani; 

 modificarea costului capitalului; 

 momentul în care proprietarul are nevoie de cash flow. 
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