
Buletin Informativ

Cuvântul Directorului general ANEVAR, pag. 2

Hotărârile Consilului director ANEVAR pe semestrul II 2016, pag. 3

Subiect dat la examenul de acreditare 2016, pag. 74

Nr. 2 / 2016

Editat de IROVAL București



 

 

 

Dragi evaluatori, 

 

Vă invit, în acest al doilea și ultim număr al Buletinului informativ pe anul 

2016, să lecturați hotărârile Consiliului director adoptate începând din luna 

iulie până în luna decembrie 2016. 

De asemenea, în acest număr este prezentată studiul de caz dat la examenul 

de acreditare în specializarea EPI care a avut loc în noiembrie 2016. 

Hotărârile Consiliului director din această a doua jumătate a anului cuprind în general măsuri cu privire la: 

- acordarea calității de membru corporativ, unor persoane juridice; 

- acordarea calificativelor ca urmare a monitorizării calității activității de evaluare; 

- retragerea calității de evaluator autorizat la cerere; 

- completarea Listei domeniilor de licență care permit înscrierea la examenul de atribuire a calității de 

membru stagiar; 

- actualizarea Regulamentelor de stagiatură, de acreditare, de organizare a examenului de dobândire a 

calității de membru stagiar; 

- stabilirea cotizațiilor membrilor pentru anul 2017; 

- aprobarea Programului de pregătire profesională a membrilor ANEVAR, pentru anul 2017; 

- acordarea calității de membru stagiar persoanelor care au promovat examenul național; 

- acordarea calității de evaluator autorizat membrilor stagiari care au promovat examenul de finalizare a 

stagiaturii; 

- acordarea calității de evaluator autorizat acreditat/reacreditat membrilor titulari care au promovat 

examenul de acreditare/reacreditare. 

În anul 2016 a dobândit calitatea de evaluator autorizat și membru corporativ al ANEVAR, un număr de 

69 persoane juridice. 

În contextul, mai puțin mulțumitor în care calificativele acordate ca urmare monitorizării calității activității 

de evaluare, nu au fost printre cele mai bune, la propunerea Departamentului Verificare și monitorizare, 

Consiliul director a modificat Fișa de obiective ale inspecției de verificare a calității activității de evaluator 

autorizat, dar și unele măsuri corective.   

Vă invit să lecturați Buletinul Informativ, iar în măsura în care aveți sugestii, vă aștept propunerile pe adresa 

anevar@anevar.ro 

 

Cu respect, 

Director general, 

Cătinean Bianca 

mailto:anevar@anevar.ro
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HOTĂRÂRILE CONSILIULUI DIRECTOR AL ANEVAR  

PE SEMESTRUL II 2016 

 

Nr. 

crt. 

Data 

adoptării 
Titlu 

Nr. 

Monitor 

Oficial 

Data 

intrării în 

vigoare 
51  11.08.2016 Hotărâre pentru acordarea calității de evaluator 

autorizat, membru corporativ al Asociației Naționale a 
Evaluatorilor Autorizați din România, unor persoane 
juridice 

 11.08.2016 

52  11.08.2016 Hotărâre pentru acordarea calificativelor de verificare a 
evaluatorilor autorizați care au fost inspectați în cursul 
trimestrului al II-lea 2016 și aplicarea măsurilor 
corective corespunzătoare 

 12.08.2016 

53  11.08.2016 Hotărâre pentru organizarea și desfășurarea examenului 
de atribuire a calității de membru stagiar al Asociației 
Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, 
sesiunea noiembrie 2016  

 12.08.2016 

54  11.08.2016 Hotărâre pentru modificarea Regulamentului de 
acreditare 

 12.08.2016 

55  11.08.2016 Hotărâre pentru modificarea Regulamentului de derulare 
și finalizare a stagiaturii aprobat prin Hotărârea 
Consiliului director nr. 82/2014, cu modificările 
ulterioare 

 12.08.2016 

56  02.09.2016 Hotărâre pentru acordarea calității de evaluator 
autorizat, membru corporativ al Asociației Naționale a 
Evaluatorilor Autorizați din România, unei persoane 
juridice 

 05.09.2016 

57  02.09.2016 Hotărâre privind pierderea calității de evaluator 
autorizat prin retragere din proprie inițiativă, a unei 
persoane juridice, membră a Asociației Naționale a 
Evaluatorilor Autorizați din România 

 05.09.2016 

58  02.09.2016 Hotărâre pentru aprobarea organizării unui seminar de 
către Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din 
România, în domeniul evaluării întreprinderii, și 
aprobarea cuantumului taxei aferente acestuia 

 05.09.2016 

59  02.09.2016 Hotărâre pentru aprobarea procedurii de acordare a 
premiilor în cadrul Asociației Naționale a Evaluatorilor 
Autorizați din România, cu ocazia Zilei Evaluatorului – 
9 septembrie 

 09.09.2016 

60  02.09.2016 Hotărâre pentru acordarea unor premii evaluatorilor 
autorizați, de către Asociația Națională a Evaluatorilor 
Autorizați din România  

 09.09.2016 

61  06.10.2016 Hotărâre pentru acordarea calității de evaluator 
autorizat, membru corporativ al Asociației Naționale a 
Evaluatorilor Autorizați din România, unor persoane 
juridice 

 10.10.2016 

62  06.10.2016 Hotărâre privind pierderea calității de evaluator 
autorizat, prin retragere din proprie inițiativă, a doamnei 
Mihai Elena Dorina, membru titular al Asociației 
Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

 10.10.2016 
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63  11.10.2016 Hotărâre pentru completarea Listei domeniilor de licență 
care permit înscrierea la examenul de atribuire a calității 
de membru stagiar, anexa nr. 1 la Regulamentul de 
organizare a examenului de atribuire a calității de 
membru stagiar, aprobat prin Hotărârea Consiliul 
director nr. 40/2015, cu modificările ulterioare 

 11.10.2016 

64  19.10.2016 Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii 
Consiliului director nr. 16/2016 pentru înființarea 
grupului de lucru pentru elaborarea suportului de curs de 
formare profesională pentru evaluarea bunurilor imobile 
rezidențiale – EPI-R 

 19.10.2016 

65  06.10.2016 Hotărâre pentru completarea Listei domeniilor de licență 
care permit înscrierea la examenul de atribuire a calității 
de membru stagiar, anexa nr. 1 la Regulamentul de 
organizare a examenului de atribuire a calității de 
membru stagiar, aprobat prin Hotărârea Consiliul 
director nr. 40/2015, cu modificările și completările 
ulterioare 

 27.10.2016 

66  17.10.2016 Hotărâre pentru acordarea calității de evaluator 
autorizat, membru corporativ al Asociației Naționale a 
Evaluatorilor Autorizați din România, unor persoane 
juridice 

 21.11.2016 

67  26.10.2016 Hotărâre privind pierderea calității de evaluator 
autorizat, prin retragere din proprie inițiativă a domnului 
Popa Mihai Gherasim, membru titular al Asociației 
Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

 21.11.2016 

68  17.11.2016 Hotărâre pentru acordarea calificativelor de verificare a 
evaluatorilor autorizați care au fost inspectați în cursul 
trimestrului al III-lea 2016 și aplicarea măsurilor 
corective corespunzătoare 

 21.11.2016 

69  17.11.2016 Hotărâre pentru înlocuirea anexelor nr. 1-4 ale 
Procedurii de verificare și monitorizare a calității 
activității de evaluare, aprobată prin Hotărârea 
Consiliului director nr. 81/2014, cu modificările și 
completările ulterioare 

 21.11.2016 

70  17.11.2016 Hotărâre pentru reînnoirea mandatului Consiliului 
director al Fundației umanitare „APRECIAZĂ 
VIAȚA!” 

 21.11.2016 

71  17.11.2016 Hotărâre pentru modificarea componenței Comisie de 
examinare, la examenul de atribuire a calității de 
membru stagiar al Asociației Naționale a Evaluatorilor 
Autorizați din România, sesiunea noiembrie 2016  

 21.11.2016 

72  17.11.2016 Hotărâre pentru stabilirea cuantumului și termenelor 
pentru achitarea cotizației de membru titular și membru 
corporativ al Asociației Naționale a Evaluatorilor 
Autorizați din România  

 07.12.2016 

73  17.11.2016 Hotărâre pentru stabilirea cuantumului și termenului de 
plată a cotizației anuale a membrilor stagiari ai 
Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din 
România  

 01.01.2017 

74  17.11.2016 Hotărâre pentru aprobarea Listei cotizațiilor Asociației 
Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 
aferente anului 2017 

 01.01.2017 
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75  17.11.2016 Hotărâre pentru aprobarea Listei indemnizațiilor 

Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din 

România aferente anului 2017 

 01.01.2017 

76  09.12.2016 Hotărâre pentru modificarea Procedurii de verificare și 

monitorizare a calității activității de evaluare, aprobată 

prin Hotărârea Consiliului director nr. 81/2014, cu 

modificările și completările ulterioare  

  

77  09.12.2016 Hotărâre pentru acordarea calității de evaluator 

autorizat, membru corporativ al Asociației Naționale a 

Evaluatorilor Autorizați din România, unor persoane 

juridice 

 15.12.2016 

78  09.12.2016 Hotărâre privind pierderea calității de evaluator 

autorizat prin retragere din proprie inițiativă, a unor 

persoane fizice și juridice, membri ai Asociației 

Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

 15.12.2016 

79  09.12.2016 Hotărâre pentru constatarea pierderii calității de 

evaluator autorizat, membru corporativ, a unor persoane 

juridice 

 15.12.2016 

80  09.12.2016 Hotărâre pentru acordarea calității de evaluator 

autorizat, membru titular al Asociației Naționale a 

Evaluatorilor Autorizați din România, unor persoane 

fizice 

 15.12.2016 

81  09.12.2016 Hotărâre pentru acordarea calității de membru stagiar al 

Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din 

România  

 15.12.2016 

82  09.12.2016 Hotărâre pentru aprobarea Listei candidaților admiși la 

examenul de acreditare din sesiunea noiembrie 2016 

 15.12.2016 

83  09.12.2016 Hotărâre pentru aprobarea Listei candidaților admiși la 

examenul de reacreditare din sesiunea noiembrie 2016 

 15.12.2016 

84  09.12.2016 Hotărâre pentru aprobarea Programului de pregătire 

profesională a membrilor ANEVAR, pentru anul 2017 

 16.12.2016 

85  09.12.2016 Hotărâre pentru stabilirea cuantumului și termenului de 

plată a cotizației anuale a membrilor stagiari ai 

Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din 

România, care au dobândit această calitate la 1 ianuarie 

2016  

 01.01.2017 

86  09.12.2016 Hotărâre pentru modificarea Procedurii de dobândire a 

specializării „Verificări de rapoarte de evaluare – VE”, 

aprobată prin Hotărârea Consiliul director nr. 30/2015 

 16.12.2016 

87  21.12.2016 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de derulare 

și finalizare a stagiaturii 

 01.01.2017 

88  29.12.2016 Hotărâre pentru înlocuirea Anexei nr. 4 a Ghidului de 

evaluare - GEV 500 Determinarea valorii impozabile a 

clădirilor, aprobat prin Hotărârea Conferinței naționale 

a Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din 

România nr. 3/2016 

 29.12.2016 
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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 51/11.08.2016 

pentru acordarea calității de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociației Naționale a 

Evaluatorilor Autorizați din România, unor persoane juridice 

Având în vedere propunerea Comisiei de evidență membri cu nr. 21/2016 privind acordarea calității de 

evaluator autorizat – membru corporativ, unor persoane juridice, 

În conformitate cu prevederile art. 20 din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în 

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

completările ulterioare, 

În temeiul art. 5 alin. (2) și al art. 8 alin. (8) lit. k) din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011, 

Consiliul director al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România adoptă prezenta 

hotărâre. 

Art. 1. – Se acordă calitatea de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociației Naționale a 

Evaluatorilor Autorizați din România, persoanelor juridice prevăzute în anexa care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

Art. 2. – (1) În vederea emiterii autorizației și a înscrierii în Tabloul Asociației, la secțiunea c) „Membrii 

corporativi”, publicat pe pagina web a Asociației, persoanele juridice prevăzute la art. 1 vor face dovada 

achitării taxei de înscriere, în cuantum de 1.000 lei, a deținerii unui certificat de asigurare de răspundere 

civilă profesională, având limita de răspundere de minimum 50.000 euro și a achitării cotizației aferente 

anului 2016, nivel 1, în cuantum de 1.700 lei.  

(2) Termenul limită de îndeplinire a obligațiilor prevăzute la alin. (1) este 31 decembrie 2016. 

Art. 3. – Prezenta hotărâre se publică în Buletinul informativ și pe pagina web a Asociației și intră în 

vigoare la data publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 11.08.2016. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Daniel Manațe 

 

Anexa la HCD nr. 51/11.08.2016 

Lista persoanelor juridice cărora li se acordă calitatea de evaluator autorizat, membru corporativ 

al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

 
Nr. 

crt. 
DENUMIREA SOCIETATII CUI ADMINISTRATOR  

COD 

CAEN 
JUDETUL 

1 ESTIMA TOPOCAD CONSULTING SRL 24177655 
CARLAONT RAUL 

CONSTANTIN 
6831 BUCURESTI 

2 GEOAGRI CADASTRU SRL 32793427 PRECUP ANDREI ANTON 7022 BUCURESTI 

3 EVALIASI SRL 36345485 NEACSU GEORGE AUREL 7490 IASI 

4 MONDEV REAL ESTATE SRL 36277500 FILOTE MIHAELA 7022 BUCURESTI 

5 HENT COM SRL 3990948 HENT EMANUELA IULIA 6831 BIHOR 

6 CRU ADVISORY SRL 32914570 CRUCERU VLAD GABRIEL 7022 BUCURESTI 

7 NEOVAL SERVICES SRL 36347826 
PANTON DANIEL si NICOLA 

CRISTIAN VIOREL 
6831 TULCEA 

8 TEHNOCONT EXPERT SRL 12859730 FILIP GABRIEL 7022 VASLUI 
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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 52/11.08.2016 

pentru acordarea calificativelor de verificare a evaluatorilor autorizați care au fost inspectați în 

cursul trimestrului al II-lea 2016 și aplicarea măsurilor corective corespunzătoare 

Având în vedere Referatul Comisiei de verificare și monitorizare aprobat pe cale electronică în data de 

13 iulie 2016, 

În temeiul art. 5 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul 

evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările și completările 

ulterioare și al art. 21 din Procedura de verificare și monitorizare a calității activității de evaluare, 

aprobată prin Hotărârea Consiliului director nr. 81/2014, cu modificările și completările ulterioare, 

Consiliul director al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România adoptă prezenta 

hotărâre. 

Art. 1. – Se acordă calificativele de verificare a evaluatorilor autorizați care au fost inspectați în cursul 

trimestrului al II-lea 2016, precum și măsurile corective profesionale conform anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. – (1) Măsura corectivă profesională aplicată în cazul obținerii calificativului C constă în 

efectuarea a 8 ore de pregătire profesională suplimentară de către membrii titulari inspectați, respectiv de 

către membrii titulari care își desfășoară activitatea de evaluare ca angajat sau colaborator exclusiv al 

membrilor corporativi care au făcut obiectul inspecției.  

(2) Măsura corectivă profesională aplicată în cazul obținerii calificativului D constă în efectuarea a 16 ore 

de pregătire profesională suplimentară de către membrii titulari inspectați, respectiv de către membrii 

titulari care își desfășoară activitatea de evaluare ca angajat sau colaborator exclusiv al membrilor 

corporativi care au făcut obiectul inspecției. 

Art. 3. – Calificativele de verificare și măsurile corective profesionale vor fi comunicate individual 

membrilor corporativi/titulari care au făcut obiectul inspecției. 

Art. 4. – Prezenta hotărâre se publică în Buletinul informativ și pe pagina web a Asociației și intră în 

vigoare la data publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 12.08.2016. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Daniel Manațe 

 

Anexa la HCD nr. 52/11.08.2016 

Lista calificativelor de verificare a evaluatorilor autorizați, membri corporativi, care au fost 

inspectați în cursul trimestrului al II-lea 2016 

 
NR. 

CRT. 

MEMBRU CORPORATIV / 

TITULAR INSPECTAT 
ORAȘUL CALIFICATIV*  

MĂSURA 

CORECTIVĂ* 

OBSERVAȚII 

1.  VERTIGO VALUATION SRL BUCUREȘTI    

2.  MUSCOIU GHEORGHE BRAȘOV    

3.  POPA DANIEL VASILE BRAȘOV    

4.  
PROPERTY PARTNERS 

VALUATION SRL 
BUCUREȘTI   

 

5.  
FORTIS GLOBAL 

MANAGEMENT SRL 
BUCUREȘTI   

 

6.  
SOCIETATEA GENERALĂ A 

EXPERȚILOR TEHNICI SA 
BUCUREȘTI   

 

7.  
TERRAVAL VALUATION AND 

PROPERTY MANAGEMENT SRL 
BUCUREȘTI   

 

8.  ȘARGU GELU AIUD    

9.  AXACONSULT SRL ALBA IULIA    
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NR. 

CRT. 

MEMBRU CORPORATIV / 

TITULAR INSPECTAT 
ORAȘUL CALIFICATIV*  

MĂSURA 

CORECTIVĂ* 

OBSERVAȚII 

10.  T.H.R. CONSULTING SRL BRAȘOV    

11.  LUNGU MIHAELA BUCUREȘTI    

12.  NATEA ILIE BRAȘOV    

13.  ILIESCU ELENA BRAȘOV    

14.  REI EVALUARI SRL BUCUREȘTI    

15.  
CONFIDENT MANAGEMENT 

CONSULTING SRL 
TIMIȘOARA   

 

16.  EXPERTUS SRL TIMIȘOARA    

17.  
TEAHA MANAGEMENT 

CONSULTING SRL 
BUCUREȘTI   

 

18.  VALOR SA BUCUREȘTI    

19.  EXACT VALUE PROJECT SRL BUCUREȘTI    

20.  
AVANTGARDE 

INVESTCONSULTING SRL 
BUCUREȘTI   

 

21.  
SOCIETATEA  EXPERȚILOR 

TEHNICI MUREȘ SRL 
TG. MUREȘ  

  

22.  ESPACO DEVELOPMENT SRL BUCUREȘTI    

23.  TRIVAL CONSULT SRL TG. MUREȘ    

24.  EVALIM SRL BISTRIȚA    

25.  PAVELEA IRONIM BISTRIȚA    

26.  
CBAR RESEARCH VALUATION 

ADVISORS SRL 
BUCUREȘTI   

 

27.  ANGHENE ION 
Comuna 

CÂMPINEANCA 
  

 

28.  ELVAS CONSULTING SRL BUCUREȘTI    

29.  DAMIRO EXPERT SRL BUCUREȘTI    

30.  REVALTEX SRL BRAȘOV    

31.  FOCUSED ADVISORY SRL BUCUREȘTI    

 

* Calificativele de verificare și măsurile corective profesionale se comunică individual. 
 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 53/11.08.2016 

pentru organizarea și desfășurarea examenului de atribuire a calității de membru stagiar al 

Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, sesiunea noiembrie 2016  

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

calității de membru stagiar, aprobat prin HCD nr. 40/2015, 

În temeiul art. 5 alin.(2) și art. 8 alin. (8) lit. n) din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011 privind unele 

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

și completările ulterioare, 

Consiliul director al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România adoptă prezenta 

hotărâre. 

Art. 1. – Se stabilește calendarul de desfășurare a examenului de atribuire a calității de membru stagiar, 

sesiunea noiembrie 2016, prevăzut în anexa nr. 1.  

Art. 2. – Se stabilește componența Comisiei de examinare, prevăzută în anexa nr. 2. În cazul în care unii 

membri nu se pot prezenta din motive obiective, președintele Asociației va numi alți membri.  

Art. 3. – Se stabilește tematica examenului de atribuire a calității de membru stagiar, sesiunea noiembrie 

2016, prevăzută în anexa nr. 3  

Art. 4. – Examenul de atribuire a calității de membru stagiar, sesiunea noiembrie 2016, se va desfășura la 

sediul Academiei de Studii Economice – ASE din București. 
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Art. 5. – Se aprobă baza de întrebări din care vor fi sortate întrebările pentru variantele de grilă ce 

constituie proba examenului de atribuire a calității de membru stagiar, sesiunea noiembrie 2016, 

prevăzută în anexa nr. 4*.  

Art. 6. – Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 7. – Prezenta hotărâre se publică în Buletinul informativ și pe pagina web a Asociației și intră în 

vigoare la data publicării pe pagina web. 

*Nu se publică. 

Data intrării în vigoare: 12.08.2016. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Daniel Manațe 

 

Anexa nr. 1 la HCD nr. 53/11.08.2016 

Calendarul de desfășurare a examenului de atribuire a calității de membru stagiar,  

sesiunea noiembrie 2016 

 

Etapa Perioada 

 Depunerea dosarelor de înscriere 26.09 – 17.10.2016 

 Analiza dosarelor de înscriere 18 – 30.10.2016 

 Afișarea listei dosarelor admise/respinse 31.10.2016 

 Perioada de contestație a rezultatelor înscrierii 01 - 05.11.2016 

 Soluționarea contestațiilor depuse  06 – 09.11.2016 

 Afișarea listelor finale 10.11.2016 

 Susținerea examenului de atribuire a calității de membru stagiar 26.11.2016 

 Corectarea testelor 26-27.11.2016 

 Afișarea rezultatelor  28.11.2016 

 Perioada de contestare a rezultatelor examenului 29.11 – 03.12.2016 

 Rezolvarea contestațiilor depuse  04 – 07.12.2016 

 Afișarea rezultatelor finale, după rezolvarea contestațiilor 08.12.2016 

 

 

Anexa nr. 2 la HCD nr. 53 /11.08.2016 

Comisia de examinare 

pentru examenul de atribuire a calității de membru stagiar, sesiunea noiembrie 2016 

1. Dl. Adrian Vascu, președinte 

2. Dl. Daniel Manațe, membru 

3. Dna. Anamaria Ciobanu, membru 

4. Dna. Dana Ababei, membru 

5. Dna. Cecilia Dan, membru 

6. Dl. Laurențiu Lazăr, membru 

7. Dna. Anuța Stan, membru 

8. Dl. Filip Stoica, membru 

9. Dl. Gheorghe Vîță, membru 
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Anexa nr. 3 la HCD nr. 53/11.08.2016 

Tematica examenului de atribuire a calității de membru stagiar, sesiunea 2016 

1. Cadrul general pentru evaluarea bunurilor 

2. Standardele de evaluare ANEVAR 

3. Valoarea banilor în timp 

4. Noțiuni esențiale de contabilitate 

5. Noțiuni introductive privind regimul juridic al dreptului de proprietate 

6. Acte normative referitoare la profesia de evaluator autorizat în România 

 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 54/11.08.2016 

pentru modificarea Regulamentului de acreditare 

În temeiul art. 5 alin. (2) și al  art. 8 alin. (8) lit. j) din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011 privind unele 

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

și completările ulterioare, 

Consiliul director al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România adoptă prezenta 

hotărâre. 

Art. I. - Regulamentul de acreditare aprobat prin Hotărârea Consiliului director nr. 38/2015 se modifică 

după cum urmează: 

1. Litera a) a alineatului (2) al articolului 6 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„a) să fi dobândit de cel puțin 3 ani specializarea ANEVAR pentru care dorește să susțină examenul de 

acreditare.” 

2. Alineatul (4) al articolului 31 se abrogă. 

Art. II. - Prezenta hotărâre se publică în Buletinul informativ și pe pagina web a Asociației și intră în 

vigoare la data publicării pe pagina web a Asociației. 

Data intrării în vigoare: 12.08.2016. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Daniel Manațe 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 55/11.08.2016 

pentru modificarea Regulamentului de derulare și finalizare a stagiaturii aprobat prin Hotărârea 

Consiliului director nr. 82/2014, cu modificările ulterioare 

În temeiul art. 5 alin. (2) și al  art. 8 alin. (8) lit. j) din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011 privind unele 

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

și completările ulterioare, 

Consiliul director al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România adoptă prezenta 

hotărâre. 

Art. I. – Regulamentul de derulare și finalizare a stagiaturii, aprobat prin Hotărârea Consiliului director 

nr. 82/2014, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1. Alineatul (1) al articolului 4 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art.4. - (1) Persoanele care au dobândit calitatea de membru stagiar se vor înscrie la cursul de formare 

profesională, la specializarea aleasă conform propriei opțiuni, cu excepția specializării „Verificări de 

rapoarte de evaluare VE” care presupune o vechime de minim 5 ani în specializarea pentru care solicită 
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specializarea VE și a specializării „Evaluări de acțiuni și alte instrumente financiare EIF”, care presupune 

deținerea specializării „Evaluări de întreprinderi, de fond de comerț și alte active necorporale-EI”.  

2. Litera c) a alineatului (1) al articolului 6 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„c) o sesiune de consultații pentru examen stabilită după minimum 7 zile de la data fixată pentru 

predarea rapoartelor de evaluare în formă preliminară; și constă în susținerea testului T2 și în analizarea 

raportului de evaluare întocmit în formă preliminară; etapa de analiză a raportului de evaluare nu se 

repetă.” 

3. Alineatele (3) – (6) ale articolului 8 se modifică și vor avea următorul cuprins: 

„(3) Obiectul și scopul raportului de evaluare trebuie alese astfel încât să fie aplicate toate abordările în 

evaluare. Nivelul minim de complexitate se stabilește în cadrul cursului, în zilele dedicate conținutului 

și elaborării raportului de evaluare. 

(4) Comisia de examinare notează atât conținutul raportului de evaluare, cât și susținerea acestuia, nota 

minimă de promovare în fiecare caz este 7, iar rezultatul final care se comunică candidaților este „Admis” 

sau „Respins”, după caz.  

(5) În cadrul perioadei de stagiu, cursantul care este declarat „Respins” sau nu se prezintă la examen are 

dreptul la repetarea examenului prevăzut la alin. (1), prin participarea în cadrul unor examinări finale 

aferente uneia din sesiunile de curs următoare. Prima reexaminare este gratuită, iar celelalte reexaminări 

sunt contra cost, taxa de reexaminare fiind stabilită de Consiliul director. 

(6) În cazul neprezentării din motive temeinice la examenul de finalizare a cursului aferent cursului la 

care sunt înscriși, cursanții pot participa în cadrul examinărilor finale organizate în una din sesiunile de 

curs următoare sau în cadrul unor sesiuni extraordinare aflate în desfășurare.”  

4. După alineatul (8) al articolului 8 se introduce un nou alineat, alin. (9) care va avea următorul cuprins: 

„(9) Decizia Comisiei de examinare este definitivă.” 

5. Litera b) a alineatului (1) al articolului 11 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„b) prin participarea la sesiuni de consultații stagiu organizate de către ANEVAR și susținute de lectori 

îndrumători. Termenul până la care membrii stagiari se pot înscrie la sesiuni de consultații stagiu este cu 

cel puțin 15 zile înainte de începerea programului unei serii complete de consultații stagiu. Membrii 

stagiari nu pot participa la mai multe serii complete de consultații stagiu.” 

6. Alineatul (1) al articolului 13 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 13. (1) Pentru membrii stagiari care au optat pentru varianta prevăzută la art. 11 alin. (1) lit. b), se 

vor organiza minimum 3 sesiuni de consultații, prima sesiune fiind stabilită de către Departamentul 

Pregătire profesională, iar următoarele două fiind stabilite de fiecare lector îndrumător împreună cu grupa 

sa de stagiari, cu notificarea ANEVAR asupra datelor calendaristice ale celor două sesiuni; membrii 

stagiari care absentează de la o sesiune de consultații nu o pot recupera.” 

7. Alineatul (3) al articolului 16 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„(3) Alocarea membrilor stagiari pe grupe de examen se face de către Departamentul Pregătire 

profesională și se publică pe pagina web a ANEVAR. În cazuri temeinic motivate, însoțite de 

documente justificative, anterior datei stabilite pentru examen, candidații pot solicita în scris 

participarea la examen în cadrul altei grupe decât cea în care au fost programați, în limita locurilor 

disponibile.” 

8. Alineatul (3) al articolului 17 se abrogă. 

9. Alineatul (2) al articolului 18 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„(2) Perioada de obținere a unei noi specializări trebuie parcursă în termen de maxim 2 ani de la data 

începerii cursurilor de formare profesională pentru o nouă specializare sau de la data de 1 ianuarie a 

anului următor promovării testului scris organizat de ANEVAR, în cazul membrilor titulari care au 

participat la un program de Master echivalat cu un curs de formare profesională.” 

Art. II. – Prezenta hotărâre se publică în Buletinul informativ și pe pagina web a Asociației și intră în 

vigoare la data publicării pe pagina web. 



 
 

 

12                                                                Buletin informativ nr. 2/2016  

 

Art. III. – Regulamentul de derulare și finalizare a stagiaturii, aprobat prin Hotărârea Consiliului director 

nr. 82/2014, cu modificările ulterioare și cu modificările și completările aduse prin prezenta hotărâre, se 

va republica pe pagina web a Asociației, dându-se textelor o nouă numerotare.   

Data intrării în vigoare: 12.08.2016. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Daniel Manațe 

 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 56/02.09.2016 

pentru acordarea calității de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociației Naționale a 

Evaluatorilor Autorizați din România, unei persoane juridice 

Având în vedere propunerea Comisiei de evidență membri cu nr. 23/2016 privind acordarea calității de 

evaluator autorizat – membru corporativ unei persoane juridice, 

În conformitate cu prevederile art. 20 din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în 

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

completările ulterioare, 

În temeiul art. 5 alin. (2) și al art. 8 alin. (8) lit. k) din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011, 

Consiliul director al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România adoptă prezenta 

hotărâre. 

Art.1. – Se acordă calitatea de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociației Naționale a 

Evaluatorilor Autorizați din România, societății EXPERT VALUE SOLUTIONS SRL, CUI 36413628, 

administrator PASCOI CLAUDIA, Cod CAEN 6831, județul Arad. 

Art.2. – (1) În vederea emiterii autorizației și a înscrierii în Tabloul Asociației, la secțiunea c) „Membrii 

corporativi”, publicat pe pagina web a Asociației, societatea prevăzută la art. 1 va face dovada achitării 

taxei de înscriere, în cuantum de 1.000 lei, a deținerii unui certificat de asigurare de răspundere civilă 

profesională având limita de răspundere de minimum 50.000 euro și a achitării cotizației aferente anului 

2016, nivel 1, în cuantum de 1.700 lei.  

(2) Termenul limită de îndeplinire a obligațiilor prevăzute la alin. (1) este 31 decembrie 2016. 

Art. 3. – Prezenta hotărâre se publică în Buletinul informativ și pe pagina web a Asociației și intră în 

vigoare la data publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 05.09.2016. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Daniel Manațe 

 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 57/02.09.2016 

privind pierderea calității de evaluator autorizat prin retragere din proprie inițiativă, a unei 

persoane juridice, membră a Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Având în vedere propunerea Comisiei de evidență membri cu nr. 24/2016 privind pierderea calității de 

evaluator autorizat, prin retragere din proprie inițiativă a unei persoane juridice, 

În conformitate cu prevederile art. 30 din Procedura privind dobândirea, menținerea, pierderea calității 

de membru al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, precum și alte prevederi 

referitoare la modificări ale statutului de membru al acestei asociații, aprobată prin Hotărârea 

Consiliului director nr. 19/2014, cu modificările și completările ulterioare, 
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În temeiul art. 5 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011, privind unele măsuri în domeniul 

evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr.99/2013, cu modificările și completările 

ulterioare, 

Consiliul director al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România adoptă prezenta 

hotărâre. 

Art.1. – Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se aprobă solicitarea retragerii calității de 

evaluator autorizat, societății WTP PLUS CONSULT SRL, CUI 28109483, autorizație nr.0266, din 

Bihor, în considerarea cererii nr. 533/25.08.2016. 

Art.2. – Prezenta hotărâre se publică în Buletinul informativ și pe pagina web a Asociației și intră în 

vigoare la data publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 05.09.2016. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Daniel Manațe 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 58/02.09.2016 

pentru aprobarea organizării unui seminar de către Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați 

din România în domeniul evaluării întreprinderii și aprobarea cuantumului taxei aferente acestuia 

În temeiul art. 5 alin. (2) și al art.8 alin.(8) lit. g) din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011 privind unele 

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

completările ulterioare,  

Consiliul director al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România adoptă prezenta 

hotărâre. 

Art. 1. – Se aprobă organizarea unui seminar în domeniul evaluării întreprinderii, la sală, în cuantum de 

900 lei. 

Art. 2. –  Seminarul se organizează pentru persoane care nu au calitatea de evaluator autorizat, va totaliza 

25 de ore de predare la sală, 2 ore de consultații și un test de verificare a asimilării cunoștințelor de 2 ore. 

Art. 3. – Absolvirea testului de verificare a asimilării cunoștințelor nu conferă calitatea de evaluator 

autorizat, membru al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România.  

Art. 4. – Prezenta hotărâre se publică în Buletinul informativ și pe pagina web a Asociației și intră în 

vigoare la data publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 05.09.2016. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Daniel Manațe 

 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 59/02.09.2017 

pentru aprobarea procedurii de acordare a premiilor în cadrul Asociației Naționale a Evaluatorilor 

Autorizați din România, cu ocazia Zilei Evaluatorului – 9 septembrie 

În temeiul art. 5 alin. (2) și al art. 8 alin. (8) lit. j) din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011 privind unele 

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

și completările ulterioare,  

Consiliul director al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România adoptă prezenta 

hotărâre. 
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Art. 1. – Se aprobă procedura de acordare a premiilor în cadrul Asociației Naționale a Evaluatorilor 

Autorizați din România, cu ocazia Zilei Evaluatorului – 9 septembrie, prevăzută în anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. – Prezenta hotărâre se publică în Buletinul informativ și pe pagina web a Asociației și intră în 

vigoare la data publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 09.09.2016. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Daniel Manațe 

Anexa la HCD nr. 59/02.09.2017 

Procedura de acordare a premiilor în cadrul Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din 

România, cu ocazia Zilei Evaluatorului – 9 septembrie 

Art.1. – În cadrul ceremoniei anuale organizate cu ocazia Zilei Evaluatorului – 9 septembrie Asociația 

Națională a Evaluatorilor Autorizați din România acordă următoarele premii evaluatorilor autorizați: 

I. Premii speciale: 

1. Premiul „Alexandru Gheorghiu” – se va acorda evaluatorului autorizat care     s-a remarcat prin 

activitatea de cercetare în domeniul evaluării; 

2. Premiul Președintelui Asociației – se va acorda evaluatorului autorizat ales de către Președintele 

Asociației, care își va motiva această decizie; 

3. Premiul pentru o carieră de valoare – se va acorda unor personalități a căror activitate 

îndelungată a fost apropiată Asociației; 

4. Premiul pentru colaborarea remarcabilă cu ANEVAR – se va acorda unei organizații cu care 

ANEVAR a avut o colaborare deosebită; 

5. Premiul pentru sprijinirea profesiei de evaluator – se va acorda unor personalități care au 

sprijinit Asociația, respectiv au contribuit la dezvoltarea și consolidarea profesiei de evaluator.   

II. Premii care se acordă de către un juriu: 

1. Premiul pentru cel mai apreciat speaker ANEVAR – se va acorda evaluatorului autorizat care a 

avut cel mai apreciat mod de prezentare în cadrul conferințelor susținute de către ANEVAR;  

2. Premiul pentru cel mai valoros articol din revista Valoarea, oriunde este ea – se va acorda 

evaluatorului autorizat care a avut cel mai apreciat material în revista Valoarea, oriunde este ea.  

Art. 2. – Câștigătorii premiilor prevăzute la pct. I se vor stabili de către Consiliul director, respectiv de 

către președintele Asociației, pentru câștigătorul premiului prevăzut la pct. I.2. 

Art. 3. – (1) Nominalizările pentru premiile prevăzute la pct. II.1 se vor face de către o comisie de 

nominalizare, formată din 3-5 membri, numiți de către Consiliul director. 

(2) Pentru ediția 2016, comisia de nominalizare este compusă din următoarele persoane: dna. Rodica 

Hășmășan, dl. Dan Ivănescu și dl. Gheorghe Vîță. 

(3) În cazul Premiului pentru cel mai apreciat speaker ANEVAR, Comisia de nominalizare va selecta 

3 nominalizări, dintre toți speaker-ii care au susținut prezentări în cadrul conferințelor organizate de către 

ANEVAR, într-un an calendaristic. 

(4) În cazul Premiului pentru cel mai valoros articol din revista Valoarea, oriunde este ea, Comisia de 

nominalizare va selecta 3 nominalizări dintre toți autorii articolelor care au apărut în revistă, într-un an 

calendaristic. Pentru a se asigura consultarea tuturor membrilor Asociației, se poate realiza un chestionar 

prin poșta electronică, urmând ca juriul să țină cont de rezultatele chestionarului, în măsura în care 

numărul celor care au răspuns este reprezentativ. 

Art. 4. – (1) Consiliul director va numi un juriu format din 3-5 membri care va stabili câștigătorii 

premiilor prevăzute la pct. II.1 și pct. II.2, din cadrul nominalizărilor făcute de comisia de nominalizare. 
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(2) Pentru ediția 2016, juriul este compus din următoarele persoane: dna. Olga Jalobă, dl. Ion Anghel, 

dna. Dana Ababei, dl. Laurențiu Lazăr și dl. Marian Petre. 

(3) Pentru ediția 2016, Premiul pentru cel mai apreciat speaker și Premiul pentru cel mai valoros 

articol din revista Valoarea, oriunde este ea se vor acorda atât pentru anul 2014, cât și pentru anul 2015. 

Art. 5. – Persoanele care fac parte din Comisia de nominalizare sau din juriu nu pot fi câștigători ai 

premiilor prevăzute la pct. II. 

Art. 6. – Premiile constau într-un trofeu și o diplomă, care vor fi înmânate câștigătorilor în cadrul Galei 

premiilor ANEVAR, organizată cu ocazia Zilei Evaluatorului 9 septembrie. 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 60/02.09.2016 

pentru acordarea unor premii evaluatorilor autorizați, de către Asociația Națională a  

Evaluatorilor Autorizați din România  

În temeiul art. 5 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul 

evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările și completările 

ulterioare și al art. 2 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului director al 

Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, aprobat prin Hotărârea Conferinței 

Naționale nr. 4/2014, 

În conformitate cu Procedura de acordare a premiilor în cadrul Asociației Naționale a Evaluatorilor 

Autorizați din România, cu ocazia zilei evaluatorului – 9 septembrie, aprobată prin Hotărârea Consiliul 

director nr./2016, 

Consiliul director al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România adoptă prezenta 

hotărâre. 

Art. 1. – În anul 2016 se acordă următoarele premii: 

1. Premiul „Alexandru Gheorghiu” – domnului Sorin Stan, cercetător IROVAL; 

2. Premiul pentru o carieră de valoare – domnului Ion Pană – membru fondator al al 

Asociației Naționale a Evaluatorilor din România, asociație profesională neguvernamentală, 

independentă, înființată în anul 1992 conform prevederilor Legii nr. 21/1924 pentru persoane 

juridice (Asociații și Fundații) și declarată de utilitate publică prin Hotărârea Guvernului nr. 

1.447/2004. 

3. Premiul pentru colaborarea remarcabilă cu ANEVAR – Appraisal Institute; 

4. Premiul pentru sprijinirea profesiei de evaluator: 

a) domnului Marian Petre, președinte ANEVAR 2012-2013; 

b) domnului Nicolae Cinteză, director, Direcția Supraveghere BNR; 

c) domnului Gheorghe Ialomițeanu, deputat Parlamentul României; 

d) domnului Gheorghe Marinescu, director, Direcția Impozite și Taxe Locale MFP. 

Art. 2. – Premiul pentru cel mai apreciat speaker ANEVAR și Premiul pentru cel mai valoros articol din 

revista Valoarea, oriunde este ea se vor acorda atât pentru anul 2014, cât și pentru anul 2015 și se vor 

stabili de către juriul numit prin Hotărârea Consiliul director nr./2016. 

Art. 3. – Prezenta hotărâre se publică în Buletinul informativ și pe pagina web a Asociației și intră în 

vigoare la data de 9 septembrie 2016. 

Data intrării în vigoare: 09.09.2016. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Daniel Manațe 
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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 61/06.10.2016 

pentru acordarea calității de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociației Naționale a 

Evaluatorilor Autorizați din România, unor persoane juridice 

Având în vedere propunerea Comisiei de evidență membri cu nr. 25/2016 privind acordarea calității de 

evaluator autorizat – membru corporativ, unor persoane juridice, 

În conformitate cu prevederile art. 20 din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în 

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

completările ulterioare, 

În temeiul art. 5 alin. (2) și al art. 8 alin. (8) lit. k) din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011, 

Consiliul director al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România adoptă prezenta 

hotărâre. 

Art.1. – Se acordă calitatea de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociației Naționale a 

Evaluatorilor Autorizați din România, persoanelor juridice prevăzute în anexa care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

Art.2. – (1) În vederea emiterii autorizației și a înscrierii în Tabloul Asociației, la secțiunea c) „Membrii 

corporativi”, publicat pe pagina web a Asociației, persoanele juridice prevăzute la art. 1 vor face dovada 

achitării taxei de înscriere, în cuantum de 1.000 lei, a deținerii unui certificat de asigurare de răspundere 

civilă profesională având limita de răspundere de minimum 50.000 euro și a achitării cotizației aferente 

anului 2016, nivel 1, în cuantum de 1.700 lei.  

(2) Termenul limită de îndeplinire a obligațiilor prevăzute la alin. (1) este 31 decembrie 2016. 

Art. 3. – Prezenta hotărâre se publică în Buletinul informativ și pe pagina web a Asociației și intră în 

vigoare la data publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 10.10.2016. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Daniel Manațe 
 

   

Anexa la HCD nr. 61/2016 

Lista persoanelor juridice cărora li se acordă calitatea de evaluator autorizat, 

membru corporativ al ANEVAR 

      Nr. 

crt. 
DENUMIREA SOCIETATII CUI ADMINISTRATOR  

COD 

CAEN 
JUDETUL 

1 ECOTECHNOPROD D&D SRL 32095220 DUCA FILIP OLIMPIU 6920 MURES 

2 SINEVA EVALUARI ARTA SRL 35151987 CRISTIAN GAVRILA 7022 BUCURESTI 

3 A.E.C. CONSULTING SRL 21331864 

ARBANAS MOCANU 

MARIANA CRISTINA/ 

ARBANAS MOCANU 

VASILICA DORIN 

7022 BACAU 

 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 62/06.10.2016 

privind pierderea calității de evaluator autorizat, prin retragere din proprie inițiativă a doamnei 

Mihai Elena Dorina, membru titular al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din 

România 

Având în vedere propunerea Comisiei de evidență membri cu nr. 26/2016 privind pierderea calității de 

evaluator autorizat, prin retragere din proprie inițiativă a doamnei Mihai Elena Dorina, 
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În conformitate cu prevederile art. 30 din Procedura privind dobândirea, menținerea, pierderea calității 

de membru al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, precum și alte prevederi 

referitoare la modificări ale statutului de membru al acestei asociații, aprobată prin Hotărârea 

Consiliului director nr. 19/2014, 

În temeiul art. 5 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011, privind unele măsuri în domeniul 

evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr.99/2013, cu modificările și completările 

ulterioare, 

Consiliul director al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România adoptă prezenta 

hotărâre. 

Art.1. – Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se aprobă solicitarea retragerii calității de 

evaluator autorizat, a doamnei Mihai Elena Dorina, membru titular al Asociației Naționale a Evaluatorilor 

Autorizați din România, din Buzău, nr. legitimație 14092. 

Art.2. – Prezenta hotărâre se publică în Buletinul informativ și pe pagina web a Asociației și intră în 

vigoare la data publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 10.10.2016. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Daniel Manațe 

 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 63/11.10.2016 

pentru completarea Listei domeniilor de licență care permit înscrierea la examenul de atribuire a 

calității de membru stagiar, anexa nr. 1 la Regulamentul de organizare a examenului de atribuire a 

calității de membru stagiar, aprobat prin Hotărârea Consiliul director nr. 40/2015,  

cu modificările ulterioare 

În temeiul art. 5 alin. (2), al  art. 8 alin. (8) lit. j) și al art. 15 alin. (2) lit. a) din Ordonanța Guvernului 

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

99/2013, cu modificările și completările ulterioare, 

Consiliul director al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România adoptă prezenta 

hotărâre. 

Art. 1. – Lista domeniilor de licență care permit înscrierea la examenul de atribuire a calității de membru 

stagiar, anexa nr. 1 la Regulamentul de organizare a examenului de atribuire a calității de membru stagiar, 

aprobat prin Hotărârea Consiliul director nr. 40/2015 se completează cu trei domenii noi, după cum 

urmează: 

1. Istorie 

2. Studiul patrimoniului 

3. Arte vizuale 

Art. 2. – Prezenta hotărâre se publică în Buletinul informativ și pe pagina web a Asociației și intră în 

vigoare la data publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 11.10.2016. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Daniel Manațe 
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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 64/19.10.2016 

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului director nr. 16/2016 pentru înființarea 

grupului de lucru pentru elaborarea suportului de curs de formare profesională pentru evaluarea 

bunurilor imobile rezidențiale – EPI-R 

În temeiul art. 5 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare a Asociației Naționale a 

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

Consiliul director al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România adoptă prezenta 

hotărâre. 

Art. I. – Hotărârea Consiliului director nr. 16/2016 pentru înființarea grupului de lucru pentru elaborarea 

suportului de curs de formare profesională pentru evaluarea bunurilor imobile rezidențiale – EPI-R se 

modifică și se completează după cum urmează: 

A. La grupul de lucru pentru elaborarea suportului de curs de formare profesională pentru evaluarea 

bunurilor imobile rezidențiale – EPI-R se adaugă 10 persoane, astfel încât componența este următoarea: 

1. Anuța Stan - președinte 

2. Hășmășan Rodica - membru 

3. Ababei Dana - membru  

4. Papasteri Mihai - membru 

5. Demetrescu Cristian - membru 

6. Sfrenț Horia - membru 

7. Irina Bene - membru 

8. Cristina Grigorescu - membru 

9. Anca Fodor - membru 

10. Laurențiu Stan - membru 

11. Radu Timbuș - membru 

12. Cristian Burada - membru 

13. Cecilia Dan - membru 

14. Sorana Crișan - membru 

15. Daniela Manole - membru 

16. Gheorghe Bădescu - membru 

17. Alina Râmbu - membru 

B. Termenul prevăzut la art. 3 se prelungește până la 31 decembrie 2016. 

C. Materialele redactate vor putea fi utilizate la completarea actualului suport de curs de formare 

profesională pentru evaluarea bunurilor imobile – EPI, până la definitivarea separării cursului în EPI 

Rezidențial și EPI Comercial. 

Art. II. – Prezenta hotărâre se publică în Buletinul informativ al Asociației și pe pagina web a Asociației 

și intră în vigoare la data publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 19.10.2016. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Daniel Manațe 
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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 65/06.10.2016 

pentru completarea Listei domeniilor de licență care permit înscrierea la examenul de atribuire a 

calității de membru stagiar, anexa nr. 1 la Regulamentul de organizare a examenului de atribuire a 

calității de membru stagiar, aprobat prin Hotărârea Consiliul director nr. 40/2015,                                 

cu modificările și completările ulterioare 

În temeiul art. 5 alin. (2), al  art. 8 alin. (8) lit. j) și al art. 15 alin. (2) lit. a) din Ordonanța Guvernului 
nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 
99/2013, cu modificările și completările ulterioare, 

Consiliul director al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România adoptă prezenta 
hotărâre. 

Art. 1. – Lista domeniilor de licență care permit înscrierea la examenul de atribuire a calității de membru 
stagiar, anexa nr. 1 la Regulamentul de organizare a examenului de atribuire a calității de membru stagiar, 
aprobat prin Hotărârea Consiliul director nr. 40/2015 se completează cu un domeniu nou, după cum 
urmează: 

1. Domeniul de licență: Geografie – Specializarea Cartografie. 

Art. 2. – Prezenta hotărâre se publică în Buletinul informativ și pe pagina web a Asociației și intră în 
vigoare la data publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 27.10.2016. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Daniel Manațe 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 66/17.11.2016 

pentru acordarea calității de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociației Naționale a 

Evaluatorilor Autorizați din România, unor persoane juridice 

Având în vedere propunerea Comisiei de evidență membri cu nr. 27/2016 privind acordarea calității de 
evaluator autorizat – membru corporativ, unor persoane juridice, 

În conformitate cu prevederile art. 20 din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în 
domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările și 
completările ulterioare, 

În temeiul art. 5 alin. (2) și al art. 8 alin. (8) lit. k) din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011, 

Consiliul director al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România adoptă prezenta 
hotărâre. 

Art.1. – Se acordă calitatea de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociației Naționale a 
Evaluatorilor Autorizați din România, persoanelor juridice prevăzute în anexa care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.2. – (1) În vederea emiterii autorizației și a înscrierii în Tabloul Asociației, la secțiunea c) „Membrii 
corporativi”, publicat pe pagina web a Asociației, persoanele juridice prevăzute la art. 1 vor face dovada 
achitării taxei de înscriere, în cuantum de 1.000 lei, a deținerii unui certificat de asigurare de răspundere 
civilă profesională având limita de răspundere de minimum 50.000 euro și a achitării cotizației aferente 
anului 2016, nivel 1, în cuantum de 1.700 lei.  

(2) Termenul limită de îndeplinire a obligațiilor prevăzute la alin. (1) este 31 decembrie 2016. 

Art. 3. – Prezenta hotărâre se publică în Buletinul informativ și pe pagina web a Asociației și intră în 
vigoare la data publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 21.11.2016. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Daniel Manațe 



 
 

 

20                                                                Buletin informativ nr. 2/2016  

 

Anexa la HCD nr. 66/17.11.2016 

Lista persoanelor juridice cărora li se acorda calitatea de evaluator autorizat, membru corporativ 

al ANEVAR 

Nr. 

crt. 
DENUMIREA SOCIETATII CUI ADMINISTRATOR  

COD 

CAEN 
JUDETUL 

1 A.N.G. CONSULTING SRL 15427450 FLORESCU ANGEL NARCIS 6920 ILFOV 

2 RADMAR CONEVAL SRL 36694671 LASLAU MILUTIN ALIN 7022 ALBA 

 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 67/17.11.2016 

privind pierderea calității de evaluator autorizat, prin retragere din proprie inițiativă a domnului 

Popa Mihai Gherasim, membru titular al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din 

România 

Având în vedere propunerea Comisiei de evidență membri cu nr. 28/2016 privind pierderea calității de 

evaluator autorizat, prin retragere din proprie inițiativă a domnului Popa Mihai Gherasim,  

În conformitate cu prevederile art. 30 din Procedura privind dobândirea, menținerea, pierderea calității 

de membru al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, precum și alte prevederi 

referitoare la modificări ale statutului de membru al acestei asociații, aprobată prin Hotărârea 

Consiliului director nr. 19/2014, cu modificările și completările ulterioare, 

În temeiul art. 5 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011, privind unele măsuri în domeniul 

evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările și completările 

ulterioare, 

Consiliul director al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România adoptă prezenta 

hotărâre. 

Art.1. – Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se aprobă solicitarea retragerii calității de 

evaluator autorizat, a domnului Popa Mihai Gherasim, membru titular al Asociației Naționale a 

Evaluatorilor Autorizați din România, din București, nr. legitimație 15395. 

Art.2. – Prezenta hotărâre se publică în Buletinul informativ și pe pagina web a Asociației și intră în 

vigoare la data publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 21.11.2016. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Daniel Manațe 

 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 68/17.11.2016 

pentru acordarea calificativelor de verificare a evaluatorilor autorizați care au fost inspectați în 

cursul trimestrului al III-lea 2016 și aplicarea măsurilor corective corespunzătoare 

Având în vedere Referatul Comisiei de verificare și monitorizare aprobat pe cale electronică în data de 

13 iulie 2016, 

În temeiul art. 5 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul 

evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările și completările 

ulterioare și al art. 21 din Procedura de verificare și monitorizare a calității activității de evaluare, 

aprobată prin Hotărârea Consiliului director nr. 81/2014, cu modificările și completările ulterioare, 

Consiliul director al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România adoptă prezenta 

hotărâre. 
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Art. 1. – Se acordă calificativele de verificare a evaluatorilor autorizați care au fost inspectați în cursul 

trimestrului al III-lea 2016, precum și măsurile corective profesionale conform anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. – (1) Măsura corectivă profesională aplicată în cazul obținerii calificativului C constă în 

efectuarea a 8 ore de pregătire profesională suplimentară de către membrii titulari inspectați, respectiv de 

către membrii titulari care își desfășoară activitatea de evaluare ca angajat sau colaborator exclusiv al 

membrilor corporativi care au făcut obiectul inspecției.  

(2) Măsura corectivă profesională aplicată în cazul obținerii calificativului D constă în efectuarea a 16 ore 

de pregătire profesională suplimentară de către membrii titulari inspectați, respectiv de către membrii 

titulari care își desfășoară activitatea de evaluare ca angajat sau colaborator exclusiv al membrilor 

corporativi care au făcut obiectul inspecției. 

Art. 3. – Calificativele de verificare și măsurile corective profesionale vor fi comunicate individual 

membrilor corporativi/titulari care au făcut obiectul inspecției. 

Art. 4. – Prezenta hotărâre se publică în Buletinul informativ și pe pagina web a Asociației și intră în 

vigoare la data publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 21.11.2016. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Daniel Manațe 

Anexa la HCD nr. 68/17.11.2016 

Lista calificativelor de verificare a evaluatorilor autorizați, membri corporativi care au fost 

inspectați în cursul trimestrului al III-lea 2016 

 

Nr. 

crt. 

MEMBRU CORPORATIV / 

TITULAR INSPECTAT 
ORAȘUL CALIFICATIV*  

MĂSURA 

CORECTIVĂ* 

OBSERV. 

1.  PALCONS SRL Brașov    

2.  EN-EVAL SRL Tg. Jiu    

3.  CONSULT DICONT SRL Tg. Jiu    

4.  THUYA IMPEX SRL București    

5.  CÎRȚÎNĂ VICTOR Tg. Jiu    

6.  STANA NICOLAE Tg. Jiu    

7.  DGV FINANCE CONSULTING SRL București    

8.  PANTELIMON PETRE Dr. Turnu Severin    

9.  ZANFIR VICTOR Dr. Turnu Severin    

10.  BORDEI OCTAVIAN Dr. Turnu Severin    

11.  XRAL SRL Oradea    

12.  WTP PLUS CONSULT SRL Oradea    

13.  GEOCENTRIC SRL Satu Mare    

14.  
COLUMN PROPERTY SERVICES 

SRL 
București    

15.  ȚARĂ MONICA DIANA Baia Mare    

16.  MĂRUNȚIȘ ELISABETA Buzău    

17.  SMART VALUE CONSULTING SRL București    

18.  CRĂCIUNESCU SORIN Iași    

19.  ACORD CONSULTING SRL București    

20.  RCS EVALUĂRI ȘI EXPERTIZE SRL București    

21.  PRIMOVAL SRL Constanța    



 
 

 

22                                                                Buletin informativ nr. 2/2016  

 

Nr. 

crt. 

MEMBRU CORPORATIV / 

TITULAR INSPECTAT 
ORAȘUL CALIFICATIV*  

MĂSURA 

CORECTIVĂ* 

OBSERV. 

22.  ROSA TRADE INTERNATIONAL SRL Constanța    

23.  RĂDULESCU GHEORGHE Constanța    

24.  
ROMANIAN AFFAIRES SERVICE 94 

SRL 
București    

25.  CORNEL & CORNEL TOPOEXIM SRL București    

26.  L.D.M. CONSULTING SRL Comuna Cristian    

27.  BURTEA NICOLAE Ploiești    

28.  
JONES LANG LASALLE SERVICES 

SRL 
București    

29.  PERNES IOAN Pitești    

30.  MARCUS MARIANA Comuna Budeasa    

31.  KON TERMO SUD SRL București    

32.  COJOCARIU DORU LUCIAN Arad    

33.  VLĂDOIU ROMULUS București    

34.  ISPH PROJECT DEVELOPMENT SA București    

35.  FINDVALUE CONSULTING SRL București    

* Calificativele de verificare și măsurile corective profesionale se comunică individual. 

 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 69/17.11.2016 

pentru înlocuirea anexelor nr. 1-4 ale Procedurii de verificare și monitorizare a calității activității 

de evaluare, aprobată prin Hotărârea Consiliului director nr. 81/2014, cu modificările și 

completările ulterioare 

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) lit. d) și f) din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011 privind 

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

modificările și completările ulterioare, 

În temeiul art. 8 alin. (8) lit. j) din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul 

evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările și completările 

ulterioare, 

Consiliul director al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România adoptă prezenta 

hotărâre. 

Art. I. – Anexele nr. 1-4 ale Procedurii de verificare și monitorizare a calității activității de evaluare, 

aprobată prin Hotărârea Consiliului director nr. 81/2014, cu modificările și completările ulterioare, se 

înlocuiesc cu anexele nr. 1-4 la prezenta hotărâre. 

Art. II. – Prezenta hotărâre se publică în Buletinul informativ al Asociației și pe pagina web a Asociației 

și intră în vigoare la data publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 21.11.2016. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Daniel Manațe 
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                                     Anexa 1 la HCD nr. 69/17.11.2016 

DECLARAȚIE 

privind activitatea desfășurată în anul 2016 

de către evaluatorii autorizați, persoane fizice care nu au desfășurat activitate de evaluare 

 

1. Numele și prenumele:  ….................................................................................................................... 

 

2. Număr legitimație:  ...................................... 

 

3. Specializări (conform Tabloului asociației):  
 

   EI  Evaluări de întreprinderi, de fond de comerț și alte active necorporale 

  EPI  Evaluări de bunuri imobile 

   EBM  Evaluări de bunuri mobile 

  EIF  Evaluări de acțiuni și alte instrumente financiare 

   VE  Verificări de rapoarte de evaluare 

 

4. Filiala: ………………………………………………….. 

 

5. Adresa:  

 

Județ/Sector ………………………………., 

Localitatea……………… ……………………….,  str. ……………………………………..… ,  

nr. ……..., bl. ………, sc.  ..… , et. ………, ap.……, Telefon …………............,  

Fax ..…………….……..., Mobil ……………………………………….... ,  

E-mail ………….…………………………………………..., Web ……………………………………  

   Subsemnatul, având calitatea de evaluator autorizat, membru titular al Asociației Naționale a 

Evaluatorilor Autorizați din România, declar pe propria răspundere că NU am desfășurat 

activitate de evaluare și, prin urmare, nu am obținut venituri din exercitarea profesiei de 

evaluator autorizat în cursul anului 2016. 

 Declar că la data prezentei, îndeplinesc condițiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 24/2011 

pentru exercitarea activității de evaluator autorizat. 

 

 Declar că am notificat ANEVAR în legătură cu orice modificare a apărut în situația mea de la data 

dobândirii calității de membru titular și până în prezent. 

 

 Subsemnatul declar că datele completate anterior îmi aparțin. 

 

În scopul verificării de către Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România a incidenței 

prevederilor art. 16 alin. (2) lit. d) și art. 17 alin. (4) lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011 privind 

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

modificările și completările ulterioare, cunoscând prevederile art. 292 Cod penal, declar pe proprie 

răspundere următoarele (vă rugăm să bifați căsuța corespunzătoare situației dvs. și să completați 

rubricile corespunzătoare, dacă este cazul): 
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 Am calitatea de ÎNVINUIT în dosarul nr. …………………………………….. al Parchetului 

……………………………. / Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial 

………………………… în care se efectuează acte de cercetare penală sub aspectul săvârșirii 

infracțiunii de ……………………………………………………………… prevăzută și pedepsită 

de …………………………………………………………… . 
 

Menționez că: 

 

o nu s-a dispus începerea urmăririi penale; SAU 

o s-a dispus începerea urmăririi penale prin 

…………………………………………………………. nr. …………………… din ………….. 

 

Alte mențiuni: 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 Am calitatea de INCULPAT în dosarul nr. …………………………………….. al Parchetului 

……………………………. / Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial 

………………………… în care se efectuează acte de cercetare penală sub aspectul săvârșirii 

infracțiunii de ……………………………………………………………… prevăzută și pedepsită 

de …………………………………………………………… . 
 

Menționez că: 

 

o nu s-a dispus începerea urmăririi penale; SAU 

o s-a dispus începerea urmăririi penale prin 

………………………………………………………. nr. …………………… din …………… 

 

Alte mențiuni: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Am calitatea de INCULPAT în dosarul nr. …………………………………….. aflat pe rolul 

……………………… (vă rugăm să indicați instanța învestită cu soluționarea cauzei penale, în 

primă instanță sau într-o cale de atac, după caz), fiind trimis/trimisă în judecată prin rechizitoriul 

nr. …………………… al Parchetului ……………………… / Direcției Naționale Anticorupție – 

Serviciul teritorial ………………… pentru săvârșirea infracțiunii prevăzută și pedepsită de 

…………………………………… . 
 

Menționez că: 

 

o judecata în primă instanță se află în curs; SAU 

o prin sentința penală 

nr. …………………… pronunțată de ………………………………………… la data de 

…………………… în dosarul nr. ……………………. s-a dispus: 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

(achitarea, condamnarea, încetarea procesului penal, după caz – vă rugăm să indicați integral 

dispozitivul hotărârii judecătorești); 
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ȘI 

 

o sentința penală mai sus-menționată este definitivă prin neapelare / nerecurare; SAU 

o împotriva sentinței penale mai sus-menționată au fost declarate căi de atac după cum urmează: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

(vă rugăm să indicați toate căile de atac exercitate, hotărârile judecătorești prin care au fost soluționate 

sau stadiul judecății, după caz) 

 

Alte mențiuni: 
…………………………………………………………………………………………………………… 

  Nu mă aflu în niciuna din situațiile de mai sus.  

Cunosc faptul că, potrivit art. 16 alin. (2) lit. d), respectiv art. 17 alin. (4) lit. d) din O.G. nr. 24/2011, 

calitatea de membru titular, respectiv calitatea de membru acreditat ANEVAR se pierde în situația unei 

condamnări definitive pentru săvârșirea unei infracțiuni cu intenție. 

…………..……………………      …………………………………………… 

Data (ziua/luna/anul),                                             Semnătura și parafa 

 

Anexa 2 la HCD nr. 69/17.11.2016  

 

RAPORT ANUAL  

privind activitatea de evaluare desfășurată de membrii titulari  

exclusiv ca angajați sau colaboratori 

pentru anul 2016 

 

Notă: 

Datele din acest raport vor fi prelucrate cu strictă confidențialitate de către Departamentul Verificare și 

monitorizare.  

Vă mulțumim pentru timpul acordat completării chestionarului. 

 

1. Numele și prenumele:   
……………………………….................................................................................................................... 

2. Număr legitimație:  ...................................... 

 

3. Specializări (conform Tabloului asociației):  
 

   EI  Evaluări de întreprinderi, de fond de comerț și alte active necorporale 

  EPI  Evaluări de bunuri imobile 

   EBM  Evaluări de bunuri mobile 

  EIF  Evaluări de acțiuni și alte instrumente financiare 

   VE  Verificări de rapoarte de evaluare 

 

 

4. Filiala: ………………………………………………….. 
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5. Adresa:  

 

Județ/Sector ………………………………. , 

Localitatea……………… ……………………..…….….., 

Str. ………………………………………………   …………………… ,  

nr. ……………..., bl. ………………, sc. ………… , et. ………, ap. ……………,  

Telefon ………….……………................, Fax ..…………….………………..., Mobil 

……………………………………………... ,  

E-mail ………….………………………………………………..., Web 

………………………………………………………………… . 

6. În anul 2016 am desfășurat activitatea de evaluator autorizat, în următoarele condiții: 

 

  exclusiv ca angajat / asociat / administrator al societății comerciale___________________ 

____________________________________________ care ESTE membru corporativ ANEVAR 

cu autorizația nr. __________/2016; 

 

 exclusiv ca angajat (evaluator intern) al societății comerciale____________________________ 

__________________________ care NU ESTE membru corporativ ANEVAR; 

 

 exclusiv în calitate de colaborator al următoarelor societăți comerciale care SUNT membri 

corporativi ANEVAR:  

 

Denumirea ____________________________________, autorizația nr. ______/2016 

Denumirea ____________________________________, autorizația nr .______/2016 

Denumirea ____________________________________, autorizația nr. ______/2016 

Denumirea ____________________________________, autorizația nr .______/2016 

 

 

7. Declar că la data prezentei, îndeplinesc condițiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 24/2011 

pentru exercitarea activității de evaluator autorizat. 

 

8. Declar că am notificat ANEVAR în legătură cu orice modificare a apărut în situația mea de la data 

dobândirii calității de membru titular și până în prezent. 

 

9. Certificare 

 

 Subsemnatul, în calitate de membru titular ANEVAR, certific în deplină cunoștință de cauză că 

informațiile conținute în acest raport de activitate sunt corecte și descriu în mod real activitatea de 

evaluare desfășurată de mine în cursul anului 2016. 
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 Subsemnatul declar că datele completate anterior îmi aparțin. 

 

În scopul verificării de către Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România a incidenței 

prevederilor art. 16 alin. (2) lit. d) și art. 17 alin. (4) lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011 privind 

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

modificările și completările ulterioare, cunoscând prevederile art. 292 Cod penal, declar pe proprie 

raspundere urmatoarele (vă rugăm să bifați căsuța corespunzătoare situației dvs. și să completați 

rubricile corespunzătoare, dacă este cazul): 

 

 Am calitatea de ÎNVINUIT în dosarul nr. …………………………………….. al Parchetului 

……………………………. / Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial 

………………………… în care se efectuează acte de cercetare penală sub aspectul săvârșirii 

infracțiunii de ……………………………………………………………… prevăzută și pedepsită 

de …………………………………………………………… . 
 

Menționez că: 

 

o nu s-a dispus începerea urmăririi penale; SAU 

o s-a dispus începerea urmăririi penale prin 

………………………………………………. nr. …………………… din ……………………. 

 

Alte mențiuni: 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 Am calitatea de INCULPAT în dosarul nr. …………………………………….. al Parchetului 

……………………………. / Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial 

………………………… în care se efectuează acte de cercetare penală sub aspectul săvârșirii 

infracțiunii de ……………………………………………………………… prevăzută și pedepsită 

de …………………………………………………………… . 
 

Menționez că: 

 

o nu s-a dispus începerea urmăririi penale; SAU 

o s-a dispus începerea urmăririi penale prin 

……………………………………. nr. …………………… din ……….. 

 

 

Alte mențiuni: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Am calitatea de INCULPAT în dosarul nr. …………………………………….. aflat pe rolul 

……………………… (vă rugăm să indicați instanța învestită cu soluționarea cauzei penale, în 

primă instanță sau într-o cale de atac, după caz), fiind trimis/trimisă în judecată prin rechizitoriul 

nr. …………………… al Parchetului ……………………… / Direcției Naționale Anticorupție – 

Serviciul teritorial ………………… pentru săvârșirea infracțiunii prevăzută și pedepsită de 

…………………………………… . 
 

Menționez că: 

 

o judecata în primă instanță se află în curs; SAU 

o prin sentința penală 
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nr. …………………… pronunțată de ………………………………………… la data de 

…………………… în dosarul nr. ……………………. s-a dispus: 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

(achitarea, condamnarea, încetarea procesului penal, după caz – vă rugăm să indicați integral 

dispozitivul hotărârii judecătorești); 

 

ȘI 

 

o sentința penală mai sus-menționată este definitivă prin neapelare / nerecurare; SAU 

o împotriva sentinței penale mai sus-menționată au fost declarate căi de atac după cum urmează: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

(vă rugăm să indicați toate căile de atac exercitate, hotărârile judecătorești prin care au fost soluționate 

sau stadiul judecății, după caz) 

 

Alte mențiuni: 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 

  Nu mă aflu în niciuna din situațiile de mai sus.  

Cunosc faptul că, potrivit art. 16 alin. (2) lit. d), respectiv art. 17 alin. (4) lit. d) din O.G. nr. 24/2011, 

calitatea de membru titular, respectiv calitatea de membru acreditat ANEVAR se pierde în situația unei 

condamnări definitive pentru săvârșirea unei infracțiuni cu intenție. 

…………..……………………     …………………………………………… 

Data (ziua/luna/anul),                                             Semnătura și parafa 

 

 

Anexa 3 la HCD nr. 69/17.11.2016 

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE  

A MEMBRILOR TITULARI  

pe anul 2016 
 

1. Nume/prenume evaluator autorizat   ………….............................................................. 

 

2. Număr legitimație ......................................  

 

3. Filiala................................................................................................................................... 

 

4. Specializări (EI / EPI / EBM / EIF / VE).........................................................................................  

 

5. Adresa:  

 

      Județ/ Sector 
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  Localitatea…………...................……,  Str. ………………………… ,  nr. …, bl. ……, sc. … , et. …,  

ap. ……, Telefon ………….………, Fax ..……………., Mobil ……………………… ,  

E-mail ………….…………………………, Web …………………………........ 

 

6. Numărul total de lucrări realizate în anul 2016 în calitate de evaluator autorizat este  ___________ 

(NU SE INCLUD lucrările realizate în calitate de subcontractor al unui alt membru ANEVAR); Vă 

rugăm să declarați lucrările realizate până la data completării formularului (dacă aceasta este 

anterioară zilei de 31.12.2016), respectiv toate lucrările realizate în cursul anului 2016, dacă 

acest chestionar este completat după data de 1 ianuarie 2017 

7. Cifra de afaceri realizata în anul 2016 în calitate de evaluator autorizat este de _________ lei (nu se 

includ onorariile încasate pentru lucrările realizate în calitate de subcontractor al unei alte firme de 

evaluare membru corporativ ANEVAR sau al unui alt membru titular). 

8. Structura lucrărilor de evaluare executate în cursul anului 2016: 

 

LUCRĂRI EFECTUATE ÎN 2016 

% din 

total 

lucrări  

% din 

cifra de 

afaceri  

Pe specializări  

Evaluarea proprietăților imobiliare 1   

Evaluarea întreprinderii 2   

Evaluarea bunurilor mobile 3   

Evaluarea instrumentelor financiare 4   

Total (1+2+3+4) 5 100% 100% 

Pe tipuri de lucrări  

Evaluare pentru raportare financiara  6   

Evaluare pentru garantarea împrumuturilor 7   

Evaluare pentru instanțe judecătorești  8   

Evaluare de întreprinderi pentru fuziuni, achiziții, delistare 9   

Evaluare pentru impozitare 10   

Evaluare pentru stabilirea despăgubirilor în caz de expropriere 11   

Evaluare în proceduri de insolvență sau faliment 12   

Evaluare pentru autorități publice (vânzări, concesionări, 

schimburi, etc.) 

13   

Evaluare pentru garantarea și reeșalonarea datoriilor către stat 14   

Verificare de evaluări 15   

Alte tipuri de lucrări 16   

Total (6+8+9+10+11+12+13+14+15+16) 17 100% 100% 

9. Declar ca am încheiat pe anul 2016, polița de asigurare pentru răspundere civilă profesională 

nr.________/_________cu asiguratorul _______________________________, pentru limita de 

asigurare de _______________EUR. 
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10. In realizarea evaluărilor, am lucrat cu următorii colaboratori, evaluatori autorizați, membri titulari 

ANEVAR: 

 

Nr. crt. Numele si prenumele Nr. legitimație 

   

   

   

   

11. Declar că la data prezentei, îndeplinesc condițiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 24/2011 

pentru exercitarea activității de evaluator autorizat. 

12. Declar că am notificat ANEVAR în legătura cu orice modificare a apărut în situația mea de la data 

dobândirii calității de membru titular și până în prezent. 

13. Subsemnatul, ……………………………………………………………………., în calitate de 

membru titular ANEVAR, certific în deplină cunoștință de cauză că informațiile conținute în acest 

raport de activitate sunt corecte și descriu în mod real activitatea de evaluare desfășurată de mine în 

cursul anului 2016.  

 

În scopul verificării de către Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România a incidenței 

prevederilor art. 16 alin. (2) lit. d) și art. 17 alin. (4) lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011 

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

cu modificările și completările ulterioare, cunoscând prevederile art. 326 Cod penal, declar pe proprie 

răspundere următoarele: 

14. Vă rugăm să bifați căsuța corespunzătoare situației dvs. și să completați rubricile 

corespunzătoare, dacă este cazul 

 

 

 Am calitatea de ÎNVINUIT în dosarul nr. …………………………………….. al Parchetului 

……………………………. / Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial 

………………………… în care se efectuează acte de cercetare penală sub aspectul săvârșirii 

infracțiunii de ……………………………………………………………… prevăzută și pedepsită 

de …………………………………………………………… . 
 

Menționez că: 

 

o nu s-a dispus începerea urmăririi penale; SAU 

o s-a dispus începerea urmăririi penale prin 

…………………………………………………. nr. …………………… din ……………………. 

 

Alte mențiuni: 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 Am calitatea de INCULPAT în dosarul nr. …………………………………….. al Parchetului 

……………………………. / Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial 

………………………… în care se efectuează acte de cercetare penală sub aspectul săvârșirii 
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infracțiunii de ……………………………………………………………… prevăzută și pedepsită 

de …………………………………………………………… . 
 

Menționez că: 

 

o nu s-a dispus începerea urmăririi penale; SAU 

o s-a dispus începerea urmăririi penale prin 

………………………………………..…………. nr. …………………… din ……………………. 

 

Alte mențiuni: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Am calitatea de INCULPAT în dosarul nr. …………………………………….. aflat pe rolul 

……………………… (vă rugăm să indicați instanța învestită cu soluționarea cauzei penale, în 

primă instanță sau într-o cale de atac, după caz), fiind trimis/trimisă în judecată prin rechizitoriul 

nr. …………………… al Parchetului ……………………… / Direcției Naționale Anticorupție – 

Serviciul teritorial ………………… pentru săvârșirea infracțiunii prevăzută și pedepsită de 

…………………………………… . 
 

Menționez că: 

 

o judecata în primă instanță se află în curs; SAU 

o prin sentința penală 

nr. …………………… pronunțată de ………………………………………… la data de 

…………………… în dosarul nr. ……………………. s-a dispus: 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

(achitarea, condamnarea, încetarea procesului penal, după caz – vă rugăm să indicați integral 

dispozitivul hotărârii judecătorești); 

 

ȘI 

 

o sentința penală mai sus-menționată este definitivă prin neapelare / nerecurare; SAU 

o împotriva sentinței penale mai sus-menționată au fost declarate căi de atac după cum urmează: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

(vă rugăm să indicați toate căile de atac exercitate, hotărârile judecătorești prin care au fost soluționate 

sau stadiul judecății, după caz) 

 

Alte mențiuni: ……………………………………………………………………………………………… 

  Nu mă aflu în niciuna din situațiile de mai sus.  

Cunosc faptul că, potrivit art. 16 alin. (2) lit. d), respectiv art. 17 alin. (4) lit. d) din O.G. nr. 24/2011, 

calitatea de membru titular, respectiv calitatea de membru acreditat ANEVAR se pierde în situația unei 

condamnări definitive pentru săvârșirea unei infracțiuni cu intenție. 

…………..……………………      ……………………………………………… 

Data (ziua/luna/anul),                                             Semnătura și parafa 
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Anexa 4 la HCD nr. 69/17.11.2016 

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE  

A MEMBRILOR CORPORATIVI 

pe anul 2016 
 

Denumirea firmei  ________________________________________________________________ 

Sediul social  

Județul ____________________________________________________________________ 

Localitatea ______________________________________________________________ 

str. ______________________________, nr. _____, bl. _____, sc. _____, ap. _____  

Cod Unic de Înregistrare ___________________________________ 

Nr. înreg. la Reg. Comerțului ___________________________________ 

Nr. autorizație ANEVAR: ___________________________________ 

Telefon: ____________________________       Fax: _______________________ 

E-mail:__________________________________, Web _________________________________ 

Reprezentant  legal (evaluator autorizat):  Numele si prenumele...................................................... nr. 

legitimatiei __________ 

1. Numărul total de lucrări realizate în anul 2016 în calitate de evaluator autorizat este  ___________ 

(nu se includ lucrările realizate în calitate de subcontractor al unei alte firme de evaluare membru 

corporativ ANEVAR); 

2. Cifra de afaceri realizata în anul 2016 în calitate de evaluator autorizat este de _________ lei (nu 

se includ onorariile încasate pentru lucrările realizate în calitate de subcontractor al unei alte firme 

de evaluare membru corporativ ANEVAR). 

3. Structura lucrărilor de evaluare executate de firmă în cursul anului 2016: 

 

LUCRĂRI EFECTUATE ÎN 2016 
% din total 

lucrări  

% din cifra 

de afaceri  

Pe specializări  

Evaluarea proprietăților imobiliare 1   

Evaluarea întreprinderii 2   

Evaluarea bunurilor mobile 3   

Evaluarea instrumentelor financiare 4   

Total (1+2+3+4) 5 100% 100% 

Pe tipuri de lucrări  

Evaluare pentru garantarea împrumuturilor 6   

Evaluare pentru raportare financiara  7   

Evaluare de întreprinderi pentru fuziuni, achiziții, delistare  8   
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Evaluare pentru stabilirea despăgubirilor în caz de expropriere 9   

Evaluare pentru impozitare 10   

Evaluare pentru instanțe judecătorești 11   

Evaluare în proceduri de insolvență sau faliment 12   

Evaluare pentru autorități publice (vânzări, concesionări, 

schimburi, etc.) 

13   

Evaluare pentru garantarea și reeșalonarea datoriilor către stat 14   

Verificare de evaluări 15   

Alte tipuri de lucrări 16   

Total (6+8+9+10+11+12+13+14+15+16) 17 100% 100% 

 

4. Societatea are încheiată pe anul 2015, polița de asigurare pentru răspundere civilă profesională 

nr.________/_________cu asiguratorul _______________________________, pentru limita de 

asigurare de _______________ EUR. 

5. Personalul de specialitate pentru care există acoperire prin polița de asigurare menționată mai sus, 

este următorul: 

 

Asociați/Acționari Salariați Colaboratori exclusivi 

Numele si 

prenumele 

Nr. 

leg. 

Numele si 

prenumele 

Nr. 

leg. 

Numele si 

prenumele 

Nr. 

leg. 

      

      

      

      

      

 

6. In realizarea evaluărilor, societatea lucrează cu următorii colaboratori, evaluatori autorizați, 

membri titulari ANEVAR: 

 

Nr. crt. Numele si prenumele Nr. legitimație 
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7. In realizarea evaluărilor, societatea lucrează cu următorii membri corporativi ANEVAR, în 

calitate de subcontractori: 

 

Nr. crt. Denumirea Nr. autorizatie 

   

   

   

8. Societatea are urmatoarele sedii secundare (sucursale, puncte de lucru, etc.): 

 

Nr. crt. Calitatea juridica Adresa Număr de lucrări elaborate 

    

    

    

9. Declaram ca la data prezentei, societatea îndeplinește condițiile prevăzute de Ordonanța 

Guvernului nr. 24/2011 pentru membrii corporativi. 

10. Declaram ca am notificat ANEVAR în legătură cu orice modificare a apărut în situația societății 

de la data dobândirii calității de membru corporativ și până în prezent. 

11. Subsemnatul, în calitate de reprezentant legal al societății, certific în deplină cunoștință de cauză 

că informațiile conținute în acest raport de activitate sunt corecte și descriu în mod real activitatea 

de evaluare desfășurată de firmă în cursul anului 2016. 

În scopul verificării de către Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România a incidenței prevederilor 

art. 16 alin. (2) lit. d) și art. 17 alin. (4) lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în 

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

ulterioare, cunoscând prevederile art. 326 Cod penal, declar pe proprie răspundere următoarele: 

 

12. Vă rugăm să bifați căsuța corespunzătoare situației dvs. și să completați rubricile 

corespunzătoare, dacă este cazul 

.......................................................                                  .......................................... 

Data (ziua/luna/anul),                                             Semnătura și parafa 

 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 70/17.11.2016 

pentru reînnoirea mandatului Consiliului director al Fundației umanitare „APRECIAZĂ VIAȚA!” 

În temeiul art. 5 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul 

evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările și completările 

ulterioare și al art. 9 alin. (5) din Statutul fundației umanitare „APRECIAZĂ VIAȚA!” 

Consiliul director al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România adoptă prezenta 

hotărâre. 

Art. 1. - Se reînnoiește mandatul Consiliului director al fundației umanitare „APRECIAZĂ VIAȚA!”, 

astfel componența este: 
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 a) Președinte: domnul Ioan-Adrian Crivii  

 b) Membru: domnul Gheorghe Bădescu 

 c) Membru: domnul Mihail Bojincă 

 d) Membru: domnul Ion Anghel 

 e) Membru: domnul Adrian Vascu 

 f) Membru: domnul Filip Stoica 

 g) Membru: domnul Marian Petre 

 h) Membru: domnul Daniel Manațe 

Art. 2. - Mandatul membrilor Consiliului director este de 2 ani cu începere de la data intrării în vigoare a 

prezentei hotărâri. 

Art. 3. - Prezenta hotărâre se publică în Buletinul informativ și pe pagina web a Asociației și intră în 

vigoare la data publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 21.11.2016. 

FONDATOR 

ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A EVALUATORILOR AUTORIZAȚI DIN ROMÂNIA 

Președinte  

Daniel Manațe 

 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 71/17.11.2016 

pentru modificarea componenței Comisie de examinare la examenul de atribuire a calității de 

membru stagiar al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, 

sesiunea noiembrie 2016 

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

calității de membru stagiar, aprobat prin HCD nr. 40/2015, 

În temeiul art.5 alin.(2) și art. 8 alin. (8) lit. n) din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011 privind unele 

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

și completările ulterioare, 

Consiliul director al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România adoptă prezenta 

hotărâre. 

Art. 1. – Comisia de examinare la examenul de atribuire a calității de membru stagiar al Asociației 

Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, sesiunea noiembrie 2016, prevăzută în anexa nr.2 la 

Hotărârea Consiliul director nr. 53/2016 se modifică și va avea următoarea componență:  

1. Dl. Daniel Manațe, președinte 

2. Dl. Laurențiu Stan, membru 

3. Dl. Viorel Apostol, membru 

4. Dna. Dana Ababei, membru 

5. Dna. Cecilia Dan, membru 

6. Dl. Laurențiu Lazăr, membru 

7. Dna. Anuța Stan, membru 

8. Dl. Filip Stoica, membru 

9. Dl. Gheorghe Vîță, membru 
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Art. 2. – Prezenta hotărâre se publică în Buletinul informativ și pe pagina web a Asociației și intră în 

vigoare la data publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 21.11.2016. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Daniel Manațe 

 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 72/17.11.2016 

pentru stabilirea cuantumului și termenelor pentru achitarea cotizației de membru titular și 

membru corporativ al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România  

În temeiul art. 5 alin. (2) și al art. 8 alin. (8) lit. g) din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011 privind unele 

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

și completările ulterioare,  

Consiliul director al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România adoptă prezenta 

hotărâre. 

Art. 1. – Pentru anul 2017, se stabilesc cuantumul și termenele de plată pentru achitarea cotizației de 

membru titular și membru corporativ al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România după 

cum urmează: 

a) Pentru membrii titulari cotizația este formată dintr-o parte fixă și o parte variabilă. 

b) Partea fixă a cotizației se stabilește conform tabelului de mai jos și neachitarea sa în cuantumul și la 

termenele stabilite  determină pierderea calității conform prevederilor art. 16 alin. (2) lit. c) din OG nr. 

24/2011. 

Tabel nr. 1 

Cotizație anuală Termen Cuantum 

Membru titular Până la data de 31 martie pentru anul în curs – nivel 1 700 lei 

 Până la data 31 decembrie pentru anul în curs – nivel 2 1.050 lei 

Membru acreditat Până la data de 31 martie pentru anul în curs – nivel 1 800 lei 

 Până la data de 31 decembrie pentru anul în curs – nivel 2 1.200 lei 

 

c) Partea fixă a cotizației de membru titular include:  

1. Seminarul D 2017 „Seminar de standarde și legislație”– 8 h de pregătire continuă;  

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

3. Abonament la revista trimestrială pe teme de evaluare, editată de Asociație „Valoarea oriunde este 

ea”.  

d) Partea variabilă a cotizației se stabilește în funcție de opțiunile fiecărui membru titular cu privire 

efectuarea programului obligatoriu de pregătire și se calculează conform cotelor stabilite în programul 

anual de pregătire aferent anului 2017. 

e) Neefectuarea programului obligatoriu de pregătire la sfârșitul fiecărui an calendaristic determină 

suspendarea calității de membru titular, respectiv încetarea de drept a acestei calități, conform art. 18 din 

OG nr. 24/2011. 

f) plata cotei variabile a cotizației se realizează la înscrierea la oricare din formele de pregătire 

profesională organizate de ANEVAR. 

Art. 2. – Membrii inactivi sunt scutiți de plata cotizației pe perioada inactivității. 
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Art. 3. – Partea fixă a cotizației pentru membrii titulari suspendați cărora le încetează suspendarea și 

pentru membrii inactivi care se reactivează este corespunzătoare nivelului 1, indiferent de data la care își 

schimbă calitatea. 

Art. 4. ─ Pentru membrii corporativi cotizația se stabilește conform tabelului de mai jos și neachitarea sa 

în cuantumul și la termenele stabilite  determină pierderea calității conform prevederilor art. 24 lit. a) din 

OG nr. 24/2011. 

Tabel nr. 2 

Cotizație 

anuală 

Termen Cuantum 

Membru 

corporativ 

Până la data 31 martie pentru anul în curs - nivel 1 1.700 lei 

Până la data 31 decembrie pentru anul în curs - nivel 2 2.550 lei 

În anul înscrierii în Asociație 2.700 lei, care se achită în două 

tranșe: 1.000 lei la înscriere și 1.700 

lei până la sfârșitul primului an 

calendaristic 

 

Art. 5. – Cu data de 1 ianuarie 2017, Hotărârea Consiliului director nr. 64/2015 pentru stabilirea 

cuantumului și termenelor pentru achitarea cotizației de membru titular și membru corporativ al 

Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, cu modificările ulterioare se abrogă. 

Art. 6. – Prezenta hotărâre se publică în Buletinul informativ și pe pagina web a Asociației și intră în 

vigoare la data publicării pe pagina web.  

Data intrării în vigoare: 07.12.2016. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Daniel Manațe 

 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 73/17.11.2016 

pentru stabilirea cuantumului și termenului de plată a cotizației anuale a membrilor stagiari ai 

Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România  

În temeiul art. 5 alin. (2) și al art. 8 alin. (8) lit. g) din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011 privind unele 

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

și completările ulterioare,  

Consiliul director al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România adoptă prezenta 

hotărâre. 

Art. 1. – Se stabilește cotizația anuală a membrilor stagiari ai Asociației Naționale a Evaluatorilor 

Autorizați din România pentru anul 2017, formată dintr-o parte fixă în cuantum de 500 lei și o parte 

variabilă. 

Art.2. – Partea fixă a cotizației se achită la înscrierea la examenul pentru dobândirea calității de membru 

stagiar, dovada achitării acesteia constituind unul din documentele obligatorii din dosarul de înscriere.  

Art.3. – Partea variabilă a cotizației se stabilește și se calculează conform cotelor stabilite în programul 

anual de pregătire profesională inițială/continuă, cu termen de plată conform prevederilor din contractul 

de pregătire profesională în domeniul evaluării. 

Art. 4. – În conformitate cu prevederile art. 24 lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011, neplata 
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cotizației anuale în cuantumul și la termenul stabilite la art. 1 și 2 atrage excluderea de drept a membrului 

stagiar în cauză, din Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România. 

Art. 5. – Prezenta hotărâre se publică în Buletinul informativ și pe pagina web a Asociației și intră în 

vigoare la data de 1 ianuarie 2017. 

Art. 6. – Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului director nr. 65/2015 pentru 

stabilirea cuantumului și termenului de plată a cotizației anuale a membrilor stagiari ai Asociației 

Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România se abrogă. 

Data intrării în vigoare: 1.01.2017. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Daniel Manațe 

 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 74/17.11.2016 

pentru aprobarea Listei cotizațiilor Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

aferente anului 2017 

În temeiul art. 5 alin. (2) și al art. 8 alin.(8) lit. g) din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011 privind unele 

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

completările ulterioare, 

Consiliul director al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România adoptă prezenta 

hotărâre. 

Art. 1. – Se aprobă Lista cotizațiilor Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România aferente 

anului 2017, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. – Prezenta hotărâre se publică în Buletinul informativ și pe pagina web a Asociației și intră în 

vigoare la data de 1 ianuarie 2017. 

Art. 3. – Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliul director nr. 63/2015 se 

abrogă. 

Data intrării în vigoare: 1.01.2017. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Daniel Manațe 

 

Anexa HCD nr. 74/17.11.2016 

Lista cotizațiilor pe anul 2017 

 

NR. COTIZAȚII 2017 SUME  

1 

Cotizație fixă anuală - lei 

1.1 Membru stagiar 500 

2.2 Membru titular nivel 1* - 700; nivel 2* - 1.050  

2.3 Membru acreditat nivel 1* - 800; nivel 2*- 1.200 

2.5 Membru inactiv 0 

2.6 Membru corporativ nivel 1* - 1.700; nivel 2* - 2.550 
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2 

Cotizație variabilă anuală - lei 

Conform programului de formare profesionala si de pregatire continua Variabilă** 

3 

Cotizații și taxe membri REV 

3.1 Cotizație pentru primul an REV  150 Euro 

3.2 Cotizație anuală REV  120 Euro 

*  nivelul 1 este valabil în cazul achitării cotizației până la 31 martie 2017, iar nivelul 2 este valabil în cazul achitării cotizației 

între 1 aprilie și 31 decembrie 2017. 

**în funcție de programul de pregătire accesat, se plătește înainte de începerea fiecărui eveniment profesional. 

      

Notă: Pentru angajații cu normă întreagă la IROVAL, foștii președinți și membrii de onoare, care au și calitatea de membri 

titulari, cotizația este 0 lei. 

 

 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 75/17.11.2016 

pentru aprobarea Listei indemnizațiilor Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din 

România aferente anului 2017 

În temeiul art. 5 alin. (2) și al art.8 alin.(8) lit. g) din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011 privind unele 

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

completările ulterioare,  

Consiliul director al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România adoptă prezenta 

hotărâre. 

Art. 1. – Se aprobă Lista* indemnizațiilor Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

aferente anului 2017, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. – Prezenta hotărâre se publică în Buletinul informativ și pe pagina web a Asociației și intră în 

vigoare la data de 1 ianuarie 2017. 

Data intrării în vigoare: 01.01.2017. 

* Nu se publică. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Daniel Manațe 
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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 76/09.12.2016 

pentru modificarea Procedurii de verificare și monitorizare a calității activității de evaluare, 

aprobată prin Hotărârea Consiliului director nr. 81/2014, cu modificările și completările ulterioare  

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) lit. d) și f) din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011 privind 

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

modificările și completările ulterioare, 

În temeiul art. 8 alin. (8) lit. j) din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul 

evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările și completările 

ulterioare, 

Consiliul director al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România adoptă prezenta 

hotărâre. 

Art. I. – Procedura de verificare și monitorizare a calității activității de evaluare, aprobată prin Hotărârea 

Consiliului director nr. 81/2014 se modifică după cum urmează: 

1. Punctul I lit. a) al articolului 19 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„a) repetarea inspecției după cinci ani.” 

2. Punctul II lit. a) al articolului 19 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„a) repetarea inspecției după trei ani; și” 

3. Punctul I lit. a) al articolului 23 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„a) repetarea inspecției după cinci ani.” 

4. Anexa nr. 5 se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. II. – Prezenta hotărâre se publică în Buletinul informativ al Asociației și pe pagina web a Asociației 

și intră în vigoare la data publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 15.12.2016. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Daniel Manațe 

Anexa nr. 5 la HCD 76/09.12.2016 

Obiectivele inspecției 

 

SECȚIUNEA OBIECTIVELE INSPECȚIEI 

A. Obiectivele generale ale inspecției de verificare a calității activității de evaluator autorizat

1. Îndeplinirea programului de pregătire continuă, inclusiv măsurile corective profesionale (dacă este cazul)

2.
Este pregătită pentru inspecție o listă a lucrărilor de evaluare, corespunzătoare activității desfășurate în perioada de referință, 
concordantă cu datele înscrise în raportul anual de activitate?

3. Există dosare de lucru și acestea cuprind informații relevante pentru misiunile de evaluare, conform IVS (SEV 102)?

4

4.1. Există un sistem de evidență a contractelor/comenzilor și a rapoartelor de evaluare corespunzătoare?

4.2. Există un sistem propriu de referențiere pentru asigurarea calității rapoartelor de evaluare?

4.3.
Există  proceduri care să asigure cerințele de independență și competență profesională prevăzute de Codul de Etică al 
profesiei de evaluator autorizat?

5 Există asigurare de răspundere civilă profesională pe întreaga perioadă monitorizată?

35

35

100%Gradul de îndeplinire a obiectivelor generale ale inspecției (% din punctajul total posibil)

Gradul de îndeplinire a 
obiectivelor

Verificarea sistemului intern pentru urmărirea și controlul calității lucrărilor de evaluare efectuate, implementat de către evaluatorul autorizat

Scor total maxim posibil - secțiunea A

Punctaj (0-5)

5

5

5

5

5

TOTAL A (scor total obținut)

5

5
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B1 B2 B3

1.
Cunoașterea ariei de cuprindere a activității de evaluare pe baza examinării conținutului contractelor de prestări 
servicii și a dosarelor de lucru

45 45 45

1.1. Existența dosarului de lucru (dosarul misiunii de evaluare) 5 5 5

1.2.1. contractul/comanda pentru prestări servicii de evaluare/ termenii de referință. 5 5 5

1.2.2. documentarea  pentru identificarea obiectului evaluării și a dreptului de proprietate 
*EPI: acte și înscrisuri doveditoare ale dreptului de proprietate deținut, extrase de carte funciară, documentații cadastrale, 

coordonate geografice, certificat de urbanism, autorizații de construire, procese verbale de recepție, contracte de 

concesionare/închiriere, etc.

*EBM: identificare prin marca de fabrică, codul  modelului sau serie; acte și înscrisuri  doveditoare ale dreptului de 

proprietate deținut, facturi, procese verbale de recepție; documente de identificare a accesoriilor sau activelor necorporale de 

natură tehnologică; contracte de leasing sau închiriere, etc.

*EI: documentele oficiale de autorizare a activităților; acte și documente de tipul celor menționate la EPI și EBM; orice alte 

documente specifice care pot servi scopului evaluării, etc.

*EIF:contractul care stă la baza respectivului activ financiar, orice alte documente specifice care pot servi scopului evaluării

*VE: raportul de evaluare verificat, documente care au stat la baza raportului de evaluare verificat (dacă este posibil)

5 5 5

1.2.3. elemente relevante pentru descrierea bunului evaluat 
*EPI: constatările la inspecția proprietății, fotografii; planuri de încadrare în zonă;  planuri de amplasament și delimitare, 

relevee; memorii de arhitectură și instalații; autorizaţii de funcţionare, avize de la autorităţi de reglementare în domeniul 

specific, extrase PUG, PUZ, PUD; existența și efectul unor eventuale elemente nonimobiliare; etc.

*EBM: documente și înscrisuri necesare macroidentificării și microidentificării; constatări la inspecția bunurilor mobile de 

evaluat, fotografii; autorizaţii de funcţionare, avize de la autorităţi de reglementare în domeniul specific; existența și efectul 

unor active necorporale asociate; etc.

*EI: listele cu active; constatările la inspecția imobilizărilor corporale și a stocurilor, inclusiv fotografii (daca e cazul); liste de 

furnizori; liste de clienți; situații despre concurenți, furnizori și clienți, situații și analize departamentale; fluxul de producție 

sau de servicii; înscrisuri despre starea tehnică și funcționarea imobilizărilor corporale; balanțe de verificare, bilanțuri 

financiar contabile, conturi de profit și pierdere, existența și efectul unor active necorporale asociate, registru de mijloace fixe 

(daca e cazul)

*EIF: contractul care stă la baza respectivului activ financiar, orice alte documente specifice care pot servi scopului evaluarii

*VE: raportul de evaluare verificat; utilizarea raportului de verificare; tipul obiectivului verificării.

5 5 5

1.2.4. date și informații  din surse relevante și credibile; documentarea și asigurarea trasabilității informațiilor folosite în 
evaluare, respectiv: 

- indicarea surselor pentru datele utilizate în evaluare, analiza credibilității și veridicității surselor de informații, modul de 

verificare a informațiilor din sursele respective, constatările rezultate în urma verificărilor;

- lista informațiilor solicitate de la client;

- modul de consemnare, înregistrare și arhivare a tuturor datelor

5 5 5

1.2.5. investigații, înscrisuri și analize relevante pentru misiunea de evaluare
*EPI: elemente rezultate din cercetarea condițiillor piețelor specifice, date relevante și consistente de pe piețele primare și 

secundare specifice; elemente de fundamentare a CMBU, încadrarea în zonă și fotografiile comparabilelor; informații legate de 

venituri și cheltuieli; corespondență letrică sau electronică purtată cu clientul/ beneficiarul /utilizatorul raportului (acolo 

unde este cazul); etc.

*EBM: elemente rezultate din cercetarea condițiillor pieței specifice, date relevante și consistente de pe piețele primare și 

secundare specifice; piata pe care se tranzactioneaza comparabilele; informații legate de venituri și cheltuieli; corespondență 

letrică sau electronică purtată cu clientul/ beneficiarul /utilizatorul raportului (acolo unde este cazul);etc.

*EI:  analiza ratelor de rentabilitate a întreprinderii subiect și a celor comparabile; elemente rezultate din cercetarea 

condițiillor pieței specifice; analize tehnice / economice (daca e cazul); articole de specialitate adecvate (daca e cazul); 

corespondență letrică sau electronică purtată cu clientul/ beneficiarul /utilizatorul raportului (acolo unde este cazul), etc.

*EIF: analiza ratelor de dobandă de referinţă pentru obiectul contractului, inclusiv rate forward, dar şi a cotaţiilor de piaţă 

pentru activul suport; elemente rezultate din cercetarea condițiillor pieței specifice; fundamentarea ipotezelor care stau la 

baza veniturilor și cheltuielilor previzionate; analize tehnice, economice (daca e cazul); articole de specialitate adecvate (daca 

e cazul); corespondență letrică sau electronică purtată cu clientul/ beneficiarul /utilizatorul raportului (acolo unde este 

cazul), etc.

*VE:  raportul de evaluare verificat; în cazul obiectivului extins, în relație cu obiectul raportului de evalure verificat, se 

urmăresc elementele specifice  tipului de proprietate de la acest punct. 

5 5 5

1.2.6. copia raportului în forma finală transmisă clientului 5 5 5

1.3. Concordanța tipului de valoare estimat în raport cu scopul evaluării menționat în contract/comandă 5 5 5

1.4. Concordanța tipului de raport de evaluare cu termenii de referință ai evaluării, cu tipul de proprietate 5 5 5

Dosarul misiunii de evaluare conține:

Punctaj (0-5)
B. Obiectivele verificării dosarelor de lucru inspectate

1.2.
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2.
Conformitatea raportului de evaluare cu cerințele Standardelor de evaluare și cu prevederile Codului de etică al 
profesiei de evaluator autorizat

50 50 50

2.1.
Respectarea cerințelor minimale cu privire la conținutul raportului de evaluare, conform standardelor IVS (SEV) 101-103 
(definirea corespunzătoare a termenilor de referință ai evaluării, conținutul raportului în conformitate cu cerințele ANEVAR)

5 5 5

2.2.

Coerența conținutului raportului de evaluare cu afirmațiile din declararea conformității; declararea conformității evaluării cu 
standardele aplicabile la data evaluării. 

Declararea competenței evaluatorului pentru tipul de bun evaluat, coerența și consecvența cu realitatea faptică; concordanța 

declarării obiectivității și imparțialității cu situația concretă.

5 5 5

2.3. Valabilitatea standardelor de evaluare menționate ca referință a evaluării la data evaluării 5 5 5

2.4.
Identificarea și descrierea drepturilor de proprietate deținute și evaluate (inclusiv eventuale dezmembrăminte ale dreptului 
de proprietate pentru componente ale bunului evaluat)

5 5 5

2.5.

Descrierea bunului evaluat prin analiza componentelor care au relevanță în evaluare:
*EPI: descrierea juridică; analiza zonei, amplasamentului,  construcțiilor; intervenții asupra construcțiilor după data p.i.f.; 

analiza stării fizice a construcțiilor; descrierea eventualelor neadecvări funcționale; descrierea deprecierilor externe etc.

*EBM: descriere juridică; macroidentificarea și microidentificarea;  analiza efectului  intervențiilor asupra MEI după data p.i.f.; 

analiza stării MEI, descrierea eventualelor neadecvări funcționale; descrierea deprecierilor externe; etc.

*EI: descrierea tipului de  capital evaluat, în relație cu termenii de referință; rezultatele economico financiare în perioada 

anterioară, evoluția probabilă și variabilele previzionate ale afacerii;piața ocupată și concurența; descrierea activității;  

dotarea tehnică  și starea patrimoniului;  elemente tehnice specifice;active corporale și necorporale ale  fluxului  tehnologic;  

activele din afara exploatării;  management și resurse umane, etc.; 

*EIF: descrierea mecanismului de functionare a instrumentului financiar, a duratei, activului suport etc

*VE: prezentarea raportului  de evaluare supus verificării și a principalelor informații conținute de acesta, prezentarea 

abordărilor și a concluziilor evaluatorului.

5 5 5

2.6.
Adecvarea și coerența datelor de intrare cu termenii de referință ai evaluării; relevanța datelor de intrare   în relație cu  
ipotezele și ipotezele speciale.

5 5 5

2.7.
Rezonabilitatea și conformitatea justificării metodelor de evaluare aplicate cu explicații fundamentate, rezonabile; 
argumentarea  omiterii  unora dintre abordări, metode sau tehnici

5 5 5

2.8.

Adecvarea, coerența  și consistența analizelor necesare fundamentării  metodelor de evaluare aplicate, cu termenii de 
referință ai evaluării

*EPI: analiză de piață concretă: definirea pieței specifice, delimitarea ariei de piață, activitatea pieței pe segmentul tranzacții și 

segmentul închirierii, oferta competitivă pe segmentele pieței specifice, cererea probabilă pe segmentele pieței specifice, 

echilibrul pieței; analiza CMBU acolo unde este cazul.

*EBM: analiză de piață concretă: definirea pieței specifice, delimitarea ariei de piață, activitatea pieței, oferta competititvă, 

cererea probabilă, echilibrul pieței; analiza pieței produsului /serviciului obținut cu MEI evaluată; analiza utilizării, acolo unde 

este cazul.

*EI: analiza diagnostic pe direcțiile de analiză adecvate tipului de întreprindere; descrierea pieței acțiunilor/părților sociale și 

tranzacții de capitaluri proprii în ramura specifică; analiza situațiilor financiare corelate cu datele aferente primului an de 

previziune; durata de previziune explicită; etc.

*EIF: descrierea pieței instrumentului financiar respectiv;

*VE: opinia verificatorului privind coerența și consistența datelor de la punctul 2.5; evidențierea neconformitățillor dar și a 

părților pozitive ale raportului verificat; clasificarea raportului în una din cele cinci categorii; în cazul obiectivului extins: 

prezentarea analizei efectuate pentru exprimarea propriei concluzii privind valoarea.

5 5 5

2.9.

Adecvarea, consecvența, fundamentarea, explicarea modului de prelucrare a datelor de intrare, argumentarea variabilelor 
utilizate în cadrul abordărilor  

*EPI: adecvarea și descrierea comparabilelor, comparabilitatea acestora în relație cu CMBU și caracteristicilor fizice; 

adecvarea criteriilor de comparație; relevanța elementelor de comparație selectate; explicarea ajustarilor asupra 

comparabilelor; credibilitatea, rezonabilitatea, fundamentarea veniturilor și cheltuielilor; calcularea, selectarea sau 

construirea ratelor de capitalizare sau actualizare utilizate, sursele ratelor și modul de verificare, adecvarea și corelarea 

tipurilor de venit utilizate cu ratele de actualizare/capitalizare selectate; metode relevante de estimare a costurilor brute; 

cuantificarea și rezonabilitatea estimării uzurii fizice, deprecierilor funcționale și externe sau justificarea adecvată a 

deprecierii cumulate, etc.

*EBM: idem EPI

*EI: argumentarea comparabilității întreprinderilor din perspectiva similarității și relevanței, selectarea criteriilor de 

comparație, alegerea nivelurilor adecvate ale multiplicatorilor, explicarea ajustării multiplicatorilor; fundamentarea fluxurilor 

de venit previzionate; calcularea sau construirea ratelor de actualizare utilizate, sursele elementelor de calcul a ratelor de 

actualizare, adecvarea și corelarea fluxului de numerar cu rata de actualizare și cheltuielile aferente finanțării afacerii de la 

creditori; argumentarea elementelor necesare elaborării bilanțului economic și determinarea activului net ajustat, etc.

*EIF: argumentarea ipotezelor utilizate ca date de intrare cu precizarea surselor utilizate pentru acestea sau fundamentarea 

eventualelor ipoteze utilizate

*VE: argumentele care conduc la înțelegerea și acceptarea concluziilor.

5 5 5

2.10.

Analiza rezultatelor și concluzia asupra valorii: revizuirea datelor dezvoltate în procesul de evaluare, explicarea selectării 
valorii finale pe baza raționamentului profesional al evaluatorului având în vedere credibilitatea, relevanța și adecvarea 

informațiilor. Adecvarea alocării valorii pe componente și testarea rezultatelor, dacă este cazul.
5 5 5

3.
Aspectul general al raportului de evaluare, acuratețea exprimării, claritatea, adecvarea terminologiei,  corectitudinea din 
punct de vedere gramatical și ortografic, organizarea generală a raportului.

5 5 5

100 100 100

100 100 100

100,00 100,00 100,00

NOTĂ:

* Recomandări aplicabile de la caz la caz

**

***

100,00

TOTAL B (scor total obținut)

Scor total maxim posibil-secțiunea B

Gradul de îndeplinire a obiectivelor generale ale inspecției (% din punctajul total posibil)

Scorul mediu obținut pentru secțiunea B (%) **

SCOR TOTAL GENERAL PONDERAT (A și B) (%) *** 100,00

Scorul total general se calculează ponderând fiecare secțiune în funcție de importanța sa relativă, respectiv pentru secțiunea A se acordă un coeficient de 
importanță de 0,2 iar pentru secțiunea B un coeficient de importanță de 0,8.

În secțiunea A, gradul de îndeplinire a obiectivelor generale se punctează de la 0-5 (0-deloc, 1-în foarte mică măsură, 2-în mică măsură, 3-satisfăcător, 4-în 
mare măsură, 5-în foarte mare măsură)

În secțiunea B, gradul de îndeplinire a obiectivelor specifice se punctează de la 0-5 (0-deloc, 1-în foarte mică măsură, 2-în mică măsură, 3-satisfăcător, 4-în 
mare măsură, 5-în foarte mare măsură)
Obiectivele punctate cu 0, 1 sau 2 puncte sunt considerate neconformități și vor fi menționate în Nota de inspecție, împreună cu măsurile corective necesare

B1, B2, B3 … Bn reprezintă indicativul dosarului de lucru (în relație cu obiectul raportului de evaluare) verificat, selectat prin sondaj

Obiectivele verificării dosarului de lucru sunt tratate și punctate individual pentru fiecare dintre dosarele de lucru selectate pentru verificare (B1, B2 etc.), în 
final rezultând un scor calculat ca medie aritmetică a procentajelor obținute de fiecare dosar în parte.
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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 77/09.12.2016 

pentru acordarea calității de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociației Naționale a 

Evaluatorilor Autorizați din România, unor persoane juridice 

Având în vedere propunerea Comisiei de evidență membri cu nr. 31/2016 privind acordarea calității de 

evaluator autorizat – membru corporativ unor persoane juridice, 

În conformitate cu prevederile art. 20 din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în 

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

completările ulterioare, 

În temeiul art. 5 alin. (2) și al art. 8 alin. (8) lit. k) din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011, 

Consiliul director al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România adoptă prezenta 

hotărâre. 

Art. 1. – Începând cu 1 ianuarie 2017, se acordă calitatea de evaluator autorizat, membru corporativ al 

Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, persoanelor juridice prevăzute în anexa care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. – (1) În vederea emiterii autorizației și a înscrierii în Tabloul Asociației, la secțiunea c) „Membrii 

corporativi”, publicat pe pagina web a Asociației, persoanele juridice prevăzute la art. 1 vor face dovada 

deținerii unui certificat de asigurare de răspundere civilă profesională având limita de răspundere de 

minimum 50.000 euro și a achitării cotizației aferente primului an, în cuantum de 2.700 lei.  Cotizația se 

poate achita în două tranșe după cum urmează: 1.000 lei la înscriere și 1.700 lei până la sfârșitul primului 

an calendaristic. 

(2) Termenul limită de îndeplinire a obligațiilor prevăzute la alin. (1) este 31 decembrie 2017. 

Art. 3. – Prezenta hotărâre se publică în Buletinul informativ și pe pagina web a Asociației și intră în 

vigoare la data publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 15.12.2016. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Daniel Manațe 

Anexa HCD nr. 77/2016 

Lista persoanelor juridice cărora li se acordă calitatea de evaluator autorizat,  

membru corporativ al ANEVAR 

Nr. 

crt. 
Denumirea societatii CUI Administrator 

Cod 

CAEN 
Judetul 

1 AA+VALUATION SRL 36687852 CERCEL HORIA SILVIU 7490 SIBIU 

2 ASTRAEA VALUE SRL 36445247 
TAMBA IOANA DANIELA/ 

ROTAR SEBASTIAN RAUL 
7022 ARAD 

3 BRICE CORPORATION SRL 17697264 IORDAN BUTUC 7022 BUCURESTI 

4 CORAL GALLERY SRL 17851257 MAGHIARI FLORENTINA 7022 BUCURESTI 

5 CONEVIN IMPEX SRL 6686219 PETRESCU EUGEN 7490 TULCEA 

6 EVALGRAF GENERAL CONSULT SRL 35306992 COTEANU ROBERT MIRCEA 7490 BUZAU 

7 EVIN AUDENTZ SRL 22388206 NAIMAN VIORICA 6920 TULCEA 

8 GORON EVALUARI SI EXPERTIZE SRL 35680821 GORON VASILE 6831 TIMIS 

9 MEDIATION BUSINESS GROUP SRL 28109025 
WETTENSTEIN NICOLAE 

DANIEL 
7022 BUCURESTI 

10 PATRICK CONSULT EXPERT SRL-D 36768574 STOICA PETRISOR 7490 ARGES 

11 RAMAL TOP DESIGN SRL 18005710 RANBU ELENA ALINA 7022 BRASOV 
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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 78/09.12.2016 

privind pierderea calității de evaluator autorizat prin retragere din proprie inițiativă, a unor 

persoane fizice și juridice, membri ai Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Având în vedere propunerile Comisiei de evidență membri cu nr. 29 și 30 din 2016 privind pierderea 

calității de evaluator autorizat, prin retragere din proprie inițiativă a unor persoane fizice și juridice, 

În conformitate cu prevederile art. 30 din Procedura privind dobândirea, menținerea, pierderea calității 

de membru al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, precum și alte prevederi 

referitoare la modificări ale statutului de membru al acestei asociații, aprobată prin Hotărârea 

Consiliului director nr. 19/2014, cu modificările și completările ulterioare 

În temeiul art. 5 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011, privind unele măsuri în domeniul 

evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr.99/2013, cu modificările și completările 

ulterioare. 

Consiliul director al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România adoptă prezenta 

hotărâre. 

Art. 1. – Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se aprobă solicitarea retragerii calității 

de evaluator autorizat, membrilor Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, persoane 

fizice și juridice prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. – Prezenta hotărâre se publică în Buletinul informativ și pe pagina web a Asociației și intră în 

vigoare la data publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 15.12.2016. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Daniel Manațe 

Anexa HCD nr. 78/2016 

Lista membrilor Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, persoane fizice și 

juridice cărora li se aprobă solicitarea retragerii calității de evaluator autorizat 

Nr. 

crt. 
Numele și prenumele Legitimație Județul 

Categoria de 

membru 
Observații 

1 KOCSIS TIBERIU MARIUS 13577 Hunedoara Membru titular 
Cererea nr. 

714/16.11.2016 

2 MIRA ANTONETA 14176 București Membru titular 
Cererea nr. 

747/29.11.2016 

 

 

Nr. 

crt. 
Denumirea societății CUI 

Nr. 

autorizație 
Județ Observații 

1 GHE STUBEANU 2000 SRL 12780287 0301 Giurgiu 
Cererea nr. 

778/05.12.2016 

2 KNIGHT FRANK ROMANIA SRL 25307184 0363 București 
Cererea nr. 

791/06.12.2016 

3 DELOITTE EVALUARE SRL 30787453 0287 București 
Cererea nr. 

732/28.11.2016 
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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 79/09.12.2016 

pentru  constatarea pierderii calității de evaluator autorizat, membru corporativ,  

a unor persoane juridice 

Având în vedere propunerea Comisiei de evidență membri cu nr. 33/2016 pentru adoptarea unei hotărâri 

de constatare a pierderii calității de evaluator autorizat, membru corporativ, a unor societăți ca urmare 

a radierii/lichidării acestora din Registrul Comerțului, 

În temeiul art. 5 alin. (2), al art. 20 din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în 

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

completările ulterioare și al art. 24, lit. f) din Procedura privind dobândirea, menținerea, pierderea 

calității de membru al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, precum și alte 

prevederi referitoare la modificări ale statutului de membru al acestei asociații, aprobată prin Hotărârea 

Consiliului director nr. 19/2014, cu modificările și completările ulterioare, 

Consiliul director al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România adoptă prezenta 

hotărâre. 

Art.1. – Se constată pierderea calității de evaluator autorizat, membru corporativ, a următoarelor 

societăți, ca urmare a radierii/lichidării acestora din Registrul Comerțului:  

 
Nr. 

crt. 
Denumire 

Nr. 

autorizatie 
CUI Judet Observatii 

1 SIDEF ROM SRL 0211 16294360 Satu-Mare Lichidata din Registrul Comerțului 

2 EXEVAL SRL 0232 16264840 Neamț Lichidata din Registrul Comerțului 

3 SEV - EVAL SRL 0210 24001798 Mehedinți Radiata din Registrul Comerțului 

4 BEST EVALUATOR COMPANY SRL 0291 23643463 București Radiata din Registrul Comerțului 

 

Art.2 – Prezenta hotărâre se publică în Buletinul informativ și pe pagina web a Asociației și intră în 

vigoare la data publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 15.12.2016. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Daniel Manațe 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 80/09.12.2016 

pentru acordarea calității de evaluator autorizat, membru titular al Asociației Naționale a 

Evaluatorilor Autorizați din România, unor persoane fizice 

Având în vedere propunerea Comisiei de evidență membri cu nr. 32/2016  privind acordarea calității de 

evaluator autorizat – membru titular, unor persoane fizice, 

În conformitate cu prevederile art.16 din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în 

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

completările ulterioare, 

În temeiul art.5 alin.(2) și al art.8 alin.(8) lit. k) din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011, 

Consiliul director al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România adoptă prezenta 

hotărâre. 

Art.1. – Se acordă calitatea de evaluator autorizat, membru titular al Asociației Naționale a Evaluatorilor 

Autorizați din România, începând cu data de 1 ianuarie 2017, persoanelor fizice prevăzute în anexa care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a promovării examenului de finalizare a stagiaturii. 
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Art.2. – (1) În vederea înscrierii în Tabloul Asociației, la secțiunea a) „Membrii titulari”, publicat pe 

pagina web a Asociației, persoanele fizice vor face dovada achitării părții fixe a cotizației aferente anului 

2017, în cuantum de 700 de lei și a deținerii unui certificat de asigurare de răspundere civilă profesională 

având limita de răspundere de minimum 10.000 euro.  

(2) Programul obligatoriu de pregătire continuă urmează să fie îndeplinit începând cu anul 2017. 

(3) Termenul limită de achitare a cotizației este 31 martie 2017. După data de 1 aprilie 2017 până la data 

de 31 decembrie 2017, cuantumul cotizației este de 1050 lei. 

(4) Termenul limită de îndeplinire a obligației de asigurare de răspundere civilă profesională este 31 

decembrie 2017. 

Art.3. – Prezenta hotărâre se publică în Buletinul informativ și pe pagina web a Asociației și intră în 

vigoare la data publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 15.12.2016. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Daniel Manațe 

Anexa la HCD nr. 80/2016 

Lista persoanelor fizice cărora li se acordă calitatea de evaluator autorizat,  

membru titular al ANEVAR 

Nr. crt. Nume si prenume Nr. leg. Specializarea Judet 

1 ANDRASESCU TATIAN ADRIAN 6876 EPI TIMIS 

2 APOSTOL ALIN GABRIEL 6881 EPI ARGES 

3 BALA FLORIN CRISTIAN 6888 EPI BIHOR 

4 BALEA MARIA ALEXANDRA 6891 EPI ALBA 

5 BALTA DANUT 6892 EPI BIHOR 

6 BANU ILIE 6894 EPI SIBIU 

7 BARAGAN PETRUS CRISTIAN 6545 EPI DOLJ 

8 BECA MARUSA 6548 EPI BRAILA 

9 BERTA LUCIAN EUGEN 6552 EPI MURES 

10 BOCA DANA SUZANA 6899 EPI ALBA 

11 BOTOS GAVRILESCU GABRIELA 6904 EPI ARAD 

12 BRENESU RADOIU CRISTINA ANDREEA 6907 EPI BRASOV 

13 BUGNAR PAUL MARIAN 6912 EPI CLUJ 

14 CAUNII VASILE 6925 EPI IASI 

15 CHIOSA ROTARU MARIAN 6927 EPI GALATI 

16 CHIRA VICTOR VIOREL 6928 EPI BISTRITA NASAUD 

17 CHITOIU VICTOR 6585 EPI DOLJ 

18 CIOCHIR VLAD GEORGE 6931 EPI BUCURESTI 

19 CIOCINTA AUREL GABRIEL 6932 EPI IASI 

20 CIRIC ALEXANDRA ALINA 6934 EPI CONSTANTA 

21 CONDURATEANU FLORENTINA VIORICA 6942 EPI BUZAU 

22 CRISTEA ANAMARIA 6949 EPI BUCURESTI 

23 CUSMIR DANA GABRIELA 6951 EPI BISTRITA NASAUD 

24 DAN GLIGOR 6955 EPI ALBA 

25 DINESCU AUREL VALENTIN 6617 EPI ILFOV 

26 DINU POPA EMIL ALEXANDRU 6618 EPI BUCURESTI 

27 DOBRE FLORIN 6619 EPI BUCURESTI 
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28 DOBRIN RALUCA MIHAELA 6964 EPI BUCURESTI 

29 DUMITRU ANDREEA 6970 EPI VRANCEA 

30 DUMITRU CORNELIU 6971 EPI GALATI 

31 ELENA MIHAELA 6867 EPI GORJ 

32 FINTINA ANDREEA MARIA 6976 EPI SIBIU 

33 FLOREA ANCA 6977 EPI CONSTANTA 

34 GAVRUS ADRIAN 6641 EPI SATU MARE 

35 GAZDARU FLORICA 6978 EPI BUZAU 

36 GORON COSMINA DELIA 6648 EPI CLUJ 

37 GRIGORIE PETRU 6987 EPI BUCURESTI 

38 IANURIS DOROTHEA 6995 EPI BRAILA 

39 IORDACHE GABRIEL VISARION 7004 EPI BUCURESTI 

40 JINCA ANA MARIA 6839 EPI GORJ 

41 LAZAR MIHAELA 7015 EPI BRAILA 

42 MAN GEORGIANA MARIA 6843 EPI ALBA 

43 MANEA SIMONA ELENA 6840 EPI GALATI 

44 MAROSAN EDE ATTILA 7023 EPI MARAMURES 

45 MEDAN MADALINA IULIA 7026 EPI MARAMURES 

46 MIHALCEA ELENA NICOLETA 7032 EPI PRAHOVA 

47 MILEA STELIAN ROMEO 7033 EPI CONSTANTA 

48 MILOS LAURA RAISA 7034 EPI CARAS SEVERIN 

49 MIRICIOIU SORIN RAZVAN 7037 EPI ARGES 

50 MIRON NARCISA IONELA 6024 EPI BACAU 

51 MITOI GEANINA 6815 EPI DAMBOVITA 

52 MURESAN SIMONA IOANA 7044 EPI CLUJ 

53 MUSCUREL GINA 7045 EPI ARGES 

54 NARTEA TIBERIU 6711 EPI SIBIU 

55 NEACSU ANDREEA BIANCA 7047 EPI BUCURESTI 

56 NEGHINA ANA MARI SILVIA 5848 EPI OLT 

57 NICOLAE GEORGE GABRIEL 7052 EPI VRANCEA 

58 NICORICI MADALINA ELENA 6721 EPI CLUJ 

59 NITU ANA LAVINIA 7054 EPI BUCURESTI 

60 OANA SILVIU 7056 EPI CONSTANTA 

61 OANCA ADRIAN 6725 EPI BUCURESTI 

62 OPREA DRAGOS STEFAN 7059 EPI PRAHOVA 

63 ORZATA ALEXANDRU RAZVAN 7061 EPI BUCURESTI 

64 OSTIADAL VALENTIN 6728 EPI BUCURESTI 

65 PANZARU IONUT LAURENTIU 7066 EPI IASI 

66 PETCU ANA MARIA 7073 EPI BUCURESTI 

67 POSA AURELIAN 6741 EPI CONSTANTA 

68 RADU OANA 7086 EPI BUCURESTI 

69 RADU STEFANUT 7087 EPI BRAILA 

70 RADULESCU ELIAS GEORGE 7088 EPI BUZAU 

71 ROMAN VALERIU 6751 EPI HUNEDOARA 

72 ROMEDEA VICTOR SERGIU 7091 EPI BACAU 

73 SANDULESCU SILVIU 7098 EPI BRAILA 

74 SEMENESCU ILEANA ANDREEA 7101 EPI BUCURESTI 

75 SERBAN ANA MARIA 7103 EPI BRASOV 
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76 SIRB IOAN GEORGESCU 7106 EPI ALBA 

77 SLAVESCU MIHAI 7109 EPI BUCURESTI 

78 STAN LUCIAN 7113 EPI BRASOV 

79 STANCIU MARIUS RADIAN 7114 EPI TELEORMAN 

80 STANCU NICOLETA 7115 EPI BUCURESTI 

81 STANESCU IOANA ADRIANA 7117 EPI ILFOV 

82 STANICA DINU 7118 EPI DOLJ 

83 STAVAROIU SABIN 7119 EPI VALCEA 

84 STOICESCU ANDREI 6780 EPI BUCURESTI 

85 TAMAS CARMEN MARIA 6783 EPI HUNEDOARA 

86 TELICEANU ELENA DANIELA 7129 EPI CONSTANTA 

87 TEODORESCU PAULA 7130 EPI NEAMT 

88 TINTEA BEATRICE 7133 EPI BUCURESTI 

89 TODOR RALUCA DANIA 7136 EPI BRASOV 

90 TÖKÉS ISTVAN 6139 EPI MUREȘ 

91 TOMA ALINA COSMINA 7137 EPI TIMIS 

92 TOMESCU ADINA LEONTINA 7139 EPI ALBA 

93 TRUPINA ALICE 6793 EPI CONSTANTA 

94 UNGURASU ALEXANDRU RADU 6797 EPI SUCEAVA 

95 UNGUREAN NICANOR 6862 EPI SUCEAVA 

96 VASII DENISA SIMONA 6801 EPI BUCURESTI 

97 VIGARU ANA MARIA 7150 EPI BUCURESTI 

98 VLAD ROXANA MIHAELA LUCIA 7153 EPI BUCURESTI 

99 VOICU COSTIN 7154 EPI BUCURESTI 

100 VOINESCU ILEANA 7155 EPI DOLJ 

101 ZAMFIRACHE ALINA OANA 6810 EPI DOLJ 

102 ZARNESCU MIHAI ALEXANDRU 7157 EPI BUCURESTI 

103 ZISU CRISTINA MARIA 7158 EPI ALBA 

 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 81/09.12.2016 

pentru acordarea calității de membru stagiar al  

Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România  

În conformitate cu prevederile art.15 din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în 

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

completările ulterioare, 

În temeiul art.5 alin.(2) din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011, 

Consiliul director al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România adoptă prezenta 

hotărâre. 

Art.1. – Se acordă calitatea de membru stagiar al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din 

România, începând cu data de 1 ianuarie 2017, persoanelor fizice prevăzute în anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a promovării examenului de atribuire a calității de membru 

stagiar. 

Art.2. – (1) Partea fixă a cotizației aferentă anului 2017, în cuantum de 500 de lei se consideră achitată la 

înscrierea la examenul pentru dobândirea calității de membru stagiar. Partea variabilă a cotizației se 
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stabilește și se calculează conform cotelor aprobate în programul anual de pregătire profesională, cu 

termen de plată conform prevederilor din contractul de pregătire profesională în domeniul evaluării. 

(2) Perioada de stagiu se va încheia cu un examen de finalizare a stagiaturii în termen de maximum doi 

ani de la data acordării calității de membru stagiar. 

Art. 3. – Prezenta hotărâre se publică în Buletinul informativ și pe pagina web a Asociației și intră în 

vigoare la data publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 15.12.2016. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Daniel Manațe 

Anexa HCD nr. 81/2016 

Lista persoanelor fizice cărora li se acordă calitatea de membru stagiar ANEVAR 

Nr  
crt Nume Prenume  Nr  

crt Nume Prenume 

1 ABRUDAN  ANAMARIA PAULA  34 BOGLUT DOREL 

2 ABRUDAN  GHEORGHE FLORIN  35 BOJIN GIANINA PETRUTA 

3 AFRASINEI IONUT ALEXANDRU  36 BORLEA CALIN BOGDAN 
4 AGACHE GICA  37 BORSERI DAMIAN 

5 ALEXANDRU GEORGE  38 BORZEA  STELIAN 

6 ALEXANDRU RAZVAN MIHAI  39 BOSTINA VLAD FLORIAN 

7 ALI AGI SEVGIHAN  40 BOTEZ CRISTIAN 

8 ANDONE MIHAI  41 BRAN MARGARETA 

9 ANGHEL IRINA GABRIELA  42 BRANESCU OANA ELENA 

10 ANGHEL NICOLETA  43 BRATU OCTAVIAN 

11 ANTONESCU MIHAI MARIUS  44 BROASCA ELENA LUMINITA 

12 ARHIRE IONUT  45 BUCUR SORIN ADRIAN 

13 ARSENE IONUT VALENTIN  46 BUGA CRISTINA 

14 BABIN CRISTINA IONELA  47 BUHAIANU MIHAELA ROXANA 

15 BACAUANU CONSTANTIN  48 BULICA EMANUEL 

16 BADARAU ALINA MARIA  49 BURICEA ALEXANDRU EDUARD 

17 BADEA AUREL VALENTIN  50 BUSOI VIRGIL STEFAN 

18 BAJAN SORIN  51 BUTNARIU CORINA 

19 BALACEANU MIHAELA  52 BUTU RADU ARSENE 

20 BALAN MARINA  53 BUTUCEA MARGARETA DANIELA 

21 BAN CAMELIA ALEXANDRA  54 BUZATU FLORIN DANUT 

22 BANCIU DUMITRU SORIN  55 BUZOESCU ANDREI 

23 BARBU ADRIAN 
 

56 
CADARIU 
BRAILOIU 

MIHAELA 

24 BARBU AURELIA  57 CALESU PANDELIE DECEBAL 

25 BARCUT ADINA CARMEN  58 CALINOIU JEAN MARIAN 

26 BARNA AURELIAN CONSTANTIN  59 CALOTA GEORGIAN 

27 BARNA CRISTINA  60 CAMPANU AURELIA PAULA 

28 BENEDEK LEVENTE  61 CAPITANU VIORICA MIHAELA 

29 BIRLEANU ALINA ELENA  62 CATOIU ADRIAN 

30 BISCEANU GABRIELA CLAUDIA  63 CAVALERU MIRCEA CATALIN 

31 BOBOLEA RADU OVIDIU  64 CAZACU ADRIANA 

32 BOGDAN ALEXANDRA IOANA  65 CERCHEZ VASILE LAURENTIU 

33 BOGHIAN VASILE  66 CHEIA MARIAN CATALIN 
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67 CHIPERI ELENA  112 CRISTESCU DANIEL 

68 CHIRTU IONELA NICOLETA  113 CUCIUREAN IOAN CALIN 

69 CHITA IULIUS CLAUDIU  114 CZINE GYONGYIKE 

70 CHITIC ANDREI  115 CZISZTER ISTVAN ANDRAS 

71 CHITU ANCA ANA MARIA  116 DAN GEORGE 

72 CIMPOAE IULIAN IONUT  117 DAN LAURA 

73 CIOBANU FLORIN  118 DANACU OVIDIU VIOREL 

74 CIOBANU MIHAI-GABRIEL  119 DANAILA MARIA ALEXANDRA 

75 CIOBANU ROXANA LAURA  120 DANILA ANCA ILEANA 

76 
CIOBANU 

LAZARESCU 
MIHAI CRISTIAN 

 
121 DARABAN OVIDIU GABRIEL 

77 CIOCIRLAN BENONE FLORIN  122 DARII EUGENIA 

78 CIOROIANU ANDA CRISTINA  123 DASCALU DIANA MAGDALENA 

79 CIRCIU CONSTANTIN GRIGORE  124 DAVID EUGEN 

80 CIRSTIAN MIHAELA CLAUDIA  125 DEMETER CIPRIAN EMIL 

81 CIUBOTARU ADRIAN  126 DESPINA ALEXANDRA ADELINA 

82 CIUPILAN ARETA  127 DIACONESCU ALINA FLORINA 

83 CIUTEA MARIA DANA  128 DIN MARIANA 

84 COBASNEANU OLGA  129 DINCA FLORIN 

85 COCA ANDREEA NICOLETA  130 DINU DIANA VALERIA 

86 COJOCARU DENIS OVIDIU  131 DOBRICA IULIANA 

87 COJOCEA LAURENTIU  132 DOCAN MANEA IONUT 

88 COLDEA TEODORA  133 DOGAR CRISTIAN GRIGORE 

89 COMAN LIVIA FELICIA  134 DOGARU DIANA ALINA 

90 COMSA TRAIAN VASILE  135 DORINGA DIANA MIHAELA 

91 CONACHE VALENTIN  136 DOROBANTU IULIAN COSTEL 

92 CONSTANTIN ANDRA RALUCA  137 DOROFTEI DIANA 

93 CONSTANTIN CORNELIU TIBERIUS  138 DOROS ALEXANDRA 

94 CONSTANTIN DORINA  139 DRAGOMIR ELIZA MIHAELA 

95 CONSTANTIN ION  140 DRAGUSIN VALENTIN 

96 CONSTANTIN  MARIETA  141 DRAGUT BOGDAN CONSTANTIN 

97 CONSTANTINESCU BOGDAN VIRGIL  142 DRAGUT VLAD GABRIEL 

98 CORNEA CRISTIAN SORIN  143 DUMITRACHE MARIA 

99 CORNEA  CALIN STEFAN  144 DUMITRACHE MIHAI COSTIN 

100 CORNOIU BOGDAN MIRCEA  145 DUMITRESCU RAZVAN COSTIN 

101 COSTACHE FLORIN  146 DUMITRU ANETA 

102 COSTEC ALEXANDRU NICOLAE  147 DUMITRU BOGDAN IOAN 

103 COSTELIUC ELISABETA ELENA  148 ENACHE BIANCA RUXANDRA 

104 COSTOAIE LUIZA ELENA  149 ENE FLORY MADALINA 

105 COZEA LILIANA  150 ENE RAUL CATALIN 

106 CRELIUC CIPRIAN  151 ERBARU LIVIU VIRGIL 

107 CRETU IRINA GINA  152 EREMIA LAURA MARIANA 

108 CRETU MARIUS NECULAI  153 ERNEST GHEORGHE VIOREL 

109 CRISAN ANCA CLAUDIA  154 FETCU MARIAN 

110 CRISAN OVIDIU IOAN  155 FILIP ROXANA ANCA 

111 CRISTEA CATALINA  156 FINTOIU EMILIA 
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157 FLAMAROPOL MONICA  203 IONESCU CORNELIA 

158 FLOREA CORINA MIRELA  204 IONESCU CRISTINA ROXANA 

159 FORTAN MARIUS BOGDAN  205 IONESCU MADALINA 

160 FRATILA SABINA  206 IONESCU STELIANA 

161 FULGEANU RAHELA ELENA  207 IONITA ALEXANDRU 

162 GAGU RADU MARIN  208 IORGA ANDREEA BIANCA 

163 GALBENU COSMIN ANDREI  209 IOVITA CRISTIANA MARIA 

164 GALETEANU MIHAIL  210 IRIMIA BOGDAN CONSTANTIN 

165 GAMAN ADRIAN IONUT  211 ISAC RODICA ANCA 

166 GEAMBAZU DANIEL NICU  212 IULUS FLORENTINA ELENA 

167 GEORGESCU CARMEN MARIA  213 IVAN ALEXANDRA ANDREEA 

168 GEORGITA TUDOR  214 IVAN MARIUS 

169 GHELLMAN LUCIAN  215 IVASCU BOGDAN 

170 GHEORGHIAN FLORIN ANDREI  216 IVASCU GHEORGHE 

171 GHERGHEL MARIUS EUGEN  217 JALBA RODICA MAGDALENA 

172 GHERLE FLAVIA  218 JIPA BOGDAN PETRE 

173 GHERMAN HORIA IONUT  219 JITCA ANDREI ALEXANDRU 

174 GHICAJANU MIRELA  220 JUNE MIHAI 

175 GHIMUS MARIAN  221 KOVACS ZOLTAN 

176 GHITA ELENA CARMEN  222 LAPUSAN CRINA MARIA 

177 GHITA GEORGE AURELIAN  223 LAZARESCU ANDREI MADALIN 

178 GILITA MADALINA STEFANA  224 LAZAROVICI ANAMARIA 

179 GLISCA MARIAN  225 LAZUREANU CATALIN 

180 GOCAN OANA ANDREEA  226 LEIZERIUC GEAICI DANIEL 

181 GOCZ ANDREA  227 LEMNARU PETRU 

182 GORON CODRIN TULIU  228 LES COSMIN AUREL 

183 GRAJDEANU VALERIU  229 LIA DANIEL NICOLAE 

184 GRIGORIE COSTINELA ALISA  230 LIBIU GEORGETA 

185 GROSU IONELA LAURA  231 LICIU CIPRIAN AUGUSTIN 

186 HARAGOS PAVEL  232 LUCA LUCIAN 

187 HODOROAGA CONSTANTIN  233 LUNGU PROFIRA 

188 HOLOSTENCU DANIELA  234 MAMBET MELEK 

189 HOLOSTENCU GEORGE  235 MANAS MARIUS 

190 HONIGES CLAUDIUS GEORGIAN  236 MANDRICEL MIHAI ENIGEL 

191 IACOMI CRISTINA  237 MANEA ANDREEA DANIELA 

192 ICHIM CONSTANTIN CIPRIAN  238 MANOIU LAURENTIU 

193 IGNA GHEORGHE MIRCEA  239 MANOLE ALIN DAN 

194 IGNAT ALINA ANDREEA  240 MARACINEANU CRISTINA CARMEN 

195 ILIE NICULINA  241 MARCHIDAN ANDREIA 

196 ILIE ROMICA ALIN  242 MARCU MIHAIL TUDOR 

197 ILIESCU ADRIAN  243 MARCUS IOAN 

198 ILIESCU FLORICA LILIEANA  244 MARE VASILE 

199 ILIESCU IRINA ELENA  245 MARGARINT TUDOR MUGUREL 

200 ION DANA MIHAELA  246 MARGARIT MIHAI 

201 ION DRAGOS GABRIEL  247 MARGOI HORATIU IONEL 

202 ION MARIANA  248 MARIN ANCA ELENA 
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249 MARIN RADUCU MIHAI  295 ORBAN SZABOLCS 

250 MARTIN DAN  296 ORBUT ALIN MADALIN 

251 MATANIE SIMONA CLARA  297 OTOMEGA ANDREEA NICOLETA 

252 MATHE LUCIAN DANIEL  298 PADURARIU MIRELA 

253 MAZALU DANIELA  299 PADUREAN RADU AUGUSTIN 

254 MAZILU CRISTIAN DORU  300 PANA FLORINELA 

255 MIC VALENTIN NICOLAE  301 PANAIT IULIAN LAURENTIU 

256 MICALACIAN BOGDAN  302 PANDELE OANA RAMONA 

257 MICOARA ANCA IULIANA  303 PANTA RARES 

258 MIHAI SORIN  304 PARASCHIV CARMEN 

259 MIHAI VALERIU  305 PARAU BOGDAN 

260 MIHAI  OCTAVIAN  306 PARVU NICOLETA DELIA 

261 MIHAILESCU ADRIANA FLORENTINA  307 PASCALAU LUIZA CRISTINA 

262 MILITARU ADRIAN  308 PASCALAU SORIN 

263 MILOTOI ALEXANDRA MIRUNA  309 PASCU NEDELCU MARIA 

264 MINCA DUMITRU  310 PATRASCANU STELIAN IULIU 

265 MINDROC CRISTINA  311 PATURAN CRISTINA FLORENTINA 

266 MINGHEL ADRIAN  312 PAUNITA ANDREI LUCIAN 

267 MIRCEA ALEXANDRU  313 PAUNITA CLAUDIU CRISTIAN 

268 MITREA DRAGOS CRISTIAN  314 PAVLICU SORIN 

269 MITRU MARIUS  315 PEREPELITA FELICIA 

270 MOCANU RUXANDRA ANCA  316 PETRE ADINA 

271 MOCIRAN HORATIU ALIN  317 PETREANU STELA MONICA 

272 MOGA IOANA  318 PETRESCU IUSTIN 

273 MOHOLEA MARIUS RAZVAN  319 PICOS RADU IONUT 

274 MOISA IRINA GEORGETA  320 PIELARU CORINA DELIA 

275 MOLDOVAN MIRCEA SORIN  321 PIFU LAURENTIU MARIAN 

276 MOLDOVAN PAUL MAURITIU  322 PIRVU DENISA 

277 MORAR ANDREEA TEODORA  323 PIRVULESCU CATALIN ALEXANDRU 

278 MORARU CLAUDIU ANDREI  324 PLASTIN PETRU CRISTIAN 

279 MOSCU GEORGIANA SIMONA  325 PLISCO DIANA VALENTINA 

280 MUNTEANU NICOLETA MIRELA  326 POLEC FLORIN 

281 MURARU ELENA GABRIELA  327 POP SERBAN ALEXANDRU 

282 MURINEANU ANDREI  328 POPA ANGELICA ELENA 

283 NEGRII MIHAIL ADRIAN  329 POPA BOGDAN AURELIAN 

284 NEGURA ANA MARIA  330 POPA SORIN DANIEL 

285 NICA DANIELA  331 POPESCU DRAGOS 

286 NICOLA ADRIANA  332 POPESCU VASILE SORIN 

287 NICOLAU MADALINA 
 

333 
POPESCU 

BALASOIU 
GABRIEL 

288 NICOLAU MIHAELA  334 POSTAVEANU VASILE BOGDAN 

289 NICOLESCU DANIELA  335 PRICOP OANA 

290 NICULA MIHAIL  336 PUIA RODICA 

291 NITA DORINA VERONICA  337 PUIU IONEL 

292 OLTEANU MARIANA  338 PURCARU ION MARIUS 

293 OLTEANU MIRCEA  339 PUSTAI STEFAN 

294 OPREA MANUELA IOANA  340 RACOVEANU OVIDIU VIRGIL 
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341 RADA BOGDAN CRISTIAN GHE.  386 STANCIU CORNELIU DAN 

342 RADU ANA MARIA  387 STANCIU EUGEN 

343 RADU MONICA  388 STANCIU LUCIAN 

344 RADU SINZIANA  389 STANCIU VALENTIN 

345 RADUC MARIA  390 STATESCU MARIUS CONSTANTIN 

346 RADULESCU DAN PAUL  391 STEF GEORGE MIHAI 

347 RADUT DIANA CORALIA  392 STERCU STELIAN 

348 
RATIU 

COSMANESCU 
ALINA IOANA 

 
393 STOICA ANDREEA CATALINA 

349 RECU RALUCA ANA MARIA  394 STOICA COSMIN 

350 RICU FLORIAN DAN  395 STOICA GEORGETA 

351 ROGOJAN CRISTIAN GHEORGHE  396 STOICA PAUL 

352 ROMANIUC OVIDIU FLORIN MIHAI  397 STRIMBU MIHAELA 

353 ROSCA ELENA  398 STROE RALUCA CATALINA 

354 ROSU DRAGOS  399 SUHAN DIANA ELENA 

355 ROT ANGELA  400 SUTO FLORICA CORNELIA 

356 ROT MIRCEA CRISTIAN  401 SZABO LAURA ELENA 

357 RUSE DAYANA LIANA  402 TANASE CATALIN 

358 RUSU CRISTINA ANDREEA  403 TARARA CRISTINEL 

359 SALAGEAN VINCENSSO CONSTANTIN 
 

404 TARARA 
DIANA ANCA 

FLORENTINA 

360 SANA MIHAELA LAURA  405 TARCAU LIVIU FLORIAN 

361 SANDA MIHAI ADRIAN  406 TASENTE GEORGE 

362 SARACUTU VLAD TEODOR  407 TATU AURELIA MARIANA 

363 SCHIOPU ALEXANDRU CATALIN  408 TELEGDY EDUARD 

364 SCURTU IONUT CRISTIAN  409 TIANU ALINA 

365 SEBASTIAN LOREDANA ELENA  410 TIGANUS RADU 

366 SECIU VLAD OCTAVIAN  411 TIMIS ARINA MARIA 

367 SERBAN GABRIEL CONSTANTIN  412 TITA STAN FLORIN 

368 SERBU DUMITRU  413 TODIRITA MIRELA NICOLETA 

369 SEVASTIN ALICE VALERIA  414 TOMA LIVIU VASILE 

370 SEVERIN SILVIU CATALIN  415 TOROK ENIKO 

371 SIDORENCU ROXANDA MIHAELA  416 TRANDAFIR MIHAI 

372 SILIVESTRU AUREL  417 TRIPON DAN 

373 SIMIONAS NICOLAE CALIN  418 TRUICA TUDOR 

374 SIMONEA TATIANA  419 TUDOR ADRIAN MUGUREL 

375 SITARU ION DANUT  420 TUDOR EMILIA 

376 SMARANDEI ADRIANA  421 TUDOR IULIAN 

377 SOBU CRENGUTA  422 TUDOR RADU 

378 SOLOMIE CRISTIAN  423 TUDOR STEFAN RAZVAN 

379 SOMESAN ALEXANDRA LAURA  424 TURCAS CRISTIAN DUMITRU 

380 SOVA MIHNEA  425 TURDA ION 

381 STAN ELENA  426 TURTURICA SONIA 

382 STAN PAUL VALENTIN  427 UNGUREANU IOAN BENONI 

383 STAN PETRE IOANA ALEXANDRA  428 UNTARU ANDREEA ANAMARIA 

384 STAN SOPONARU MIHAEL  429 UNTARU GEORGETA 

385 STANCIU AUGUSTIN  430 URSULESCU ALINA 



 
 

 

54                                                                Buletin informativ nr. 2/2016  

 

431 VADUVA IOAN  441 VIRTOSU MIHAELA 

432 VAIDA LAURENTIU  442 VLAICU ALEXANDRU GABRIEL 

433 VARZARU FLORINTIU CATALIN  443 VOICU TENTEA IZABELA 

434 VAS IMRE DELILA  444 VOINEA ALEXANDRA VENERA 

435 VASILE EMILIA VERONICA  445 VRABIE ELENA 

436 VASILIU IRINA  446 VRABIE IONEL 

437 VASS ANTON MARCEL  447 ZAHARIA LAURA MARIANA 

438 VENETE RAZVAN MIHAI  448 ZAMFIRESCU GABRIEL 

439 VERON ADRIAN  449 ZIFCEAC IAROSLAV 

440 VILCEANU DRAGOS  450 ZOICAS RAMONA BIANCA 

 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 82/9.12.2016 

pentru aprobarea Listei candidaților admiși la examenul de acreditare din sesiunea noiembrie 2016 

Având în vedere Minuta din data de 21.11.2016 a Comisiei de acreditare constituită pentru sesiunea 

noiembrie 2016, 

În temeiul art. 5 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul 

evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările și completările 

ulterioare și al art. 25 alin. (2) din Regulamentul de acreditare, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

director nr. 38/2015, cu modificările ulterioare, 

Consiliul director al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România adoptă prezenta 

hotărâre. 

Art. 1. – Se aprobă Lista canditaților admiși la examenul de acreditare din sesiunea noiembrie 2016 

prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. – Prezenta hotărâre se publică în Buletinul informativ și pe pagina web a Asociației și intră în 

vigoare la data publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 15.12.2016. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Daniel Manațe 

Anexa HCD nr. 82/2016 

Lista canditaților admiși la examenul de acreditare din sesiunea noiembrie 2016 

Specializarea Evaluări de bunuri imobile - EPI 

1 BAHRIM DANIEL PAUL Leg. 10411 

2 CHELARU STEFAN DRAGOS Leg. 11297 

3 COTU IONUT LUCIAN Leg. 17748 

4 DESPINA CAMELIA IULIANA Leg. 12056 

5 DOLHA CORINA EUGENIA Leg. 12176 

6 ENACHE VALENTIN Leg. 12441 

7 LAZAR VASILE MARIUS Leg. 13622 

8 MITROI MADALIN BOGDAN Leg. 14234 

9 MOISA MIHAELA ALEXANDRA Leg. 14283 

10 SABO MARIUS ALEXANDRU Leg. 15878 

11 VELICU BOGDAN CALIN Leg. 17046 
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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 83/09.12.2016 

pentru aprobarea Listei candidaților admiși la examenul de reacreditare  

din sesiunea noiembrie 2016 

Având în vedere Minuta din data de 21.11.2016 a Comisiei de acreditare constituită pentru sesiunea 

noiembrie 2016, 

În temeiul art. 5 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul 

evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările și completările 

ulterioare și al art. 32 coroborat cu art. 25 alin. (2) din Regulamentul de acreditare, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului director nr. 38/2015, cu modificările ulterioare, 

Consiliul director al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România adoptă prezenta 

hotărâre. 

Art. 1. – Se aprobă Lista canditaților admiși la examenul de reacreditare din sesiunea noiembrie 2016 

prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. – Prezenta hotărâre se publică în Buletinul informativ și pe pagina web a Asociației și intră în 

vigoare la data publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 09.12.2016. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Daniel Manațe 

Anexa la HCD nr. 83/2016 

Lista candidaților admiși la examenul de reacreditare din sesiunea noiembrie 2016 

Specializarea Evaluări de bunuri imobile - EPI 

1 BERCU IOAN Leg. 10658 

2 BURCIU FLORENTINA Leg. 11066 

3 CIUPA SORIN NICOLAE Leg. 11529 

4 CODAU CIPRIAN CRACIUN Leg. 11568 

5 CRISTIAN GEORGE FLAVIUS Leg. 11888 

6 DUMITRESCU EUGEN Leg. 12350 

7 DUMITRU DUMITRIU CRISTIAN Leg. 12379 

8 GLIGA ALEXANDRU Leg. 12920 

9 JALOBA UDOR OLGA Leg. 13511 

10 LEON GHIORGHITA Leg. 13644 

11 MOTREA ADRIAN Leg. 14387 

12 VASCU ADRIAN Leg. 16988 

13 VASILIU CRISTINA Leg. 17024 

14 VITA GHEORGHE Leg. 17120 

15 VLAD PETRU Leg. 17144 

16 VOICESCU MARIUS EUSEBIU Leg. 17171 

 

Specializarea Evaluări de întreprinderi, de fond de 

comerț și alte active necorporale - EI 

1 BADESCU GHEORGHE Leg. 10390 

2 DAN CECILIA MAGDA Leg. 11956 

3 PAUN MARIANA Leg. 15099 

4 POPA BOCHIS ADRIAN IOAN Leg. 15355 

5 STOICA FILIP Leg. 16389 

6 SUCIACHI MARIA ANDREEA Leg. 16425 
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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 84/9.12.2016 

pentru aprobarea Programului de pregătire profesională a membrilor ANEVAR, pentru anul 2017 

În temeiul art. 5 alin. (2), al art. 8 alin. (8) lit. f) și al art. 13 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 

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

99/2013, cu modificările și completările ulterioare,  

Consiliul director al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România adoptă prezenta 

hotărâre. 

Art. 1. – Se aprobă Programul de pregătire profesională a membrilor ANEVAR, pentru anul 2017, 

prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. – Prezenta hotărâre se publică în Buletinul informativ și pe pagina web a Asociației și intră în 

vigoare la data publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 16.12.2016. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Daniel Manațe 

Anexă la HCD nr. 84/2016 

PROGRAMUL DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ A MEMBRILOR ANEVAR  

PENTRU ANUL 2017 

A. Programul de pregătire profesională continuă a membrilor titulari ANEVAR, pentru anul 2017 

I. Principii de desfășurare a programului 

1. Pentru păstrarea calității de evaluator autorizat, membrii titulari trebuie să urmeze un program anual 

echivalent a minimum 20 de ore de pregătire continuă. 

2. Programul de pregătire profesională continuă din 2017 se va desfășura conform următoarelor principii: 

 Orele de pregătire continuă vor putea fi realizate în sistemul de pregătire aprobat de Consiliul director 

astfel: 

 8 ore incluse în cotizație vor putea fi echivalate după promovarea unui seminar on-line cuprinzând 

40 de întrebări din legislație și din Standardele de evaluare a bunurilor (D-2017);  

 Seminare cu predare la sală, de 12 ore, 8 ore, sau 4 ore; 

 Seminare recapitulative - testare on-line, de 5 ore;  

 Seminare de actualizare a cunoștințelor, de 12 ore;  

 Seminare de pregătire aprofundată în evaluare, de 20 de ore;  

 Conferințe profesionale tradiționale care vor asigura 8 ore, respectiv 4 ore de pregătire continuă, 

după caz; 

 Alte manifestări profesionale echivalate cu 2-8 ore. 

 Echivalarea diverselor activități profesionale și științifice, conform regulilor enunțate la punctul IV. 

II. Programarea seminarelor de pregătire continuă 

3. Seminarele cu predare la sală de 12 ore, 8 ore, 4 ore vor fi susținute pe baza planificărilor propuse de 

filiale și aprobate de președintele Comisiei de calificare și atestare profesională (CCAP), de regulă în 

fiecare filială, în funcție de solicitările membrilor și de temele de interes. Seminarele se vor programa 

într-o manieră optimă atât pentru membrii asociației cât și pentru lectori.  

4. Numărul de participanți la un astfel de seminar nu va fi, de regulă, mai mic de 30 și mai mare de 100 
de persoane.  

5. Se recomandă ca înscrierile să înceapă cu cel puțin 20 zile înainte de data susținerii seminarului, pentru 
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a se putea cunoaște gradul de încărcare al fiecărei activități și pentru a se putea stabili din timp nivelul 
logisticii necesare. 

6. Lista temelor seminarelor va fi publicată pe site-ul ANEVAR pentru ca opțiunile membrilor să se facă 

în cunoștință de cauză.  

7. Programarea seminarelor poate începe în luna ianuarie, în funcție de cererea prealabilă a membrilor, 

care se va materializa în înscrierea pe site-ul ANEVAR. Se va evita programarea seminarelor în ultima 

lună a anului – decembrie cu excepția seminarelor cu teme de actualitate, cerute în mod expres. 

8. Seminarele recapitulative cu testare on-line vor fi disponibile pe site-ul ANEVAR.  

9. Seminarele de pregătire aprofundată în evaluare vor fi planificate în funcție de cerințele de pregătire 

ale evaluatorilor autorizați.  

III. Structura seminarelor de pregătire continuă 

10.1. Un seminar on-line de 8 ore sub forma unei grile cu 40 de întrebări din legislație, reglementări 

interne și standarde de evaluare (D-2017). Acest seminar este gratuit și va putea fi accesat de către fiecare 

membru și este valabil pentru întregul an 2017. 

10.2. Seminare cu predare la sală pentru care evaluatorii autorizați pot opta în funcție de nevoile 

individuale de pregătire continuă la data programată și de locația în care se programează seminarul, după 

cum urmează:  

 D 04 – Evaluarea pentru garantarea împrumuturilor – 8 h;  

 D 08 – Evaluarea activelor necorporale – 8 h; 

 D 10 – Evaluarea stocurilor – 8 h; 

 D 21 – Estimarea ratei de actualizare – 8 h;  

 D 23 – Evaluarea pentru raportare financiară – 8 h; 

 D 28 – Identificarea cadastrală a proprietăților imobiliare – 4 h; 

 D 29 – Introducere în analiza celei mai bune utilizări – 8 h; 

 D 32 – Introducere în analiza de piață – 8 h; 

   D 34 – Evaluarea mașinilor, echipamentelor și instalațiilor pentru garantarea împrumuturilor – 8 h; 

 D 37 – Evaluarea proprietății imobiliare istorice – 8 h; 

 D 39 – Business / Competitive Intelligence pentru evaluatori – 8 h; 

 D 40 – Bazele evaluării proprietăților imobiliare – 12 h; 

 D 43 – Evaluarea terenurilor. Comparația directă și tehnici alternative. Teorie și studii de caz –12 h; 

 D 44 – Managementul riscurilor și oportunităților în activitatea de evaluare – 8 h; 

 D 45 –Evaluarea în procedura insolvenței – 8 h; 

 D 46 – Surse de cost. Instrumente de lucru – 8 h; 

 C039 – Evaluarea pentru impozitarea clădirilor conform Noului Cod Fiscal – 8 h;  

 C045 – Bazele managementului riscurilor și oportunităților în activitatea de evaluare – 4 h. 

10.3. Seminare recapitulative - testare on-line care vor putea fi accesate de către fiecare membru, cu 

următoarele teme:  

 D 06 – Standarde de evaluare (on-line) – 12 h;   

 D 24 – Abordarea prin venit. Recapitulativ EPI (on-line) – 5 h; 

 D 25 – Abordarea prin piață. Recapitulativ EPI (on-line) – 5 h; 

 D 26 – Abordarea prin cost. Recapitulativ EPI (on-line) – 5 h; 

 NOU  Evaluarea mașinilor, echipamentelor și instalațiilor. Recapitulativ EBM (on-line) – 5 h 

(disponibil din 2017). 
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10.4. Seminare de pregătire aprofundată în evaluare:  

 D 14 – Pregătire aprofundată în Evaluarea întreprinderii (la cerere) - 20 h; 

 D 15 – Pregătire aprofundată în Evaluarea proprietăților imobiliare (la cerere) - 20 h. 

10.5. Seminare de autor, cu predare la sală, care se organizează la propunerea filialelor cu aprobarea 

președintelui CCAP (cu o tematică de actualitate și susținute de lectori reprezentativi). 

10.6. Seminare în curs de realizare 

 Fundamentele abordării prin cost  

 Drepturi asupra proprietății imobiliare  

 Metode de evaluare a hotelurilor și a restaurantelor  

 Instrumente de productivitate  

10.7. Participarea la seminarele prevăzute în prezentul capitol nu este restricționată, în sensul că este 

posibilă participarea la același seminar de mai multe ori, dar orele de pregătire se vor lua în calcul o 

singură dată. 

10.8. Partea variabilă a cotizației se calculează în funcție de opțiunile fiecărui membru, conform tabelului 

de mai jos: 

Nr.crt. Nr. ore de pregătire lei 

1 4 h la sală 300 

2 8 h la sală 400 

3 12 h la sală 600 

4 20 h – la sală, seminare de pregătire aprofundată 1.000 

5 8 h la sală, cu autorul 500 

6 on-line 5 h 150 

7 on-line 8 h 250 

8 on-line 12 h 350 

 

10.9. ANEVAR organizează conferințe profesionale care se constituie în ore de pregătire profesională, 

după cum urmează:                                                                                       

Nr. crt. Denumire lei 

1. Conferințe profesionale 8 h 400 

2. Conferințe profesionale 4 h 300 

10.10. ANEVAR poate forma pachete promoționale care cuprind participarea la o conferință profesională 

organizată de către asociație și la o formă de pregătire profesională continuă de 4-12h. 

IV. Echivalarea diverselor activități profesionale 

11. Activitățile profesional - științifice desfășurate de către evaluatorii autorizați sau orele de pregătire 

profesională continuă efectuate în cadrul organizațiilor profesionale cu care ANEVAR a încheiat 

protocoale, se echivalează cu ore de pregătire continuă după cum urmează:  

(a) participarea la cursuri de formare profesională organizate de ANEVAR (pentru alte specializări) se 

echivalează cu 20 ore, în anul în care a fost promovat examenul de absolvire;  

(b) absolvirea cursurilor masterale și sau postuniversitare recunoscute de ANEVAR la universitățile cu 

care există acorduri se echivalează cu 20 ore, în anul în care s-a susținut examenul de disertație (sau 

echivalent), pe baza diplomei/adeverinței care atestă absolvirea studiilor;  

(c) participarea la cursurile de pregătire profesională organizate de alte organisme profesionale cu care 

ANEVAR are protocoale de colaborare, se echivalează pe baza atestatului/adeverinței de participare. 

Numărul maxim de ore echivalate anual este de 4 ore (opt ore cumulate, prin excepție) și se aprobă 

de Comisia de calificare și atestare profesională;  
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(d) participarea la alte conferințe decât conferințele profesionale organizate de ANEVAR (interne sau 

internaționale) pe teme de evaluare se echivalează cu avizul Comisia de calificare și atestare 

profesională, numărul maxim de ore echivalate fiind stabilit de CCAP;  

(e) activitatea de lector al ANEVAR, prin:  

 susținerea de teme la cursurile de formare se echivalează oră la oră, o singură dată pe an o temă;  

 susținerea de teme la seminare de pregătire continuă se echivalează „oră la oră”, o singură dată pe 

an, o temă;  

 participarea la consultații pentru examen se echivalează cu 6 ore pentru fiecare sesiune;  

 participarea la consultații stagiu se echivalează cu 20 ore, o singură dată pe an. 

(f) activitatea didactică la cursurile universitare de licență sau de masterat care au ca subiect evaluarea 

bunurilor, recunoscute de ANEVAR (la universitățile cu care există acorduri), la disciplinele de 

evaluare, se echivalează cu maximum 12 ore/an;  

(g) participarea la comisiile/grupurile de lucru sau la comitetele științifice organizate de ANEVAR se 

echivalează cu 12 ore/an;  

(h) participarea în comisia de examinare la examenul de acreditare se echivalează cu 0,5 ore/candidat 

examinat;  

(i) publicarea unei cărți de specialitate în domeniul evaluării (sub egida sau în concordanță cu 

standardele și metodologiile elaborate de ANEVAR/IROVAL) sau a unui suport de seminar de 

pregătire continuă se echivalează cu 20 de ore în anul apariției. Contribuția în calitate de coautor la o 

carte în domeniul evaluării sau la un suport de seminar de pregătire continuă se echivalează cu 10 

ore;  

(j) elaborarea de materiale de specialitate se echivalează astfel:  

 un articol în publicațiile editate de ANEVAR/IROVAL se echivalează cu maximum 12 ore. 

Contribuția la un astfel de articol în calitate de coautor se echivalează cu maximum 6 ore;  

 elaborarea de întrebări la testele scrise (examen național, examen acreditare, teste online, teste 

recapitulative), se echivalează cu 1 oră/5 întrebări;  

 recenzie/verificare materiale solicitate IROVAL se echivalează cu 1 oră/5 pagini recenzie;  

 elaborarea de subiecte pentru examenul de acreditare acceptate de Comisia de acreditare, se 

echivalează cu 8 ore/subiect;  

(k) elaborarea și publicarea de materiale de specialitate pe teme de evaluare sau prezentări profesionale 

în alte reviste de specialitate se echivalează cu maximum 6 ore/material, cu avizul CCAP;  

(l) prezentarea de comunicări științifice la conferințele ANEVAR se echivalează cu numărul de ore 

aferente participării la conferință;  

(m) prezentarea de comunicări științifice la conferințele altor organizații profesionale, interne sau 

internaționale, pe teme de evaluare se echivalează cu maximum 4 ore, cu avizul CCAP; 

(n) pentru cazurile necuprinse la punctele a) – m), numărul de ore echivalate va fi stabilit de CCAP, pe 

baza unor documente justificative prezentate de solicitant, respectiv a unor  prezentări de caz 

susținute și aprobate în cadrul ședinței Consiliului director.  

12. Documentele justificative vor fi transmise de către solicitant Departamentului de pregătire 

profesională. 

13. Exceptând paragrafele incluse la art. 11 literele a), b), d), e), i) și n) echivalările pot cumula 

maximum 12 de ore. 

14. Orele de pregătire efectuate într-un an și care depășesc limita celor 20 de ore obligatorii nu se pot 

reporta în anul următor. 

15. În cazul în care un membru titular nu efectuează cele 20 de ore obligatorii de pregătire profesională 

pe an, acesta este suspendat. 
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16. Calitatea de membru titular, respectiv de membru acreditat al Asociației se menține dacă persoana în 

cauză efectuează într-un termen de maximum doi ani de la data suspendării, programul echivalent a 25 de 

ore pe an de suspendare, în conformitate cu art. 18 din OG nr. 24/2011.  

17. Cele 25 de ore pe an de suspendare se calculează după cum urmează: 

a) în primul an de suspendare, se vor efectua 25 de ore aferente anului anterior. Orele de pregătire 

efectuate în anul anterior suspendării se vor lua în calcul. De asemenea, devenind membru titular 

activ și pentru a evita o nouă suspendare, se vor efectua și cele 20 de ore obligatorii pentru anul în 

curs. 

b) în al doilea an de suspendare, se vor efectua 25 de ore aferente primului an de suspendare, plus 25 

de ore aferente anului curent în care este, de asemenea, suspendat. Orele de pregătire efectuate în 

anul anterior suspendării se vor lua în calcul. De asemenea, devenind membru titular activ și 

pentru a evita o nouă suspendare, se vor efectua și cele 20 de ore obligatorii pentru anul în curs. 

c) în situația în care cele 25 de ore, respectiv 50 de ore sunt efectuate la sfârșit de an calendaristic, iar 

posibilitatea efectuării a încă 20 de ore este redusă, trecerea din categoria de membru inactiv 

(suspendat) în cea de titular (activ) se va face după plata cotizației corespunzătoare și începând cu 

anul calendaristic următor.  

B. Programul de formare profesională a membrilor stagiari ANEVAR, pentru anul 2017 

1. Programul de formare profesională a membrilor stagiari ANEVAR pentru anul 2017 se desfășoară 

potrivit Regulamentului de derulare și de finalizare a stagiaturii, aprobat prin Hotărârea Consiliul director 

nr. 82/2014, cu modificările și completările ulterioare. 

2. Membrii titulari care doresc obținerea unei noi specializări în evaluare vor parcurge aceleași etape ca și 

membrii stagiari. 

3. ANEVAR organizează cursurile de pregătire profesională în una din specializările prevăzute la art. 3 

alin. (3) din Ordonanță și anume: 

   a) evaluări de bunuri imobile - EPI;  

   b) evaluări de întreprinderi, fond de comerț și alte active necorporale - EI;  

   c) evaluări de bunuri mobile - EBM;  

   d) evaluări de acțiuni și alte instrumente financiare - EIF; 

   e) verificări de rapoarte de evaluare - VE.  

4. Partea variabilă a cotizației membrilor stagiari, respectiv a membrilor titulari care doresc obținerea 

unei noi specializări se calculează conform tabelului de mai jos: 

Nr.crt. Denumire program lei 

1 Prima specializare (membri stagiari) EPI/EBM/EI 3.800 

2 Specializare nouă (membri titulari) EPI/EBM/EI/EIF 3.800 

5 Prima specializare VE 4.500 

6 A doua sau a treia specializare VE 4.000 

7 Specializare VE pentru membri acreditați 2.250 

 

5.  În cazul nepromovării testelor/examenelor, retestările/reexaminările se calculează după cum urmează: 

Nr.crt. Reexaminări lei 

1 Retestare test final curs 100 

2 Reexaminare examen final curs  200 

3 Reexaminare examen finalizare stagiu 300 

4 Reverificare temă individuală 100 
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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 85/9.12.2016 

pentru stabilirea cuantumului și termenului de plată a cotizației anuale a membrilor stagiari ai 

Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România,  

care au dobândit această calitate la 1 ianuarie 2016  

În temeiul art. 5 alin. (2) și al art. 8 alin. (8) lit. g) din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011 privind unele 

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

și completările ulterioare,  

Consiliul director al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România adoptă prezenta 

hotărâre. 

Art. 1. – (1) Prevederile Hotărârii Consiliul director nr. 73/2016 se aplică și membrilor stagiari care încep 

perioada de stagiu la 1 ianuarie 2017. 

(2) Membrii stagiari care au dobândit această calitate la data de 1 ianuarie 2016, pentru anul 2017 au 

obligația achitării cotizației anuale în cuantum de 300 lei, valabilă la data intrării în Asociație. 

(3) Membrii stagiari care s-au înscris în asociație în temeiul art. 15 alin. (6), începând cu 1 ianuarie 2016 

sau 1 ianuarie 2017, au obligația achitării cotizației anuale în cuantum de 300 lei. 

Art. 2. – Prezenta hotărâre se publică în Buletinul informativ și pe pagina web a Asociației și intră în 

vigoare la data de 1 ianuarie 2017. 

Data intrării în vigoare: 01.01.2017. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Daniel Manațe 

 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 86/9.12.2016 

pentru modificarea Procedurii de dobândire a specializării „Verificări de rapoarte de  evaluare – 

VE”, aprobată prin Hotărârea Consiliul director nr. 30/2015 

În temeiul art. 5 alin. (2) și al  art. 8 alin. (8) lit. j) din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011 privind unele 

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

și completările ulterioare, 

Consiliul director al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România adoptă prezenta 

hotărâre. 

Art. I. – Procedura de dobândire a specializării „Verificări de rapoarte de evaluare – VE”, probată prin 

Hotărârea Consiliul director nr. 30/2015 se modifică după cum urmează: 

1. Punctul I al articolului 1 se abrogă. 

Art. II. – Prezenta hotărâre se publică în Buletinul informativ și pe pagina web a Asociației și intră în 

vigoare la data publicării. 

Data intrării în vigoare: 16.12.2016. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Daniel Manațe 
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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 87/21.12.2016 

pentru aprobarea Regulamentului de derulare și finalizare a stagiaturii 

În temeiul art. 5 alin. (2) și al art. 8 alin. (8) lit. j) din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011 privind unele 

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

și completările ulterioare, 

Consiliul director al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România adoptă prezenta 

hotărâre. 

Art. 1. – Se aprobă Regulamentul de derulare și finalizare a stagiaturii, prevăzut în anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. – Prezenta hotărâre se publică în Buletinul informativ și pe pagina web a Asociației și intră în 

vigoare la data de 1 ianuarie 2017. 

Art. 3. – Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului director nr. 82/2014 pentru 

aprobarea Regulamentului de organizare, derulare și finalizare a stagiaturii se abrogă. 

Art. 4. – Membrilor stagiari care încep etapa de formare profesională inițială din anul 2017 li se aplică  

Regulamentul aprobat prin prezenta hotărâre. Membrilor stagiari care au început etapa de formare 

profesională în anii anteriori li se aplică Regulamentul de organizare, derulare și finalizare a stagiaturii 

aprobat prin Hotărârea Consiliului director nr. 82/2014. 

Data intrării în vigoare: 01.01.2017. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Daniel Manațe 

 

Anexă la HCD 87/21.12.2016 

REGULAMENTUL DE DERULARE ȘI FINALIZARE A STAGIATURII 

Capitolul I 

DISPOZIȚII GENERALE 

Art. 1. – Calitatea de evaluator autorizat se dobândește de către orice persoană interesată, în condițiile 

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

modificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare 

Ordonanța, prin hotărâre a Consiliul director și cu începere de la 1 ianuarie a anului următor celui în care 

s-a constat îndeplinirea acestor condiții, cu obligația achitării anuale a cotizației de membru stagiar.    

Art. 2. – Definiții: 

1. Perioada de stagiu sau stagiatura - perioada obligatorie de maximum 2 ani calendaristici, necesară 

persoanei care a dobândit calitatea de membru stagiar pentru a asimila cunoștințele teoretice și 

deprinderile practice necesare exercitării profesiei de evaluator autorizat pentru una din următoarele 

specializări: evaluări de bunuri imobile - EPI, evaluări de întreprinderi, de fond de comerț și alte active 

necorporale - EI, evaluări de bunuri mobile - EBM, fapt dovedit prin absolvirea unui examen de finalizare  

a stagiaturii. Termenul de 2 ani calendaristici curge de la data dobândirii calității de membru stagiar.  

2. Specializările evaluatorilor autorizați sunt următoarele:  

a) evaluări de bunuri imobile-EPI; 

b) evaluări de întreprinderi, de fond de comerț și alte active necorporale-EI; 

c) evaluări de bunuri mobile-EBM;  

d) evaluări de acțiuni și alte instrumente financiare-EIF; 

e) verificări de rapoarte de evaluare-VE.  
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3. Corp lectori – totalitatea evaluatorilor autorizați care au dobândit calitatea de lector ANEVAR și care 

asigură pregătire profesională și oferă consultații membrilor stagiari. 

4. Corp lectori îndrumători – totalitatea lectorilor desemnați de ANEVAR prin hotărâre a Consiliului 

director, să ofere consultații membrilor stagiari. 

5. Lector îndrumător – lector ANEVAR care îndrumă personal activitatea membrilor stagiari. 

6. Lector examinator – lector ANEVAR desemnat de Comisia de calificare și atestare profesională să 

facă parte dintr-o comisia de examinare pe parcursul stagiaturii. 

7. Firmă agreată – evaluator autorizat, membru corporativ, care îndrumă activitatea membrilor stagiari în 

etapa de stagiu practic, printr-un responsabil de stagiatură și care a semnat acordul cvadripartit. 

8. Responsabil de stagiatură – evaluatorul autorizat, (angajat cu contract de muncă sau colaborator 

permanent) al firmei agreate, desemnat de aceasta să îndrume personal activitatea membrilor stagiari 

arondați firmei respective și care a semnat acordul cvadripartit. 

9. Consultații pentru examen – ore de pregătire organizate de către ANEVAR înainte de data examenului 

de finalizare a cursurilor. 

10. Consultații stagiu – ore de pregătire organizate de către ANEVAR înainte de data examenului de 

finalizare a stagiaturii. 

11. Registrul de stagiu – document care se completează, de regulă on line, pentru fiecare membru stagiar, 

de către responsabilul de stagiatură, respectiv lectori îndrumători și care reflectă activitățile de evaluare 

efectuate de membrul stagiar în perioada stagiului practic. 

12. Fișă de finalizare a stagiului – document care se completează pentru fiecare membru stagiar, de către 

responsabilul de stagiatură, respectiv lectorii îndrumători și care reflectă conformitatea rapoartelor de 

evaluare întocmite de membrul stagiar, cu standardele de evaluare adoptate de ANEVAR, în temeiul art. 

5 alin. (1) lit. c) din Ordonanță, valabile la data evaluării. 

13. Comisii de examinare – comisii formate din 1 sau mai mulți membri, stabilite de către președintele 

Comisiei de calificare și atestare profesională pentru examinarea membrilor stagiari atât la sfârșitul etapei 

de formare profesională inițială, cât și la examenul de finalizare a stagiaturii.  

14. Raport de evaluare în formă preliminară – raport de evaluare întocmit de membrii stagiari în etapa de 

formare profesională inițială, care cuprinde cel puțin o minimă tratare a fiecărui capitol impus de structura 

raportului de evaluare prevăzută în standardele de evaluare în vigoare sau în manualul de curs. 

15. Cursant – membrul stagiar sau membrul titular care participă la etapa de formare profesională inițială 

în cadrul perioadei de stagiu. 

16. Procedura de curs – anexă la Contractul de pregătire profesională în domeniul evaluării, respectiv 

documentul aprobat de președintele Comisiei de calificare și atestare profesională. 

Art. 3. – Etapele stagiaturii sunt:  

1. ETAPA DE FORMARE PROFESIONALĂ INIȚIALĂ – parcurgerea unui curs de pregătire 

profesională în una din specializările prevăzute la art. 3 alin. (3) din Ordonanță.  

2. ETAPA DE STAGIU PRACTIC – realizarea unor rapoarte de evaluare de către membrii stagiari în 

specializarea pentru care au optat și în conformitate cu standardele de evaluare adoptate de ANEVAR, 

valabile la data evaluării.  

3. EXAMEN DE FINALIZARE A STAGIATURII – examen ce presupune verificarea cunoștințelor 

practice și teoretice însușite de membrul stagiar pe parcursul stagiaturii.  

 

Capitolul II 

ETAPA DE FORMARE PROFESIONALĂ INIȚIALĂ 

Art. 4. – (1) Persoanele care au dobândit calitatea de membru stagiar se vor înscrie la cursul de formare 

profesională inițială, la specializarea aleasă conform propriei opțiuni, cu excepția specializării „Verificări 

de rapoarte de evaluare - VE” care presupune o vechime de minimum 5 ani în specializarea pentru care 



 
 

 

64                                                                Buletin informativ nr. 2/2016  

 

solicită specializarea VE și a specializării „Evaluări de acțiuni și alte instrumente financiare - EIF”, care 

presupune deținerea specializării „Evaluări de întreprinderi, de fond de comerț și alte active necorporale-

EI”.  

(2) Prin excepție de la alin. (1), persoanele fizice care au fost declarate membru stagiar, conform art. 15 

alin. (6) din OG nr. 24/2011, pot trece direct la etapa de stagiu practic în specializarea cursului absolvit, 

fără să mai parcurgă etapa de formare profesională inițială.  

(3) În cazul în care pe perioada de stagiu, un membru stagiar face dovada absolvirii unuia din cursurile de 

formare specifice în domeniul evaluării, aprobate de Consiliul director potrivit art. 15 alin. (6) din OG nr. 

24/2011, acesta poate trece direct la etapa de stagiu practic fără să parcurgă etapa de formare profesională 

inițială în specializarea cursului absolvit, cu condiția informării ANEVAR în cursul anului în care a 

absolvit respectivul curs, cu opțiunea reînceperii perioadei de stagiu. 

(4) Înscrierea la cursurile de formare profesională inițială se realizează on line accesând pagina web 

www.anevar.ro. Odată cu înscrierea, membrii stagiari vor semna un acord cu ANEVAR, al cărui model 

este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul regulament și care conține responsabilitățile celor două părți pe 

perioada stagiului. 

(5) Lista cursanților se completează în ordinea datei înregistrării formularului de înscriere. 

(6) Cursurile de formare profesională inițială se pot desfășura în condițiile în care s-a completat numărul 

minim stabilit de președintele Comisiei de calificare și atestare profesională pentru fiecare curs în parte. 

(7) Programarea cursului, a lectorilor, a consultațiilor și a examenelor se aprobă de către președintele 

Comisiei de calificare și atestare profesională, la propunerea Departamentului Pregătire profesională. 

(8) Fiecare curs are un responsabil desemnat de către Departamentul Pregătire profesională, din rândul 

angajaților ANEVAR. Acesta asigură relația cu cursanții, oferă informațiile și materialele didactice 

necesare persoanelor înscrise la curs, preia contractele de pregătire profesională semnate de cursanți, 

consemnează prezența cursanților, verifică conformitatea acestora cu documentele de identitate prezentate 

și ia toate măsurile pentru a asigura buna desfășurare a cursului. 

(9) Pe parcursul perioadei de stagiu, membrii stagiari se vor identifica pe baza cărții de identitate, a 

pașaportului sau a permisului de conducere. 

Art. 5. – În cazul în care cursul de formare profesională inițială se realizează în sistem postuniversitar, 

împreună cu o instituție de învățământ superior, modul de organizare a etapei de formare profesională 

inițială se va stabili prin acordul cu această instituție. 

Art. 6. – (1) Cursul de formare profesională inițială se desfășoară după următoarele etape: 

a) participarea la un număr de ore de curs, structurate, de regulă, pe 5 module, conform programei 

aferente fiecărei specializări. 

b) elaborarea unui raport de evaluare în formă preliminară, într-o perioadă de maximum 30 zile de la 

finalizarea modulelor de curs. Raportul se transmite prin mijloacele specificate în procedura de 

curs; 

c) participarea la o sesiune de consultații pentru examen stabilită după minimum 7 zile de la data 

limită fixată pentru transmiterea raportului de evaluare în formă preliminară. Sesiunea de 

consultații constă în susținerea testului T5 și analiza raportului de evaluare întocmit în formă 

preliminară. Cursantul poate participa o singură dată la consultațiile pentru examen. Raportul de 

evaluare în formă preliminară va fi finalizat ținând cont de recomandările lectorului îndrumător și 

va fi prezentat apoi la examenul de finalizare a cursului, tipărit și pe suport electronic (CD/usb 

stick). 

d) participarea la examenul de finalizare a cursului, stabilit la minimum 7 zile de la data sesiunii de 

consultații pentru examen, care constă în susținerea raportului de evaluare în forma finală, în fața 

Comisiei de examinare. 

(2) Etapa de formare profesională inițială se încheie odată cu promovarea examenului de finalizare curs. 

(3) Cursul de formare profesională inițială se va desfășura în conformitate cu prevederile acestui 

regulament, precum și cu cele ale programului și procedurii de curs. Programul de curs se va afișa pe site-

http://www.anevar.ro/
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ul ANEVAR, iar procedura de curs se va pune la dispoziția cursantului la semnarea contractului de 

pregătire profesională în domeniul evaluării. 

Art. 7. – (1) Verificarea intermediară a asimilării cunoștințelor furnizate pe parcursul celor 5 module se 

realizează prin cinci testări, care însumează 100 de întrebări, și teme individuale pentru acasă. 

(2) Testele T1, T2, T3 și T4 se susțin, de regulă, în prima zi a Modulelor 2, 3, 4 și 5, fiecare test 

cuprinzând 10 întrebări din materia modulului anterior. 

(3) În cadrul sesiunii de consultații pentru examen se susține al cincilea test grilă (T5), care va cuprinde 

60 de întrebări din materia celor cinci module. 

(4) Punctele obținute la cele cinci teste se cumulează, totalul fiind 100 de puncte. 

(5) Fiecare întrebare din testele grilă valorează un punct, iar punctajul minim necesar promovării acestei 

forme de verificare este de 70 puncte din totalul de 100. 

(6) Dacă punctajul cumulat obținut la cele cinci teste este sub 70 puncte, pe parcursul perioadei de stagiu, 

cursantul are dreptul să susțină un test de 100 de întrebări, de maximum 3 ori, în cadrul unor sesiuni de 

consultații pentru examen aferente unor cursuri ulterioare. Fiecare întrebare din testul grilă valorează un 

punct, iar punctajul minim necesar promovării acestei forme de verificare este de 70 puncte din totalul de 

100. Prima testare este gratuită, iar celelalte retestări sunt cu plată, conform cotei stabilită de Consiliul 

director.  

(7) Organizarea testărilor prevăzute la alin. (6) este în responsabilitatea Departamentului Pregătire 

profesională. 

(8) Temele individuale vor fi stabilite în programul de curs. Acestea se vor rezolva de către cursanți într-

un interval rezonabil de timp, între ziua stabilirii temei și ziua în care se discută rezultatele acesteia cu 

lectorul. Aceste zile vor fi evidențiate în programul cursului. 

(9) Temele rezolvate vor fi transmise, prin intermediul responsabilului de curs, către lectorul îndrumător 

desemnat pentru verificarea acestora, la termenele și prin mijloacele comunicate în programul și 

procedura cursului. 

(10) Temele se verifică de către lectorul îndrumător și se notează cu „Admis” sau „Respins”, după caz.  

(11) Punctajul obținut la testele grilă și rezultatul verificării temelor vor fi comunicate cursantului 

conform procedurii de curs. 

(12) Dacă una sau mai multe teme primesc calificativul „Respins”, cursantul are posibilitatea refacerii 

acesteia/acestora și transmiterea către lectorul îndrumător, conform termenelor stabilite în procedura de 

curs. 

(13) Temele vor fi reverificate și notate de către lectorul îndrumător până la data sesiunii de consultații 

pentru examen. Rezultatul reverificării temelor va fi comunicat cursantului conform procedurii de curs. 

Art. 8. – (1) La examenul de finalizare a cursului vor fi programați numai stagiarii care au obținut 

minimum 70 de puncte la testele grilă și care au fost prezenți la cel puțin 60% din durata cursului, durată 

definită în procedura de curs și transpusă în programul cursului. Prezența la sala se va monitoriza în 

conformitate cu procedura de curs. 

(2) Cursanții care nu îndeplinesc condiția privind prezența la curs, menționată la alin. 1, nu participă la 

examenul de finalizare a cursului și, astfel, nu promovează cursul. Pentru îndeplinirea acestei condiții, 

aceștia au dreptul, pe parcursul perioadei de stagiu (maximum 2 ani de la data dobândirii calității de 

membru stagiar), să se înscrie și să parcurgă zilele de curs absentate, în cadrul unei sesiuni ulterioare de 

curs cuprinse în programul de formare profesională al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din 

România, în limita locurilor disponibile, până la depășirea pragului minim de 60% de prezență, calculat 

prin cumularea zilelor parcurse în cadrul ambelor cursuri.  

(3) Examenul de finalizare a cursului constă în susținerea unui raport de evaluare din specializarea pentru 

care s-a optat, întocmit conform prevederilor standardelor de evaluare a bunurilor valabile la data 

evaluării, ale manualului de curs și ținând cont de recomandările lectorului îndrumător. 

(4) Obiectul și scopul raportului de evaluare trebuie alese astfel încât să poată fi aplicate toate abordările 
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în evaluare. Nivelul minim de complexitate se stabilește în cadrul cursului, în zilele dedicate conținutului 

și elaborării raportului de evaluare. 

(5) Comisia de examinare notează atât conținutul raportului de evaluare, cât și modul de susținere a 

acestuia. Comisia va utiliza o grilă de notare standardizată. 

(6) Cursanții care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții, promovează examenul de finalizare a 

cursului: 

a) au obținut cel puțin nota 7 atât la conținutul raportului de evaluare, cât și la modul de susținere a 

acestuia. 

b) au obținut nota finală cel puțin 7. 

(7) Nota finală este calculată ca medie ponderată din rezultatele obținute la notarea temelor individuale, 

notarea conținutului raportului de evaluare final și notarea susținerii acestuia, după cum urmează: 

a) nota pentru temele individuale, care reprezintă în total 10% din nota finală; fiecare temă care 

primește calificativul „Admis” se ia în considerare cu punctajul maxim aferent unui procent 

corespunzător numărului total de teme individuale. Exemplu: la 3 teme, o temă cu calificativ admis 

reprezintă 3,33% din totalul de 10% posibil; 

b) nota pentru conținutul raportului de evaluare final, care reprezintă 45% din nota finală și care poate 

fi de la 1 la 10, pentru promovare fiind necesară minim nota 7; 

c) nota pentru susținerea raportului de evaluare final, care reprezintă 45% din nota finală și care poate 

fi de la 1 la 10, pentru promovare fiind necesară minim nota 7. 

(8) În baza notei finale se stabilește rezultatul examenului care poate fi „Admis” sau „Respins”, după caz 

și care se comunică candidaților. 

(9) În cadrul perioadei de stagiu, cursantul care este programat la examen și este declarat „Respins” sau 

nu se prezintă la examen are dreptul la repetarea examenului prevăzut la alin. (3), prin participarea în 

cadrul unor examinări finale aferente uneia dintre sesiunile de curs ulterioare. Prima reexaminare este 

gratuită, iar celelalte reexaminări sunt cu plată, cota de reexaminare fiind stabilită de Consiliul director. 

(10) Rapoartele de evaluare finale tipărite se păstrează la sediul filialei unde cursanții au susținut 

examenul de finalizare a cursului pentru o perioadă de 3 luni de la data examenului după care se distrug. 

Rapoartele de evaluare în format electronic se păstrează în arhiva electronică a ANEVAR. 

(11) Decizia Comisiei de examinare este definitivă. 

Art.9. – În timpul testărilor și a examenului de finalizare a cursului este interzisă utilizarea telefoanelor 

mobile sau a altor mijloace electronice, cu excepția calculatoarelor de buzunar. De asemenea, nu este 

permisă utilizarea manualelor de curs sau a altor materiale ajutătoare. Încălcarea acestor reguli va 

conduce la eliminarea candidatului din sala de examen și declararea acestuia „Respins”. 

 

Capitolul III 

ETAPA DE STAGIU PRACTIC 

Art. 10. – (1) Stagiul practic constă într-o perioadă de desfășurare a activităților de evaluare sub 

îndrumare de specialitate, într-una din următoarele variante: 

a) în cadrul unor firme agreate;  

b) prin participarea la sesiuni de consultații stagiu organizate de către ANEVAR și susținute de lectori 

îndrumători. Termenul până la care membrii stagiari se pot înscrie la sesiuni de consultații stagiu 

este cu cel puțin 15 zile înainte de începerea programului unei serii complete de consultații stagiu. 

Membrii stagiari nu pot participa la mai multe serii complete de consultații stagiu. 

(2) Opțiunile privind modul de desfășurare a stagiului practic se vor notifica în scris de către membrii 

stagiari, cu ocazia examenului de finalizare a cursului.  

(3) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. a), se va semna un acord cvadripartit cu ANEVAR, prevăzut la art. 12 

alin. (1). 
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(4) Participarea la sesiunile de consultații stagiu organizate de ANEVAR este un drept al membrilor 
stagiari și nu o obligație.  

(5) Stagiul practic se finalizează cu realizarea și susținerea unui număr minim de rapoarte de evaluare din 
specializarea pentru care s-a optat, după cum urmează: 

a) în domeniul evaluării bunurilor imobile - minimum 3 rapoarte de evaluare a unor proprietăți 
imobiliare diferite, printre care vor fi: un teren liber (diferit de cel realizat ca temă în cadrul 
cursului), o proprietate imobiliară comercială și o proprietate imobiliară industrială/agricolă. 

b) în domeniul evaluării bunurilor mobile - minimum 3 rapoarte de evaluare a unor bunuri mobile 
diferite. Se acceptă cel mult un raport de evaluare a unui autovehicul sau a altor bunuri mobile de 
complexitate redusă. 

c) în domeniul evaluării de întreprinderi, fond comercial și alte active necorporale - minimum 2 
rapoarte de evaluare pentru entități diferite din două domenii diferite. La această specializare 
rapoartele pot fi realizate în echipe de maximum 3 stagiari, fiecare stagiar având posibilitatea de a 
susține oricare parte din raportul de evaluare, la solicitarea examinatorilor. În acest caz susținerea se 
notează individual pentru fiecare membru al echipei. 

(6) Membrii stagiari sunt obligați să realizeze personal rapoartele de evaluare din perioada de stagiu 
practic. 

(7) Rapoartele de evaluare realizate de stagiari trebuie să fie descriptive, iar conținutul acestora să fie 
conform cu standardele de evaluare a bunurilor în vigoare, cu manualul de curs și să țină cont de 
recomandările lectorului îndrumător. 

(8) Lucrarea elaborată pentru finalizarea etapei de formare profesională inițială nu poate fi una dintre 
lucrările necesare în cadrul activității de stagiu practic. 

(9) Alegerea bunurilor care vor constitui obiectul rapoartelor de evaluare intră în responsabilitatea 
membrilor stagiari. 

Art. 11. – (1) Firmele agreate vor semna un acord cvadripartit cu ANEVAR, cu membrul stagiar și cu 
propriul responsabil de stagiatură desemnat, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul 
regulament, în care sunt prevăzute drepturile și obligațiile celor patru părți, în scopul instruirii membrilor 
stagiari. 

(2) Nu poate deveni firmă agreată un membru corporativ pe perioada în care a dobândit calificativul C sau 
D în urma inspecțiilor de verificare a activității de evaluare de către Departamentul Verificare și 
monitorizare. 

(3) Firmele agreate pot selecta membrii stagiari pe care îi vor îndruma, pe baza unor teste proprii de 
verificare a cunoștințelor. 

(4) Firmele agreate desemnează, din cadrul propriilor angajați cu contract de muncă sau din cadrul 
colaboratorilor permanenți, un responsabil de stagiatură, membru titular, care va îndruma personal 
activitatea membrilor stagiari.  

(5) Evidența responsabililor de stagiatură se ține de către filialele ANEVAR pe baza acordurilor 
cvadripartite. 

(6) Pe parcursul stagiului practic, responsabilul de stagiatură va completa, de regulă on-line, registrul de 
stagiu pentru fiecare membru stagiar, care face dovada participării acestuia la activități de evaluare.  

(7) Înregistrările obligatorii din registrul de stagiu sunt următoarele:  

a) numele, prenumele și numărul legitimației membrului stagiar; 

b) numele și numărul legitimației ANEVAR a responsabilului de stagiatură; 

c) data analizei; 

d) obiectul analizei; 

e) constatările responsabilului de stagiatură; 

f) recomandările responsabilului de stagiatură; 

g) termene de realizare a sarcinilor. 
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(8) Registrul de stagiu poate cuprinde suplimentar și orice alte informații utile. 

(9) Modelul registrului de stagiu este prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul regulament. 

(10) La finalul stagiului practic, responsabilul de stagiatură semnează, pentru fiecare membru stagiar, o 

fișă de finalizare a stagiului, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul regulament și care se 

va depune odată cu înscrierea la examenul de finalizare a stagiaturii. 

(11) Fișa de finalizare stagiu cuprinde: 

a) numele și numărul legitimației membrului stagiar; 

b) numele și numărul legitimației ANEVAR a responsabilului de stagiatură;  

c) varianta de desfășurare a stagiului; 

d) enumerarea rapoartelor de evaluare întocmite; 

e) avizul de prezentare la examenul de finalizare a stagiaturii; 

f) observații. 

(12) Avizul de prezentare la examenul de finalizare a stagiaturii poate fi „favorabil”, „favorabil cu 

rezerve” sau „nefavorabil”. 

(13) Avizul „favorabil cu rezerve” sau „nefavorabil” se acordă atunci când responsabilul de stagiatură 

consideră că rapoartele de evaluare întocmite conțin neconformități față de standardele de evaluare 

adoptate de ANEVAR și consemnează acest fapt în registrul de stagiu. 

(14) În cazurile prevăzute la alin. (13), membrul stagiar se poate înscrie la examenul de finalizare stagiu, 

cu opțiunea refacerii rapoartelor de evaluare, caz în care va prezenta ambele variante ale acestora. 

Art. 12. – (1) Pentru membrii stagiari care au optat pentru varianta prevăzută la art. 10 alin. (1) lit. b), se 

vor organiza minimum 3 sesiuni de consultații, prima sesiune fiind stabilită de către Departamentul 

Pregătire profesională, iar următoarele două fiind stabilite de fiecare lector îndrumător împreună cu grupa 

sa de stagiari, cu notificarea ANEVAR asupra datelor calendaristice ale celor două sesiuni; membrii 

stagiari care absentează de la o sesiune de consultații nu o pot recupera. 

(2) Consultațiile stagiu au ca obiect analizarea rapoartelor de evaluare întocmite de membrii stagiari, 

conform programului stabilit la începutul etapei de stagiu practic. 

(3) Dosarul de înscriere la prima sesiune de consultații stagiu cuprinde cererea de înscriere și două 

rapoarte de evaluare în formă preliminară, în cazul specializărilor evaluarea de bunuri imobile și 

evaluarea de bunuri mobile sau un raport de evaluare în formă preliminară, în cazul specializării evaluării 

de întreprinderi, fond de comerț și alte active necorporale. Rapoartele de evaluare în formă preliminară 

vor fi transmise în formatul și la termenele prevăzute în procedura de stagiu, procedură care va fi pusă la 

dispoziția stagiarului după finalizarea etapei de formare profesională inițială. 

(4) Programul orientativ al sesiunilor de consultații cuprinde: 

a) Sesiunea 1 – analizarea primelor două rapoarte de evaluare în formă preliminară  (a unui raport în 

cazul specializării EI); 

b) Sesiunea 2 – analizarea celuilalt raport de evaluare (sau celorlalte rapoarte de evaluare) în formă 

preliminară; 

c) Sesiunea 3 – discuții finale și completarea fișei de stagiu. 

(5) După fiecare etapă de consultații stagiu, lectorul îndrumător completează, de regulă on-line, pentru 

fiecare membru stagiar participant, registrul de stagiu, care constituie dovada parcurgerii celor 3 etape.  

(6) În cadrul celei de-a treia etape, lectorul îndrumător semnează, pentru fiecare membru stagiar 

participant, fișa de finalizare stagiu care se va depune odată cu înscrierea la examenul de finalizare a 

stagiaturii.  

(7) Prevederile referitoare la registrul de stagiu și la fișa de finalizare stagiu de la art. 11 alin. (5) – (13) se 

aplică în mod corespunzător. 

(8) Un lector îndrumător poate îndruma maximum 10 membri stagiari. 

(9) În cazul în care un lector îndrumător își pierde această calitate din varii motive, membrii stagiari pe 
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care îi îndruma vor fi preluați de alți lectori îndrumători.  

(10) Lectorii îndrumători încheie un acord cu ANEVAR al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5 la 

prezentul regulament și care conține responsabilitățile celor două părți. 

(11) Evidența lectorilor îndrumători care susțin sesiuni de consultații se ține de către Departamentul 

Pregătire profesională al ANEVAR, pe baza acordurilor încheiate cu aceștia. 

Art. 13. – (1) Responsabilii de stagiatură și lectorii îndrumători au următoarele obligații:  

a) validarea tipurilor de bunuri ce vor fi evaluate în cadrul rapoartelor propuse de membrul stagiar;  

b) validarea conținutului rapoartelor de evaluare propuse de membru stagiar;  

c) validarea abordărilor în evaluare considerate adecvate pentru tipul de bun, scopul evaluării, tipul 

valorii și ipotezele propuse de membrul stagiar;  

d) verificarea finală a rapoartelor de evaluare;  

e) completarea și semnarea registrului de stagiu; 

f) completarea și semnarea fișei de finalizare stagiu.  

(2) Dacă se constată completarea și semnarea registrului de stagiu, respectiv a fișei de finalizare stagiu, 

fără îndeplinirea cerințelor impuse membrului stagiar prin prezentul Regulament, se poate declanșa 

procedura disciplinară prin autosesizarea Președintelui Asociației împotriva celor care se fac vinovați de 

fapte care pot întruni elementele unei abateri disciplinare. 

  

Capitolul IV 

EXAMENUL DE FINALIZARE A STAGIATURII 

Art. 14. – (1) ANEVAR organizează cel puțin două sesiuni de examinare pe an pentru finalizarea 

stagiaturii, respectiv în trimestrul al II-lea și în trimestrul al IV-lea al fiecărui an.  

(2) Examenul de finalizare stagiu se poate susține o singură dată pe sesiune.  

(3) Membrii stagiari care nu au promovat examenul de finalizare a stagiaturii au posibilitatea de a susține 

un nou examen, pe perioada de stagiu, cu condiția achitării unei cote de reexaminare în cota stabilită de 

Consiliul director. 

Art. 15. – (1) Înscrierea la examenul de finalizare a stagiului se face la filiala de care aparține cu 

domiciliul membrul stagiar, prin depunerea unui dosar care va conține următoarele documente: 

a) cerere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 6 la prezentul Regulament;  

b) pentru situația în care membrul stagiar a optat pentru desfășurarea stagiului potrivit art. 10 alin. (1) 

lit. a), acordul prevăzut la art. 11, cu excepția cazului prevăzut alin. (2);  

c) o copie a fișei de finalizare stagiu, cu excepția cazului prevăzut alin. (2); 

d) dovada achitării cotizației de membru stagiar pe anul curent.  

(2) Membrii stagiari care doresc să se înscrie la examenul de finalizare a stagiului fără a parcurge etapa de 

stagiu practic sau fără prezentarea fișei de stagiu o pot face precizând acest fapt în cererea de înscriere, 

dar cu respectarea tuturor cerințelor prevăzute la art. 10 alin. (5). 

(3) Alocarea membrilor stagiari pe grupe de examen se face de către Departamentul Pregătire 

profesională și se publică pe pagina web a ANEVAR. În cazuri temeinic motivate, însoțite de documente 

justificative, anterior datei stabilite pentru examen, candidații pot solicita în scris participarea la examen 

în cadrul altei grupe decât cea în care au fost programați, în limita locurilor disponibile. 

(4) Participanții la examenul de finalizare a stagiaturii vor prezenta Comisiei de examinare toate 

rapoartele de evaluare finale realizate în perioada de stagiu, fiecare în formă tipărită și cu toate anexele 

aferente, precum și pe suport electronic (CD/usb stick). 

Art. 16. – (1) Comisia de examinare este compusă din doi membri care sunt lectori examinatori, selectați 

din cadrul corpului de lectori de către președintele Comisiei de calificare și atestare profesională.  

(2) Lectorii îndrumători nu pot face parte din Comisia de examinare constituită pentru examenul de 
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finalizare a stagiaturii, pentru stagiarii cărora le-au acordat consultații/semnat fișa de stagiu. 

(3) Comisia de examinare va cere stagiarului să descrie, de regulă, două rapoarte de evaluare dintre cele 
realizate, prezentând dosarele de lucru, răspunzând și la întrebări din domeniul de specializare (ex: 
soluționarea unei spețe elementare din tematica cursului de formare), din standardele de evaluare, din 
legislația în domeniul evaluării de bunuri și din Codul de etică al profesiei de evaluator autorizat. 
Întrebările pot fi extinse și la celelalte dosare de lucru. 

(4) În urma răspunsurilor primite, fiecare dintre cei doi membri ai Comisiei de examinare va acorda 
calificativul ADMIS sau RESPINS.  

(5) Pentru promovare, stagiarul trebuie să obțină calificativul ADMIS, din partea ambilor examinatori. 

(6) Comisia de examinare deliberează și comunică membrului stagiar calificativul obținut, până la finalul 
zilei examenului. În cazul acordării calificativul RESPINS, Comisia de examinare va argumenta 
membrului stagiar calificativul acordat. 

(7) Decizia Comisiei de examinare este definitivă.  

(8) Lucrările tipărite ale candidaților se păstrează la sediul filialei unde au susținut examenul de finalizare 
a stagiaturii pentru o perioadă de 3 luni după care se distrug. Lucrările în format electronic se păstrează în 
arhiva electronică a ANEVAR. 

 

Capitolul V 

DISPOZIȚII REFERITOARE LA MODUL DE OBȚINERE A UNEI NOI SPECIALIZĂRI  

DE CĂTRE MEMBRII TITULARI 

Art. 17. – (1) Membrii titulari care doresc obținerea unei noi specializări în evaluare, vor parcurge 
aceleași etape ca și membrii stagiari și care sunt prevăzute la art. 3. 

(2) Perioada de obținere a unei noi specializări trebuie parcursă în termen de maximum 2 ani de la data 
începerii cursurilor de formare profesională inițială pentru o nouă specializare, sau de la data de 1 ianuarie 
a anului următor promovării testului scris organizat de ANEVAR, în cazul membrilor titulari care au 
participat la un program de Master echivalat cu un curs de formare profesională inițială. 

(3) Înscrierea la cursurile de formare profesională inițială pentru o nouă specializare se realizează 
conform aceleiași proceduri specifice membrilor stagiari și care este prevăzută la art. 4 alin. (4) – (8).   

(4) Etapele pentru obținerea unei noi specializări sunt aceleași cu etapele stagiaturii și se desfășoară 
conform prevederilor art. 6 - 16. 

Art. 18. – Pentru înscrierea la examenul final, trebuie făcută dovada absolvirii Seminarului de legislație și 
standarde, valabil în ultimul an. 

Art. 19. – (1) Pentru obținerea specializării „Evaluări de acțiuni și alte instrumente financiare - EIF”, se 
pot înscrie numai membrii titulari care au specializarea „Evaluări de întreprinderi, de fond de comerț și 
alte active necorporale - EI”. 

(2) În cadrul etapei de stagiul practic, pentru obținerea specializării prevăzute la alin. (1), membrii titulari 
realizează un număr de minimum 2 rapoarte de evaluare având ca obiect instrumente financiare din 
categoria acțiuni, instrumente financiare cu venit fix și instrumente financiare derivate.  

(3) Examenul de finalizare a perioadei de stagiu constă într-o probă orală constând în susținerea unuia sau 
a două dintre rapoartele de evaluare întocmite de către cursant și indicate de Comisia de examinare. 

Art. 20. – Membrilor titulari, care au parcurs etapa de calificare pentru obținerea unei noi specializări, li 
se echivalează 20 de ore de pregătire continuă în anul în care au promovat examenul de finalizare curs.  

Art. 21. – Dispoziții finale  

(1) Cazurile speciale, situațiile neprevăzute în prezentul Regulament și altele asemenea se vor soluția de 
către Comisia de calificare și atestare profesională. 

(2) Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre*. 

* Anexele nu se publică. 
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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 88/29.12.2016 

pentru înlocuirea Anexei nr. 4 a Ghidului de evaluare - GEV 500 Determinarea valorii impozabile a 

clădirilor, aprobat prin Hotărârea Conferinței naționale a Asociației Naționale a Evaluatorilor 

Autorizați din România, nr. 3/2016 

În temeiul art. 5 alin. (2), al art. 8 alin. (8) lit. j) din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011 privind unele 

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

și completările ulterioare și al pct. 41 din Ghidul de evaluare - GEV 500 Determinarea valorii 

impozabile a clădirilor, aprobat prin Hotărârea Conferinței naționale a Asociației Naționale a 

Evaluatorilor Autorizați din România nr. 3/2016,   

Consiliul director al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România adoptă prezenta 

hotărâre. 

Art. 1. – Anexa nr. 4 a Ghidului de evaluare - GEV 500 Determinarea valorii impozabile a clădirilor, 

aprobat prin Hotărârea Conferinței naționale a Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din 

România nr. 3/2016 se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. – Prezenta hotărâre se publică în Buletinul informativ și pe pagina web a Asociației și intră în 

vigoare la data publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 29.12.2016. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Daniel Manațe 

Anexa la HCD nr. 88/2016 

Anexa nr. 4 a Ghidului de evaluare - GEV 500 Determinarea valorii impozabile a clădirilor 

 

Contribuabil  

Utilizator desemnat / UAT

Judet

Evaluator  

Data raportului  

Recipisa BIF

RAPORT DE EVALUARE PENTRU IMPOZITARE

X

X

X

X

X

X

Estimarea valorii impozabile a cladirilor detinute de catre X la 31 decembrie 2016
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Termenii de referinta ai evaluarii

Identificarea evaluatorului

Denumire * Adresa *

CUI * Autorizatie/ Legitimatie ANEVAR *

Reprezentant evaluator/ Legitimatie ANEVAR

*

Client

Client/ Contribuabil * Tip

CUI * Adresa *

Utilizator desemnat

UAT * Judet X *

Scopul evaluarii

Identificarea cladirilor supuse evaluarii

Tipul valorii estimate

Data evaluarii Curs de schimb RON/ EUR Data raportului

31 decembrie 2016 X * X *

Restrictii de utilizare, difuzare sau publicare

Declararea conformitatii cu SEV

Verificarea raportului de evaluare

Cuprins Recipisa BIF

*

Semnatura Stampila

Anexele raportului de evaluare (Fise cladiri, fotografii etc.)

Este interzisa distributia si reproducerea raportului de evaluare, iar utilizarea raportului de evaluare este restrictionata la partile care detin din punct de vedere legal acest drept.

Prezentul raport de evaluare este intocmit in conformitate cu Standardele de evaluare a bunurilor 2016.

Obiectul evaluarii pentru impozitare se refera exclusiv la cladirilea/cladirile prezentate in Anexa 1 - "Declaratia contribuabilului privind cladirile supuse evaluarii pentru impozitare".

Valoarea impozabila este un tip al valorii estimat in scopul impozitarii unei cladiri si reprezinta rezultatul evaluarii pentru impozitare realizata in baza prevederilor Standardelor de 

evaluare a bunurilor - GEV 500 “Determinarea valorii impozabile a cladirilor”. 

Valoarea impozabila nu reprezinta valoarea de piata, valoarea justa, valoarea de investitie sau orice alt tip de valoare definit in Standardele de evaluare a bunurilor, Standardele 

Internationale de Raportare Financiara, standardele contabile nationale sau alte referentiale profesionale, cu exceptia prevederilor specifice ale GEV 500 “Determinarea valorii 

impozabile a cladirilor”.

Termenii de referinta ai evaluarii

Prezentarea datelor

Evaluarea pentru impozitare

Concluzii

X

X

Verificarea evaluarii pentru impozitare poate fi realizata in conformitate cu prevederile SEV 400 "Verificarea evaluarii", numai de catre un evaluator autorizat avand ca specializare 

Verificarea Evaluarii ("VE"), dovedita cu parafa de verificator cu specializarea EPI.

X X

Sinteza evaluarii

Prezentul raport de evaluare este intocmit la cererea contribuabilului, in scopul estimarii valorii impozabile a cladirilor aflate in proprietatea acestuia si este interzisa utilizarea 

raportului de evaluare, integral sau in parte, pentru orice alt scop. In consecinta, in mod expres, este interzisa utilizarea valorii impozabile rezultate in urma aplicarii GEV 500 

“Determinarea valorii impozabile a cladirilor” in scopul raportarii financiare, garantarii imprumutului, vanzarii sau oricarui alt scop cu exceptia impozitarii cladirii de catre Autoritatea 

Locala pe raza careia contribuabilul are obligatia legala a achitarii impozitului pe cladiri.

X

X X

X

Persoana JuridicaX

X
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Rezultatele evaluarii

Denumire Localitate Adresa Numar cadastral

Distinct R N

R/ N/ M Da/ Nu Lei Lei

Total -                        -                        

Semnatura Stampila

Nota:

*R - utilizare rezidentiala

*N - utilizare nerezidentiala

*M - utilizare mixta

Nota: Coloana H se va completa doar in cazul in care utilizarea cladirii este Mixta (celula din coloana E este completata cu "M")

Legenda - Variante completare coloana H - " Numar cadastral distinct" :

Valoare impozabilaRef. 

Anexa 1

Categorie de 

utilizare

DA - Se va completa valoarea impozabila estimata conform Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Titlul IX, Capitolul 2, Sectiunea a 5-a, art. 44, pe baza suprafetei 

aferente fiecarui numar cadastral distinct.

NU  - Se va completa valoarea impozabila estimata conform Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Titlul IX, Capitolul 2, Sectiunea a 5-a, art. 46, pe baza suprafetei 

integrale a cladirii, in ipoteza utilizarii nerezidentiale.

Observatie: In cazul unei cladiri cu utilizare mixta, in coloana J - "Valoare impozabila - N" se va completa intotdeauna valoarea integrala a cladirii in ipoteza utilizarii nerezidentiale, cu exceptia situatiei in 

care suprafata nerezidentiala si cea rezidentiala rezulta separat din documentatii aferente unor numere cadastrale distincte. In situatia din urma, in cazul cladirilor mixte apartinand persoanelor juridice, se 

va completa valoarea impozabila a suprafetei cu utilizare rezidentiala, suprafata identificata cu numar cadastral distinct, in coloana I - "Valoare impozabila - R" si valoarea impozabila a suprafetei cu 

utilizare nerezidentiala, suprafata identificata cu numar cadastral distinct, in coloana J - "Valoare impozabila - N". In cazul cladirilor mixte apartinand persoanelor fizice, se va completa doar valoarea 

impozabila a suprafetei cu utilizare nerezidentiala, suprafata identificata cu numar cadastral distinct, in coloana J - "Valoare impozabila - N".
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SUBIECT DAT LA EXAMENUL DE ACREDITARE 2016 
 

 

SPECIALIZAREA EVALUĂRI DE BUNURI IMOBILE 

STUDIU DE CAZ 

 

Un  investitor a achiziționat cu 2 ani în urmă o proprietate imobiliară de tip comercial. Clădirea aferentă 

proprietății imobiliare achiziționate avea la data achiziției o vechime de 38 de ani, starea fizică a acesteia 

fiind nesatisfăcătoare, astfel că, la data curentă, sunt necesare lucrări de reparație urgente, după cum 

urmează: 

- instalații, finisaje și învelitoare acoperiș – refacere totală; 

- suprastructură – sunt necesare lucrări de reparație în cuantum de 30% din costul de înlocuire de nou 

(brut) al acesteia; 

- infrastructură – sunt necesare lucrări de reparație în cuantum de 10% din costul de înlocuire de nou 

(brut) al acesteia. 

În condiții de întreținere corespunzătoare (reparații capitale efectuate la timp, exploatare și întreținere 

curentă pe toată perioada existenței clădirii), uzura fizică a clădirii ar fi fost de cca. 35%. 

Proprietatea imobiliară are următoarele caracteristici: 

- clădire de tip P+E cu suprafața construită (Sc) - 800 mp, suprafața construită desfășurată (Scd) - 1.500 

mp și suprafața utilă (Su) - 1.200 mp; 

- suprafața de teren aferentă construcției este de 850 mp și se află în proprietatea Statului român, 

proprietarul clădirii având drept de superficie pentru 60 de ani de la data punerii în funcțiune a clădirii, 

cu posibilitatea transferării în această perioadă a dreptului de superficie. 

Prețul de achiziție al proprietății imobiliare a fost de 700.000 EUR. Proprietatea este amplasată în 

vecinătatea unui lac, terenul de pe malul lacului fiind, de asemenea, în proprietatea Statului. 

Investitorul a efectuat o analiză a informațiilor de piață și a ajuns la concluzia că este mai avantajos să 

concesioneze suplimentar o suprafață de teren de 500 mp, astfel încât să aibă acces la lac și să amenajeze 

și o terasă cu vedere la lac. 

Astfel, a încheiat un contract de concesiune cu Primăria pentru suprafața suplimentară de teren de 500 

mp, taxa lunară de concesiune, conform contractului, fiind de 1 EUR/mp/lună. Perioada de concesiune 

este de 20 de ani, perioadă după care întregul imobil trece în proprietatea Statului, fără plata unei 

despăgubiri. 

Se cere să se estimeze valoarea de piață a proprietății imobiliare în scopul tranzacționării acesteia, prin 

utilizarea abordărilor în evaluare aplicabile, cunoscând situația juridică prezentată anterior și următoarele 

informații de pe piața imobiliară specifică: 

- cheltuielile directe unitare pentru construcții similare celei aferente proprietății imobiliare subiect: 

 infrastructura – 350 EUR/mp Sc; 

 suprastructura – 175 EUR/mp Sd; 

 învelitoare – 90 EUR/mp Sc; 

 finisaje – 175 EUR/mp Sd; 

 instalații complete – 100 EUR/mp Sd; 
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- cheltuielile indirecte sunt de 15% din cheltuielile directe; 

- profitul dezvoltatorului este de 10% din total cheltuieli directe și indirecte; 

- costurile totale de construire a terasei și a amenajărilor exterioare – 200.000 EUR; 

- după efectuarea tuturor lucrărilor de investiție proprietatea ar putea fi închiriată pentru o chirie medie 

lunară de 20.000 EUR; 

- cheltuielile din exploatare ale proprietății sunt: 

 impozit anual  – 0,75% din costul de înlocuire de nou (brut) al clădirii; 

 asigurare anuală – 0,15% din costul de înlocuire de nou (brut) al clădirii; 

 cheltuieli de reparații și întreținere anuale – 1% din costul de înlocuire de nou (brut) al clădirii; 

 cheltuielile variabile sunt estimate la 5% din venitul brut din exploatare (VBE); 

- gradul de ocupare în zonă este ridicat, fiind de 95%; 

- veniturile din închiriere sunt stabile, nu se preconizează creșteri în următorii 20 de ani; 

- rata de capitalizare pentru proprietăți imobiliare comerciale în zonă este de 8%; 

- rata de capitalizare pentru terenuri este de 5%. 

Pentru terenurile libere au fost înregistrate următoarele tranzacții și oferte: 

A. Tranzacție recentă cu un teren similar cu suprafața de 1.000 mp, preț negociat de 900.000 EUR, 

plătibil în 3 rate egale, în 3 ani (plăți efectuate la finele fiecărui an). Prețul negociat în cadrul 

tranzacționării include și o dobândă de 10% pe an.  

B. Tranzacție efectuată cu 6 luni în urmă, cu un teren similar cu suprafața de 800 mp, localizat într-o 

zonă de amplasare inferioară, la cca. 500 m de rețelele de utilități, costul de aducere la poartă a 

utilităților fiind de 50 EUR/ml. Prețul de tranzacționare înregistrat este 700 EUR/mp. Din analiza 

evoluției prețurilor a rezultat că, în ultimul an, scăderea medie a prețurilor de tranzacționare a fost de 

10%. 

C. Ofertă de vânzare teren cu suprafața de 1.200 mp, având toate utilitățile, localizat într-o zonă de 

amplasare superioară (ajustare 15%), ofertat la 1.000 EUR/mp, marja de negociere 8% (conform 

informațiilor de pe piața specifică). 

Precizări: 

- actualizările se vor face pe baza convenției încasării venitului la sfârșitul anului; 

- factorul de capitalizare pe o perioadă de „n” ani, la rata de actualizare „a”, este egal cu  
(1−

1

(1+𝑎)𝑛
)

𝑎
.   
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Rezolvare 

I.  VALOAREA DE PIAȚĂ A PROPRIETĂȚII IMOBILIARE ESTIMATĂ PRIN 

ABORDAREA PRIN COST 

1. Estimarea costului de nou al construcțiilor și a costului investiției 

Categorie Suprafața 

(mp) 

 Cost unitar 

(EUR)  

 CIB total 

(EUR)  

 Procent 

de reparat  

 Cost 

investiție 

total (EUR)  

A. Clădire P+E      

Infrastructura       800             350              280.000      10%           28.000      

Învelitoare       800               90                72.000      100%           72.000      

Suprastructura    1.500             175              262.500      30%           78.750      

Finisaje    1.500             175              262.500      100%         262.500      

Instalații complete    1.500             100              150.000      100%         150.000      

Cheltuieli directe          1.027.000                591.250      

Cheltuieli indirecte (EUR)             154.050                  88.688      

Total cheltuieli directe și indirecte (EUR)        1.181.050                679.938      

Profit dezvoltator (EUR)             118.105                  67.994      

Cost de nou clădire (EUR)          1.299.155                747.931      

Cost de nou clădire (EUR) (rotunjit)         1.299.000                748.000      

Cost de nou unitar (EUR/mp Scd)                  866                       499      

B. Cost amenajări exterioare și terasă (EUR)         200.000                200.000      

Total cost de nou construcții (EUR)        1.499.000                948.000      

 

2. Estimarea costului de înlocuire net al părții de clădire care nu trebuie reparată 

CIB clădire (partea care nu trebuie reparată): 551.000 EUR      

Uzură fizică procentuală: 35% 

Uzură fizică: 192.850 EUR     

CIN clădire (partea care nu trebuie reparată): 358.150 EUR     

 

3. Estimarea valorii dreptului de folosință a terenului de 850 mp, pe perioada rămasă de 20 ani 

a) Estimarea valorii de piață a terenului  

Estimarea prețului de vânzare unitar 

 

Caracteristica Comp. 1 Comp. 2 Comp. 3 

Suprafață (mp) 1.000 800 1.200 

Preț (€) 900.000   

Preț unitar (€/mp) 900 700 1.000 

Tip preț vânzare vânzare ofertă 

Marja de negociere estimată  0% 0% -8% 

Preț de vânzare unitar (€/mp)  900 700 920 
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Grila datelor de piață 

Elemente de comparație Subiect Comparabila 1 Comparabila 2 Comparabila 3 

Preț de vânzare unitar (€/mp)  900 700 920 

Condiții de vânzare 

 

speciale normale normale 

 Ajustare procentuală  20%*   

Ajustare pentru condiții de vânzare (EUR/mp) 

 

-180 0 0 

Preț ajustat (EUR/mp) 

 
720 700 920 

Condiții de piață  recent în urmă cu 6 luni recent 

Ajustare procentuală   5% (10%÷2)  

Ajustare pentru condiții de piață (EUR/mp) 

 

0 +35  0 

Preț ajustat (EUR/mp) 

 
720 735 920 

Localizare 

 

similar inferior, utilități superior 

Ajustare procentuală    15% 

Ajustare (EUR/mp) 

 

  +31,25** -138 

Preț ajustat (EUR/mp) 

 
720 766,25 782,00 

Ajustare netă (EUR/mp) 

 

-180,00 66,25 -138,00 

Ajustare netă (%) 

 

-20% 9% -15% 

Ajustare brută (EUR/mp) 

 

180,00 66,25 138,00 

Ajustare brută (%) 

 

20% 9% 15% 

Valoare de piață teren (EUR/mp) 766,25       

Rotunjit (EUR/mp) 766    

Explicarea ajustărilor 

* Ajustare pentru condiții de vânzare 

Preț de vânzare teren (EUR)      900.000      

Număr rate egale (EUR)                 3 

Rate anuale (EUR)      300.000      

Dobânda anuală (%)              10 

Dobânda an 1 (EUR)        90.000      

Dobânda an 2 (EUR)        60.000      

Dobânda an 3 (EUR)        30.000      

Dobânda totală (EUR)      180.000      

Suprafață teren (mp)          1.000      

Ajustare unitară (EUR/mp)             180      

Ajustare procentuală 20% 

** Ajustare pentru localizare și utilități: 50 EUR/ml x 500 ml ÷ 800 mp = 31,25 EUR/mp 

b) Estimarea chiriei de piață pentru teren 

Valoare de piață teren: 766 EUR/mp 

Rata de capitalizare pentru teren: 5% 

Estimare chirie de piață pentru teren: 3,19 EUR/mp/lună) 

Chirie de piață teren: 3,00 EUR/mp/lună 

 

c) Estimarea valorii dreptului de folosință a terenului  

Factor de capitalizare teren @5%, 20 ani: 12,462 

Chirie de piață teren: 3 EUR/mp/lună 

Suprafață teren: 850 mp 

Valoare drept de folosință teren – 850 mp, pentru 20 de ani: 381.344 EUR 
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4. Estimarea valorii avantajului contractului de concesiune teren – 500 mp, pentru 20 de ani 

 

Suprafață teren concesionat: 500 mp 

Taxă concesiune: 1 EUR/mp/lună 

Durata concesiunii: 20 ani 

Chirie de piață teren: 3 EUR/mp/lună 

Factor de capitalizare teren @5%, 20 ani: 12,462 

Valoare avantaj contract concesiune teren - 500 mp, pentru 20 de ani: 149.547 EUR 

 

5. Valoarea de piață a proprietății imobiliare, estimată prin abordarea prin cost 

CIN clădire (partea care nu trebuie reparată) (EUR)   358.150      

Valoare drept de folosință teren (EUR) 381.344      

Valoare avantaj contract de concesiune (EUR) 149.547      

Valoare de piață estimată prin abordarea prin cost (EUR) 889.040 

Rotunjit (EUR) 889.000 

 

 

II.  VALOAREA DE PIAȚĂ A PROPRIETĂȚII IMOBILIARE ESTIMATĂ PRIN 

ABORDAREA PRIN VENIT 

1. Estimarea venitului net efectiv (constant pe 20 de ani) 

Venituri 

Venit lunar (EUR)         20.000      

VBP (EUR)       240.000      

Pierderi din neocupare si neîncasare a chiriei (%) 5% 

Pierderi din neocupare si neîncasare a chiriei (EUR)         12.000      

Venit brut efectiv – VBE (EUR)       228.000      

Cheltuieli    

 - impozit            9.743      

 - asigurare           1.949      

 - reparații și întreținere construcții         12.990      

 - cheltuieli cu concesiunea (pentru 500 mp)           6.000      

 - variabile          11.400      

Cheltuieli totale (EUR)         42.081      

 Venit net efectiv - VNE (EUR)       185.919      

 

2. Estimarea valorii de piață a proprietății imobiliare  

VNE (EUR) 185.919      

Factor de capitalizare @8%, 20 ani          9,82      

Valoarea proprietății imobiliare pe primii 20 ani 1.825.380      

Investiții necesare după tranzacționare (EUR)    948.000      

Valoarea de piață a proprietății imobiliare, 

estimată prin abordarea prin venit (EUR) 

         

877.380      

Rotunjit (EUR) 877.400 
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