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CUVÂNT ÎNAINTE 

 

 

Această broșură se adresează celor care doresc să participe la examenul național organizat în anul 

2020, pentru atribuirea calității de membru stagiar al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați 

din România, înființată prin Ordonanța Guvernului nr. 24/2012 privind unele măsuri în domeniul 

evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea 99/2013. 

 

Conținutul broșurii a fost structurat astfel încât să asigure candidaților un material unitar, de bază 

pentru participarea la examenul pentru atribuirea calității de membru stagiar ANEVAR, care constă 

într-un test grilă cu 100 de întrebări. Toate aceste întrebări își găsesc răspunsurile în această broșură.  

 

În același timp, conținutul broșurii a fost structurat astfel încât să fie atinse următoarele așteptări de 

la participanții la examen:  

 cunoașterea legislației în domeniul evaluării bunurilor;  

 cunoașterea unor noțiuni generale privind evaluarea și standardele de evaluare;  

 cunoașterea unor noțiuni de bază privind valoarea banilor în timp, respectiv a unor noțiuni 

esențiale de contabilitate și privind regimul juridic al dreptului de proprietate.   

 

Toate acestea reprezintă un bagaj minim de cunoștințe, necesar pentru activitatea desfășurată de 

evaluatorii autorizați. De asemenea, în setul de 100 de întrebări grilă vor fi cuprinse și întrebări 

privind noțiuni de logică și de gramatica limbii române.   

  

Cititorii și bunii cunoscători ai conținutului acestei broșuri nu vor deveni evaluatori autorizați după 

parcurgerea acesteia, însă, după promovarea examenului vor dobândi o bază de cunoștințe 

semnificativă, care le va fi utilă în cadrul programului de pregătire teoretică și practică, pe perioada 

stagiaturii. Acest program constă în frecventarea unui curs de formare în domeniul evaluării și în 

realizarea unor rapoarte de evaluare sub îndrumarea unor lectori ANEVAR, pentru una din 

specializările pentru care au optat în perioada premergătoare demarării stagiaturii.  

  

Calitatea de evaluator autorizat, membru titular al ANEVAR, va fi obținută de către membri stagiari, 

prin promovarea examenului de finalizare a stagiaturii care va fi susținut în termen de maximum doi 

ani de la data dobândirii calității de membru stagiar. 

   

Vă urăm succes! 

  

Președinte ANEVAR, 

Sorin Adrian PETRE, MAA - EI, REV 
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Evaluare, scopuri ale evaluării, scurt istoric 

 

Definiția evaluării 

Prin evaluare, în sensul definiției 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 („Ordonanța”), se înțelege activitatea de estimare a valorii, materializată într-

un înscris, denumit raport de evaluare, realizată de un evaluator autorizat în conformitate cu 

standardele specifice acestei activități și cu deontologia profesională. 

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

public ori privat. 

Evaluarea este procesul de estimare a unui tip al valorii, pentru un anumit tip de bun, la o 

anumită dată și concretizat în raportul de evaluare. 

Evaluarea este o estimare și nu un calcul exact al unei valori printr-o formulă matematică sau 

printr-o cuantificare precisă. Activitatea de evaluare impune întotdeauna aplicarea raționamentului 

profesional al evaluatorului. 

 

Scopuri ale evaluării 

Printre scopurile posibile ale evaluării se înscriu:  

1. vânzarea/cumpărarea unui bun; 

2. fuziuni și schimburi de proprietăți; 

3. garantarea împrumuturilor; 

4. justa compensare, în caz de expropriere (cauză de utilitate publică); 

5. înregistrarea în situațiile financiare; 

6. asigurarea clădirilor și a bunurilor mobile; 

7. insolvență/faliment; 

8. impozitarea clădirilor cu utilizare nerezidențială; 

9. alte scopuri. 

 

Scurt istoric 

Prima asociație de evaluatori, cu 6 membri, a fost înființată în anul 1834, în Marea Britanie. În 

anul 1846, a fost recunoscută profesia de agent imobiliar și evaluator de imobile, tot în Marea 

Britanie, scopul evaluărilor fiind exclusiv impozitarea proprietăților imobiliare. În anul 1868 a luat 

ființă Asociația Regală a Experților Imobiliari – The Royal Institution of Chartered Surveyors – RICS, 

cu numai 20 de membri la acea dată. 

În anul 1932 și în anul 1935 au fost înființate, în SUA, două asociații – AIREA și, respectiv, 

SREA, care se ocupau de evaluarea proprietăților imobiliare. În anul 1991, aceste două asociații au 

fuzionat, sub numele de Appraisal Institute, care este liderul mondial al evaluatorilor de proprietăți 

imobiliare. 
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În România, activitatea de evaluare a început în anul 1992, odată cu înființarea Asociației 

Naționale a Evaluatorilor din România (ANEVAR), fondată de către 27 de persoane fizice și trei 

companii. Inițiatorul demersului de înființare al asociației și de lansare a profesiei de evaluator în 

România a fost domnul Bădescu Gheorghe, care a fost și primul Președinte al ANEVAR. 

Începând cu anul 2001, sistemul de conducere al ANEVAR s-a schimbat, trecându-se la 

includerea în Consiliul director a președintelui în exercițiu, a viitorului președinte și a fostului 

președinte, asigurându-se astfel continuitatea și totodată schimbarea conducerii. Mandatul 

președintelui a devenit de 2 ani. 

ANEVAR s-a înființat odată cu trecerea la economia de piață a României, când valoarea de 

piață a devenit o noțiune de bază în cadrul tranzacțiilor între terți. Prima specializare a evaluatorilor a 

fost evaluarea întreprinderii. Cererea pentru acest tip de evaluări a fost determinată de lansarea 

programului de privatizare a fostelor întreprinderi de stat. Începând cu anul 1997, odată cu reducerea 

numărului întreprinderilor de privatizat și cu nevoia întreprinderilor privatizate de a-și atrage resurse 

financiare pentru dezvoltarea activității, a apărut necesitatea ca aceste întreprinderi să vândă activele 

în surplus sau să le ipotecheze pentru atragerea de împrumuturi. Astfel au fost create premisele 

apariției celei de a doua specializări a evaluatorilor: evaluarea proprietății imobiliare. În anul 2000 

s-a lansat a treia specializare – evaluarea bunurilor mobile, urmată, în anul 2004, de lansarea celei 

de-a patra specializări – evaluarea instrumentelor financiare. 

În aceeași perioadă (1992–2011) și alte asociații profesionale au avut ca membri și evaluatori, 

dintre care cele mai importante sunt Corpul Experților Tehnici (CET), Corpul Experților Contabili și 

Contabililor Autorizați din Romania (CECCAR). 

În anul 2011 a fost înființată Uniunea Națională a Evaluatorilor Autorizați din România 

(„Uniunea”), prin Ordonanța Guvernului nr. 24, privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, 

ce a permis înscrierea în componența sa a evaluatorilor membri ai asociațiilor profesionale care 

includeau evaluarea bunurilor, în obiectul lor de activitate. Având în vedere notorietatea pe care o 

avea ANEVAR pe piața evaluării, atât internă, cât și internațională și faptul că în mai multe acte 

normative se făcea referire la membri ANEVAR și la standardele aplicate de către aceștia, s-a propus 

ca ANEVAR să organizeze prima Adunare Generală Națională și prima Conferință Națională a 

Uniunii și să deruleze procedurile de organizare și funcționare ale Uniunii. 

Prima Adunare Generală Națională a reprezentat convocarea tuturor celor peste 5.000 de 

membri care s-au înscris în termenul legal și a avut ca unic punct pe ordinea de zi alegerea delegaților 

la prima Conferință Națională, pe baza normei de reprezentare de un participant la 20 de membri 

titulari. Astfel, în data de 19 noiembrie 2011 au fost aleși cei 235 de delegați ai primei Conferințe 

Naționale. 

În data de 19 decembrie 2011 a avut loc prima Conferință Națională, care a ales primul Consiliu 

director al Uniunii. 

Intrarea în vigoare a prevederilor Ordonanței era condiționată, potrivit art. 43, de data publicării 

în Monitorul Oficial a Hotărârii de Guvern de aprobare a Regulamentului de organizare și funcționare 

al Uniunii, a hotărârilor Conferinței Naționale privind standardele de evaluare, a Regulamentului 

Comisiei de etică și disciplină, precum și a Codului de etică al profesiei de evaluator autorizat. 

În luna aprilie 2012 a fost adoptată de către Guvernul României, Hotărârea de Guvern nr. 353 de 

aprobare a Regulamentului de organizare și funcționare al Uniunii Naționale a Evaluatorilor 

Autorizați din România. 

În luna mai 2012 au fost aprobate, de către Conferința Națională a Uniunii, hotărârile privind 

Standardele de evaluare, Codul de etică al profesiei de evaluator autorizat și Regulamentul Comisiei 

de etică și disciplină, care au fost ulterior publicate în Monitorul Oficial. 

Odată cu îndeplinirea cerințelor art. 43 din Ordonanță, începând cu data de 11 iunie 2012, 

activitatea de evaluare din România se realizează numai de către evaluatorii autorizați. 
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În paralel cu demersurile realizate de către Uniune, de începerea activității prin îndeplinirea 

cerințelor din Ordonanță, Asociația Națională a Evaluatorilor din România a cesionat către Uniune 

brandul ANEVAR, această asociație schimbându-și denumirea în Asociația Societatea Științifică de 

Evaluare - SOCEVAL. La finalul anului 2014, această asociație a fost dizolvată. 

Denumirea actuală a Uniunii este Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România, 

conform prevederilor art. II din Legea nr. 99/2013 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 

24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor.  

 

Conceptele de „preț”, „cost”, ,,valoare” 
 

Conceptul de „preț” 

Prețul este un concept care se referă la schimbul unei mărfi, unui produs sau unui serviciu. 
Prețul reprezintă suma de bani care a fost cerută, oferită sau plătită pentru un bun economic/activ. 
După ce schimbul a fost efectuat, indiferent dacă este dezvăluit public sau este confidențial, prețul 
devine un fapt istoric. 

Din cauza capacităților financiare, a motivațiilor sau intereselor speciale ale unui anumit 
cumpărător sau vânzător, prețul plătit poate fi diferit de valoarea care ar putea fi atribuită activului de 
către participanții pe piață. 

Conceptul de „cost”  

Costul reprezintă suma de bani plătită anterior (în numerar sau echivalente de numerar) de 
cumpărător pentru bunuri sau servicii, sau suma de bani necesară pentru a crea sau a produce bunul 
sau serviciul de către producător. În momentul în care bunul sau serviciul a fost finalizat, costul 
acestora devine un fapt istoric (numit cost istoric). Un preț anterior plătit pentru un bun sau un serviciu 
reprezintă costul istoric al acestora, pentru cumpărător. 

Conceptul de ,,valoare” 

Valoarea este un concept economic referitor la prețul cel mai probabil, convenit de cumpărătorii 
și vânzătorii unui bun sau serviciu, disponibil pentru cumpărare. Valoarea nu reprezintă o sumă 
exactă, ci cel mai probabil preț care va fi plătit pentru bunuri și servicii, la o anumită dată, în 
conformitate cu o anumită definiție a tipului valorii. 

Conceptul economic ,,valoare” reflectă optica participanților pe piață, existentă la data 
evaluării, asupra beneficiilor economice generabile de o anumită proprietate. 

Conceptul de ,,valoare" presupune o sumă de bani asociată unei tranzacții. Deși vânzarea 
proprietății evaluate nu este o condiție necesară pentru estimarea prețului, totuși valoarea de 
piață este o reflectare a valorii de schimb și deci presupune existența potențială a schimbului, la data 
evaluării, în condițiile precizate în definiția valorii de piață. 

Sunt și alte situații în care trebuie estimat un anumit tip al valorii, ca de exemplu: pentru 
ipotecare, asigurare, înregistrare în situațiile financiare, divizare, fuziune, moștenire, care nu presupun 
vânzarea proprietății. 

Din punct de vedere conceptual, valoarea este creată și susținută de interacțiunea a patru factori, 
care sunt asociați cu orice produs, serviciu sau marfă. Aceștia sunt utilitatea, raritatea, dorința și 
puterea de cumpărare. 

Funcționarea principiului economic al cererii și ofertei reflectă interacțiunea complexă a celor 
patru factori ai valorii. Aceștia sunt: 

 utilitatea, respectiv capacitatea unui bun de a satisface o anumită nevoie, trebuință sau 
dorință; 



     

 

Bazele evaluării - 2020 5 

 

 raritatea, care exprimă oferta prezentă sau anticipată a unui bun raportată la cererea pentru 
acel bun; 

 dorința (preferința), exprimată de intensitatea satisfacției pe care un bun o produce celui 
care nu-l posedă, dar care are nevoie de acesta; 

 puterea de cumpărare, exprimată de capacitatea unui individ sau grup de indivizi - 
participanți pe piață, de a cumpăra bunurile oferite, prin plata în numerar sau în echivalente 
de numerar. 

Primii doi factori reprezintă factori ai ofertei, iar ultimii doi factori sunt considerați factori ai 
cererii. 

Tipurile de bunuri supuse evaluării 

Evaluatorii autorizați sunt competenți să evalueze, în funcție de specializarea în evaluare pentru 

care au fost instruiți și pe care o dețin în Tabloul Asociației, următoarele  categorii de bunuri 

(proprietăți): 

 proprietatea imobiliară (bunul imobil), care constă din teren și construcții privite ca fiind o 

entitate corporală. Proprietatea imobiliară este imobilă și include următoarele elemente corporale: 

 pământul/terenul; 

 toate elementele care sunt componente naturale ale terenului, cum ar fi copacii și mineralele; 

 toate elementele care sunt adăugate terenului de oameni, cum ar fi clădirile și amenajările 

terenului. 

În plus, în mod uzual, sunt considerate ca făcând parte din proprietatea imobiliară toate 

atașamentele permanente ale clădirii, cum ar fi instalațiile de apă, electrice, de încălzire, ca și 

componentele încorporate, cum ar fi tablourile electrice și ascensoarele. Așadar proprietatea 

imobiliară include toate elementele situate în subsol și deasupra solului. Dar există și drepturi 

parțiale asupra proprietății imobiliare, pe care evaluatorii sunt chemați să le evalueze, cum ar fi: 

 drepturi de proprietate afectate de locațiune;  

 drepturi de folosință; 

 drepturi de subînchiriere; 

 participațiile cu credit ipotecar și cu capital propriu; 

 drepturi de proprietate viageră; 

 dreptul succesorului desemnat.  

 bunurile mobile, adică bunurile corporale și necorporale caracterizate prin mobilitatea lor. 

Conform art. 539 din Noul Cod civil român, bunurile mobile sunt definite astfel: „Bunurile pe care 

legea nu le consideră imobile sunt bunuri mobile.”  

Exemple de bunuri mobile, care sunt solicitate a fi evaluate mai frecvent, sunt:  

 mașini, echipamente, instalații; 

 stocuri de materii prime, materiale; 

 obiecte de inventar; 

 mobilier, colecții; 
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 licențe, brevete de invenții și alte active necorporale identificabile și care pot să fie  

tranzacționate în mod individual. 

 întreprinderi, participații la întreprinderi și proprietăți generatoare de afaceri. Exemple sunt: 

 pachetul integral de acțiuni sau părți sociale deținut în capitalul unei întreprinderi, precum și 

participații la întreprinderi; 

 capitalul investit într-o întreprindere (care aparține tuturor finanțatorilor acesteia: capital propriu 

și capital împrumutat); 

 hoteluri, moteluri, campinguri; 

 policlinici și spitale; 

 stații de benzină; 

 restaurante, cafenele, cluburi, baruri; 

 teatre și cinematografe. 

 instrumentele financiare. Un instrument financiar este orice contract care generează simultan un 

activ financiar al unei entități și o datorie financiară sau un instrument de capitaluri proprii al unei 

alte entități. 

Specializările pentru care evaluatorii autorizați trebuie să dobândească calificarea sunt: 

• EPI – evaluări de bunuri mobile;  

• EI – evaluări de întreprinderi și active necorporale; 

• EBM – evaluări de bunuri mobile (mai puțin active necorporale); 

• EIF – evaluări de instrumente financiare. 

De asemenea, există și specializarea VE corespunzătoare verificării de rapoarte de evaluare. 

Funcție de tipul raportului de evaluare verificat, verificatorul trebuie să aibă specializarea 

corespunzătoare: VE-EPI, VE-EI, VE-EBM, VE-EIF. 

Abordări în evaluare 

Pentru a obține valoarea definită de tipul valorii solicitat se pot utiliza cele trei abordări ale 

valorii unanim recunoscute și aplicate, care sunt fundamentate pe principiile economice ale prețului de 

echilibru, anticipării beneficiilor sau substituției. Cele trei abordări ale valorii sunt: abordarea prin 

piață, abordarea prin venit și abordarea prin cost. 

a) Abordarea prin piață 

Abordarea prin piață oferă o indicație asupra valorii de piață prin compararea activului subiect 

cu active identice sau similare, ale căror prețuri se cunosc. Prima etapă a aplicării acestei abordări este 

obținerea prețurilor de vânzare ale activelor identice sau similare, tranzacționate recent pe piață. Dacă 

există un număr redus de tranzacții recente, pot fi luate în considerare prețurile activelor identice sau 

similare, care sunt oferite spre vânzare, cu condiția ca relevanța acestor informații să fie clar stabilită 

și analizată atent. Pentru a reflecta orice diferențe ale condițiilor tranzacțiilor efective/ofertelor și ale 

caracteristicilor activelor tranzacționate, comparativ cu cele ale activului subiect, de obicei, este 

necesară efectuarea unor ajustări ale prețurilor efective de vânzare sau ale prețurilor de ofertă ale 

activelor comparabile.  
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Abordarea prin piață a evaluării întreprinderii 

În evaluarea întreprinderii, abordarea prin piață compară întreprinderea subiect cu întreprinderi, 

participații și acțiuni similare, care au fost tranzacționate pe piață și cu orice tranzacții relevante cu 

acțiuni ale aceleiași întreprinderi. O indicație asupra valorii poate proveni și din tranzacțiile sau din 

ofertele anterioare aferente oricărei componente a întreprinderii. 

Cele trei surse uzuale de date, utilizate în abordarea prin piață, sunt: 

 piețele de capital pe care se tranzacționează participațiile la întreprinderi similare; 

 piața achizițiilor unde se cumpără și se vând întreprinderi în ansamblul lor; și  

 tranzacțiile anterioare sau ofertele de tranzacții de acțiuni ale întreprinderii subiect. 

Întreprinderile similare, numite comparabile, trebuie să fie din același domeniu de activitate cu 

întreprinderea subiect sau dintr-un domeniu care este influențat de aceleași variabile economice.  

Analiza cotațiilor acțiunilor emise de întreprinderi similare și listate pe o piață de capital sau a 

tranzacțiilor private care implică achiziționarea unor participații la întreprinderi similare se 

concretizează, de regulă, în calculul anumitor multiplicatori. În calculul acestor multiplicatori, 

evaluatorul trebuie să ia în considerare următoarele aspecte: 

a) precizia modalității de calcul a multiplicatorilor. Toate calculele trebuie să fie făcute în mod 

similar, atât pentru întreprinderea evaluată, cât și pentru întreprinderile similare; 

b) datele referitoare la prețul unei tranzacții, utilizate în calculul multiplicatorilor, ar trebui să 

fie valabile la data evaluării. Datele colectate privind indicatorii financiari ai întreprinderilor 

similare, luați în considerare în calculul multiplicatorilor pot fi informații istorice, valabile la 

data evaluării sau pot fi previzionate. Evaluatorul ar trebui să argumenteze opțiunea sa 

privind indicatorii financiari luați în considerare și natura informațiilor colectate; 

c) utilizarea unor indicatori statistici (de exemplu, medie, mediană, medie armonică etc.), 

pentru calculul multiplicatorilor pe baza informațiilor disponibile privind întreprinderile 

similare, trebuie motivată de către evaluator și fundamentată adecvat în cadrul raportului de 

evaluare;  

d) ajustarea nivelului indicatorilor financiari luați în considerare pentru elementele neobișnuite, 

cu caracter excepțional și din afara exploatării, ar trebui fundamentată adecvat în cadrul 

raportului de evaluare; 

e) în evaluarea întreprinderii subiect pot fi selectați mai mulți multiplicatori ce pot fi aplicați, 

fiind necesar ca evaluatorul să argumenteze opțiunea pentru multiplicatorii selectați în 

evaluarea întreprinderii sau a participației la o întreprindere; 

f) de regulă, multiplicatorii care au la numărător valoarea întreprinderii utilizează ca numitor 

elemente din situațiile financiare ce nu iau în considerare îndatorarea întreprinderii (precum, 

cifra de afaceri, profitul înainte de dobânzi, amortizare și impozit pe profit, profitul înainte 

de dobânzi și impozit pe profit etc.), iar multiplicatorii care au la numărător valoarea 

capitalurilor proprii utilizează la numitor elemente din situațiile financiare ce iau în 

considerare îndatorarea întreprinderii (de exemplu, profitul net, valoarea contabilă netă a 

capitalurilor proprii etc.); 

g) informațiile de piață privind întreprinderile similare trebuie utilizate cu atenție, în multe 

situații fiind recomandate anumite ajustări pentru ca informațiile respective să fie relevante 

pentru evaluarea întreprinderii subiect. Orice ajustări ale informațiilor de piață realizate de 

către evaluator vor trebui argumentate în cadrul raportului de evaluare. 
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În cazul evaluării unor entități comerciale mici se utilizează în mod frecvent așa numitele 

„uzanțe” de evaluare, adică formule simple rezultate din practică, ca fiind o procedură prescurtată a 

abordării prin piață. Totuși, rezultatelor aplicării uzanțelor ar trebui să nu li se dea o importanță 

semnificativă, cu excepția cazului în care se poate dovedi că vânzătorii și cumpărătorii le acordă o 

mare credibilitate. Acolo unde este cazul ar trebui să se facă o verificare încrucișată prin utilizarea a 

cel puțin încă o metodă de evaluare. 

Abordarea prin piață a evaluării proprietății imobiliare 

Pentru aplicarea abordării prin piață în cazul proprietăților imobiliare, în mod uzual se stabilește 

un criteriu de comparație adecvat. Criteriile de comparație, care se utilizează în mod frecvent, constau 

în prețul de vânzare pe metru pătrat pentru clădiri sau prețul de vânzare pe hectar pentru teren. Alte 

criterii folosite pentru compararea prețurilor sunt prețul pe cameră sau prețul pe unitatea de producție, 

de exemplu, în cazul producției agricole. Un criteriu de comparație este util numai atunci când este 

selectat în mod judicios și este aplicat proprietății subiect și proprietăților comparabile în fiecare 

analiză.  

În procesul de evaluare, prețurile proprietăților imobiliare comparabile se ajustează în funcție de 

deosebirile existente între caracteristicile acestora și cele ale proprietății imobiliare subiect. Ajustările 

prețurilor comparabilelor se fac prin luarea în considerare a diferențelor dintre următoarele elemente 

de comparație: 

 drepturile de proprietate transferate; 

 localizările respective; 

 calitatea terenului sau vechimea și caracteristicile clădirii; 

 utilizarea permisă sau zonarea pentru fiecare proprietate; 

 situațiile în care a fost determinat prețul și tipul valorii cerut; 

 data efectivă a dovezii despre preț și data evaluării cerută. 

Abordarea prin piață a evaluării bunurilor mobile 

Evaluarea bunurilor mobile prin abordarea prin piață constă în analiza prețurilor de vânzare 

recente sau a ofertelor de vânzare de bunuri mobile identice sau similare cu subiectul evaluării, pentru 

a ajunge la o indicație asupra valorii acestuia.  

Pentru a determina valoarea bunului mobil subiect, evaluatorul se bazează pe informațiile de pe 

piață. Scopul este determinarea cererii pentru bunul mobil respectiv, printr-o analiză a vânzărilor sau a 

ofertelor recente de vânzare ale unor bunuri mobile similare, pentru estimarea celui mai probabil preț 

de vânzare pentru bunul mobil evaluat.  

Evaluatorul trebuie să folosească surse de informații credibile privind comparabilele, cărora li se 

verifică precizia. Verificarea fiecărei comparabile poate să nu fie necesară atunci când sunt utilizate 

baze de date credibile, care furnizează o percepție corectă asupra vânzărilor comparabile. 

Deoarece, de obicei, este dificil de găsit bunuri mobile comparabile, identice cu bunul mobil 

subiect, trebuie aplicate ajustări la prețurile de vânzare/ofertă ale bunurilor mobile similare, pentru a 

asigura comparabilitatea între acestea, pe baza diferențelor între caracteristicile lor esențiale, numite 

elemente de comparație.  

Elementele pe baza cărora se fac comparațiile și ajustările prețurilor bunurilor mobile similare 

sunt cele pe care piața le recunoaște și reflectă caracteristicile pe care cumpărătorii le consideră a fi 

cauze ale diferențelor de preț pe care sunt dispuși să le plătească. 
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Dacă bunurile mobile comparabile sunt superioare subiectului evaluării, printr-o anumită 

caracteristică a lor, atunci se va face o ajustare negativă a prețurilor de vânzare/ofertă ale acestor 

bunuri mobile. Invers, dacă pentru un anumit element de comparație, bunurile mobile comparabile 

sunt inferioare subiectului, atunci se va face o ajustare pozitivă a prețurilor acestor bunuri mobile 

comparabile.  

Abordarea prin piață este relevantă în cazul în care există informații de piață suficiente care pot 

fi verificate. În lipsa acestor informații aplicabilitatea abordării prin piață poate fi limitată. Această 

abordare nu se poate aplica, de exemplu, pentru evaluarea bunurilor mobile unicat (specializate); 

caracteristicile speciale ale unui bun mobil unicat transferă comparația caracteristicilor și cuantificarea 

ajustărilor prețurilor, din sfera percepțiilor pieței, în sfera speculativului. 

Abordarea prin piață se utilizează cu precauție în cazul evaluării instalațiilor complexe, întrucât 

prețurile de tranzacționare ale comparabilelor pot include componente pe care instalația subiect nu le 

deține (cum ar fi terenuri, construcții, fond de rulment sau active necorporale) sau pot reflecta 

percepțiile subiective ale cumpărătorilor privind rentabilitatea viitoare. 

b) Abordarea prin venit 

Abordarea prin venit oferă o indicație asupra valorii prin convertirea fluxurilor de venit viitoare 

(profit brut sau net, chirie brută sau netă, redevență, rentă netă, flux de numerar net, venit net din 

exploatare etc.) în valoarea activului (valoarea de piață sau valoarea de investiție). 

În abordarea prin venit sunt înscrise diverse metode de evaluare, toate având drept caracteristică 

comună faptul că valoarea se bazează pe un venit realizabil, care ar putea fi generat de către un 

investitor al proprietății subiect (proprietate imobiliară, entitate economică, activ individual sau grup 

de active). De exemplu, în cazul unei clădiri pentru birouri cu destinație de închiriere, venitul 

generabil se numește chirie.  

În cazul în care o clădire este specializată numai pentru un anumit tip de activitate comercială 

(hotel, motel, restaurant, club, stație de carburanți etc.) venitul generabil este reprezentat de fluxul de 

numerar provenit din activitatea comercială, care ar reveni proprietarului acelei clădiri. 

Metodele înscrise în abordarea prin venit sunt: 

 metoda capitalizării venitului, în care un venit anual reprezentativ se împarte la o rată de 

capitalizare pentru a se obține fie valoarea de piață, fie valoarea de investiție a proprietății 

subiect. Rata de capitalizare reprezintă câștigul sau „randamentul”, exprimat în procente din 

prețul de vânzare, pe care un investitor tipic îl așteptă, care reflectă valoarea banilor în timp, 

precum și recompensa pentru riscul asumat de către proprietar. Această metodă, cunoscută 

sub denumirea uzuală de metoda randamentului cu toate riscurile incluse (engl. all risks yield 

method), este relativ simplă, dar utilizarea ei nu poate fi credibilă în situația în care, în 

perioadele viitoare, venitul se așteaptă să se modifice într-o măsură mai mare decât se 

așteaptă pe piață sau în cazul în care este necesară o analiză mai sofisticată a riscului; 

 metoda fluxului de numerar actualizat, în care fluxul de numerar, dintr-o perioadă viitoare 

definită, se aduce la valoarea actualizată prin utilizarea unei rate de actualizare. Suma 

valorilor actualizate ale fluxului de numerar reprezintă valoarea capitalului. Rata de 

actualizare ia în considerare atât o rată fără risc, cât și recompensa pentru riscurile asumate de 

investitor. Rata de actualizare utilizată poate diferi în funcție de scopul evaluării. Dacă scopul 

este determinarea valorii de investiție (adică valoarea pentru un anumit proprietar sau pentru 

un proprietar potențial, în baza criteriilor de investiții proprii ale acestora), rata de actualizare 
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utilizată poate reflecta rata rentabilității cerută de aceștia sau costul mediu ponderat al 

capitalului. Dacă scopul este estimarea valorii de piață, rata de actualizare se va obține din 

examinarea rentabilităților implicite obținute din prețurile de vânzare sau din prețurile de 

vânzare cerute pentru activele similare. Când acest lucru nu este posibil, se poate construi o 

rată de actualizare adecvată, plecând de la o „rată fără risc“ a rentabilității, corectată pentru 

riscurile și oportunitățile adiționale specifice proprietății subiect. În estimarea ratei de 

actualizare adecvate ar trebui luată în considerare și rata inflației previzionate pentru perioada 

următoare, în situația în care în aceasta a fost avută în vedere și în previziunea fluxurilor de 

numerar.  

 diverse modele de evaluare a opțiunilor financiare (instrumente financiare derivate) aplicabile 

și în cazul evaluării de întreprinderi sau de proprietăți generatoare de afaceri. 

c) Abordarea prin cost 

Abordarea prin cost este acea abordare a evaluării fundamentată pe principiul substituției, 

conform căruia un cumpărător va plăti pentru un activ cel mult costul necesar obținerii unui activ cu 

aceeași utilitate, fie prin cumpărare, fie prin construire. 

Abordarea prin cost oferă o indicație asupra valorii prin calcularea costului curent de înlocuire 

sau de reconstruire al unui activ și aplicarea unor deduceri pentru deprecierea fizică a acestuia și 

pentru alte forme relevante de depreciere. 

Abordarea prin cost este recomandată în situații specifice de evaluare: 

 când există un număr limitat de tranzacții, din cauza naturii specializate, a modelului sau a 

localizării activului, sau când activul în sine nu generează un flux de numerar sau când fluxul 

de numerar asociat cu acesta nu poate fi separat de întreprinderea care utilizează activul. De 

aceea, abordarea prin cost se utilizează în mod tipic ca abordare primară în evaluare, atunci 

când abordarea prin piață sau prin venit nu se pot aplica; 

 când activul subiect a fost construit și pus în funcțiune recent; 

 când activul subiect se află în fază de proiect sau se află în curs de execuție (este nefinalizat). 

Determinarea costului 

Prima etapă în abordarea prin cost este determinarea fie a costului de înlocuire, fie a costului de 

reconstruire/reproducere. 

Costul de înlocuire este costul curent al unui activ similar care oferă o utilitate echivalentă. 

Costul de reconstruire (reproducere) este costul curent de realizare a unei replici a activului. 

Elementele de cheltuieli, care trebuie luate în considerare la estimarea costului sunt:  

 materialele consumate; 

 salariile; 

 costurile de transport; 

 costurile de instalare; 

 costul proiectului, autorizațiilor și permiselor, onorariile pentru arhitectură, servicii juridice și 

costurile pentru alte servicii profesionale achiziționate; 

 servicii de inginerie, de aprovizionare și management al construcției, 

 impozite și taxe nerambursabile; 
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 cheltuieli financiare din perioada de construire. 

Pentru o proprietate imobiliară, elementele de cheltuieli mai pot include: 

 comisioane pentru marketing, vânzare sau închiriere; 

 costul întreținerii proprietății, după terminarea construirii și până la atingerea unui grad de 

ocupare stabilizat. 

Determinarea deprecierii 

A doua etapă în abordarea prin cost este determinarea deprecierii și scăderea acesteia din costul 

de înlocuire sau din costul de reproducere/reconstruire, pentru a determina costul net/costul depreciat. 

Deprecierea este definită ca fiind o pierdere de utilitate a unui activ cauzată fie de deteriorări 

fizice, de modificări tehnologice, ale schemelor de evoluție ale cererii și de modificări ale mediului 

înconjurător, care se concretizează într-o pierdere de valoare. 

În teoria și practica evaluării există trei forme ale deprecierii: 

 depreciere fizică; 

 depreciere funcțională și 

 depreciere economică (externă). 

Deprecierea fizică 

Deprecierea fizică este o pierdere de utilitate cauzată de deteriorările fizice ale activului sau ale 

componentelor sale, ca efect al vechimii sale și al utilizării în condiții normale, care se concretizează 

într-o pierdere de valoare. 

Deprecierea recuperabilă reprezintă orice formă de depreciere care se poate remedia convenabil 

din punct de vedere economic. Cuantificarea deprecierii recuperabile se face prin costul de înlăturare a 

deficienței.  

Alte forme ale deprecierii sunt nerecuperabile, adică starea de deteriorare nu poate fi remediată 

convenabil din punct de vedere economic, deoarece creșterile rezultate în utilitate și în valoare sunt 

mai mici decât cheltuielile pentru remediere. 

Deprecierea fizică nerecuperabilă poate fi cuantificată prin luarea în considerare a vechimii 

activului, a duratei de viață așteptată totală și a celei rămase. Un activ nou, care are o durată de viață 

fizică totală de 15 ani, iar la data evaluării are o vechime de 5 ani, va avea o durată de viață rămasă de 

10 ani.  

Durata de viață a unui activ poate fi: 

 durata de viață utilă;  

 durata de viață economică; 

 durata de viață fizică.  

Vârsta efectivă reflectă starea și utilitatea activului și se determină numai în urma inspecției 

activului și a componentelor acestuia. De exemplu, în cazul în care un activ nu este întreținut în mod 

adecvat, vârsta lui efectivă poate fi mai mare decât vârsta lui cronologică existentă de la data evaluării, 

iar în cazul în care o clădire a fost renovată, vârsta sa efectivă poate fi mai mică decât vârsta sa 

cronologică existentă la data evaluării. 

Durata de viață utilă este perioada în care un activ este preconizat a fi disponibil pentru utilizare 

de către o entitate. 

Durata de viață economică este perioada de timp estimată în care, prin utilizarea sa curentă, 

activul ar putea genera venituri financiare sau ar putea furniza beneficii nefinanciare.  
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Durată de viață fizică a unei construcții reprezintă perioada de timp în care o construcție aferentă 

unei proprietăți imobiliare este de așteptat să existe fizic. 

Durata de viață fizică a unei mașini/unui echipament/unei instalații (MEI) reprezintă numărul de 

ani estimați în care o MEI va putea fi utilizată fizic, până când deteriorările fizice ale acesteia o vor 

face inutilizabilă și fără a lua în considerare posibilitatea retragerii mai devreme din funcțiune din 

cauza deprecierii funcționale sau economice. 

Durata de viață utilă este mai degrabă un concept contabil și trebuie utilizat cu atenție și în 

concordanță cu celelalte date utilizate. Conceptul folosit în evaluare este durata de viață utilă normală, 

respectiv durata de viață fizică estimată în ani, în care bun ar putea fi utilizat înainte de a fi retras din 

funcțiune. 

Deprecierea funcțională 

Deprecierea funcțională este o pierdere de utilitate cauzată de ineficiența activului subiect în 

comparație cu substitutul său, care se concretizează într-o pierdere de valoare. Există două forme de 

cuantificare a deprecierii funcționale: 

 cheltuielile de capital excedentare (adică o investiție suplimentară), care pot fi cauzate de 

schimbări în proiectare, materiale de construcții, tehnologii de construire sau de fabricație, 

care permit construirea activelor moderne echivalente cu cheltuieli de capital mai mici decât 

cele încorporate în activul subiect;  

 cheltuielile de exploatare excedentare, care pot fi cauzate de îmbunătățiri ale proiectului sau 

de o capacitate excedentară, schimbări care au drept rezultat existența pe piață a unor active 

echivalente moderne, cu cheltuieli de exploatare mai mici decât cele ale activului subiect. 

Un exemplu de depreciere funcțională, cauzată de supradimensionare, este o hală industrială cu 

o înălțime a plafonului semnificativ mai mare față de halele moderne construite recent. În cazul 

supradimensionării, deprecierea funcțională se cuantifică prin cheltuielile de capital excedentare 

încorporate în hala subiect, față de cheltuielile de capital încorporate într-o hală modernă echivalentă. 

De obicei, deprecierea funcțională din supradimensionare se calculează ca diferență dintre costul 

curent de reproducere (mai mare) și costul curent de înlocuire (mai mic) al activului subiect. 

În ce privește cheltuielile de exploatare excedentare, în cazul unui activ de natura mașinilor și 

echipamentelor industriale, acestea se pot referi la: 

 un număr mai mare de operatori la mașinile și echipamentele industriale subiect, comparativ 

cu cel existent la un activ modern echivalent; 

 consumul excedentar de combustibil al mașinilor și echipamentelor industriale subiect față de 

substitutele lor moderne; 

 mai multe rebuturi și pierderi generate de mașinile și echipamentele industriale subiect față 

de substitutele lor moderne. 

Calcularea deprecierii funcționale, cauzată de cheltuielile de exploatare excedentare, se face prin 

actualizarea cheltuielilor de exploatare excedentare, previzionate pe durata de viață utilă rămasă a 

activului, cu o rată de actualizare adecvată, de obicei, egală cu costul mediu ponderat al capitalului. 

Deprecierea externă/economică 

Deprecierea economică este orice pierdere de utilitate cauzată de factori economici sau de 

localizare din exteriorul activului, care se concretizează într-o pierdere de valoare. Acesta este 
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denumită în mod obișnuit depreciere economică atunci când factorii externi se referă la modificări ale 

ofertei sau cererii pentru activ sau pentru produsele fabricate de activ. 

Pentru proprietatea imobiliară, deprecierea externă poate apare și în cazul în care a avut loc o 

deteriorare a localizării, de exemplu, din cauza schimbărilor infrastructurii locale, a condițiilor de 

mediu sau a modificărilor demografice.  

Exemple de depreciere economică sunt: diminuarea cererii pentru produsele sau serviciile 

produse de activul subiect sau diminuarea sau pierderea unor surse de materii prime sau de forță de 

muncă. Acești factori pot fi specifici unei anumite localizări sau pot afecta un întreg sector industrial. 

A treia etapă în abordarea prin cost este determinarea valorii terenului și adăugarea valorii 

acestuia la costul net al construcțiilor. Această etapă este specifică numai evaluării proprietăților 

imobiliare compuse din construcții și teren. 

Concluzii asupra celor trei abordări în evaluare 

Alegerea celei mai adecvate abordări sau metode de evaluare depinde de: 

 tipul valorii adoptat, determinat de scopul evaluării; 

 disponibilitatea datelor de intrare și a informațiilor necesare pentru evaluare; 

 disponibilitatea datelor de intrare și a ipotezelor adoptate de către participanții de pe piața 

activului subiect. 

Dacă nu există date de intrare suficiente pentru evaluare, astfel încât prin aplicarea unei singure 

abordări să se obțină o valoare credibilă, se recomandă utilizarea a cel puțin două abordări sau metode. 

Când se utilizează mai multe abordări/metode de evaluare, indicațiile obținute asupra valorii ar 

trebui să fie apropiate; ele trebuie să fie analizate și reconciliate pentru a se ajunge la o concluzie 

finală asupra valorii. În majoritatea rapoartelor de evaluare, clienții solicită ca această concluzie finală, 

să fie redată sub forma unei singure valori (de exemplu, 3,5 milioane euro) și nu sub forma unui 

interval de valori. 



      

14                                                                     Bazele evaluării - 2020  

 

 

 

 

CAPITOLUL II 

STANDARDELE DE EVALUARE A 

BUNURILOR, EDIȚIA 2020 
 

 

 

 

Standarde de evaluare …..…………………………………........... 15 

Ghiduri de evaluare .…………………………………….……...... 26 

Glosarul ANEVAR 2020……………………………………..…… 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

Bazele evaluării - 2020 15 

 

În luna iulie 2020, Conferința Națională ANEVAR a aprobat prin Hotărârea nr. 3/27.07.2020, 

publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 691/03.08.2020, standardele de evaluare obligatorii pentru 

desfășurarea activității de evaluare, începând cu data de 1 septembrie 2020. 

Ediția 2020 a colecției cuprinde: 

   Standarde generale 

SEV 100 Cadrul general (IVS Cadrul general) 

SEV 101 Termenii de referință ai evaluării (IVS 101) 

SEV 102 Documentare și conformare (IVS 102) 

SEV 103 Raportare (IVS 103) 

SEV 104 Tipuri ale valorii (IVS 104) 

SEV 105 Abordări și metode de evaluare 

 Standarde pentru active 

Bunuri imobile 

SEV 230 Drepturi asupra proprietății imobiliare (IVS 230) 

SEV 232 Evaluarea proprietății generatoare de afaceri 

SEV 233 Proprietatea în curs de construire (IVS 410) 

SEV 340 Evaluarea bunurilor imobile și eficienta energetică (EVIP) 

GEV 500 Determinarea valorii impozabile a clădirilor 

GEV 630 Evaluarea bunurilor imobile 

Întreprinderi, fond de comerț și alte active necorporale 

SEV 200 Întreprinderi și participații la întreprinderi (IVS 200) 

SEV 210 Active necorporale (IVS 210) 

SEV 220 Datorii nefinanciare (IVS 220) 

GEV 600 Evaluarea întreprinderii 

Bunuri mobile 

SEV 300 Mașini, echipamente și instalații (IVS 300) 

GEV 620 Evaluarea bunurilor mobile de natura mașinilor, echipamentelor, instalațiilor și stocurilor 

Acțiuni și alte instrumente financiare 

SEV 250 Instrumente financiare (IVS 250) 

 Standarde pentru utilizări specifice 

SEV 310 Evaluări ale drepturilor asupra proprietăţii imobiliare pentru garantarea împrumutului  

SEV 400 Verificarea evaluării 

SEV 430 Evaluări pentru raportarea financiară 

SEV 450 Estimarea valorii de asigurare și a daunelor (EVGN) 

GEV 520 Evaluarea pentru garantarea împrumutului 

  Glosar 2020 
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Standarde de evaluare 

 
Actuala colecție de standarde de evaluare încorporează:  

 Standardele Internaționale de Evaluare (IVS), ediția 2019, care au intrat în vigoare la 31 

ianuarie 2020; 

 alte standarde strict necesare evaluării bunurilor:  

- SEV 232 Evaluarea proprietății generatoare de afaceri,  

- SEV 400 Verificarea evaluării,  

 două standarde europene de evaluare, prin care se asigură astfel compatibilitatea și cu 

Standardele Europene de Evaluare (EVS):  

- Estimarea valorii de asigurare și a daunelor (EVGN),  

- Evaluarea bunurilor imobile și eficiența energetică (EVIP). 

 Standarde generale 

Standardele generale au aplicabilitate generală pentru toate tipurile de active și pentru toate 
scopurile evaluării, cu excepția unor modificări sau cerințe suplimentare, specificate în Standardele 
pentru active sau în Standardele pentru utilizări specifice. Standardele generale sunt: 

- SEV 100 Cadrul general; 

- SEV 101 Termenii de referință ai evaluării; 

- SEV 102 Documentare și conformare; 

- SEV 103 Raportare; 

- SEV 104 Tipuri ale valorii; 

- SEV 105 Abordări și metode de evaluare. 

SEV 100 Cadrul general  

Conformitatea cu standardele 

Atunci când se afirmă că o evaluare va fi sau că a fost efectuată în conformitate cu 

Standardele de evaluare a bunurilor, care sunt conforme cu Standardele Internaționale de Evaluare 

(IVS), înseamnă că implicit evaluarea a fost elaborată în conformitate cu Standardele relevante de 

evaluare a bunurilor aprobate de ANEVAR.  

Active și datorii 

Standardele se pot aplica atât la evaluarea activelor, cât și la evaluarea datoriilor. Pentru ca 

standardele să fie mai ușor de parcurs și pentru a evita repetiția, termenii „activ” sau „active” au fost 

definiți astfel încât să includă și datoria sau datoriile, precum și grupurile de active, grupurile de 

datorii sau grupurile de active și datorii, cu excepția cazului în care se specifică altfel sau atunci 

când reiese clar din context că se exclud datoriile.  

Evaluatorul 

Evaluatorul a fost definit ca „o persoană fizică, un grup de persoane fizice sau o persoană 

juridică care posedă calificările, abilitatea și experiența necesare pentru efectuarea unei evaluări în 

mod obiectiv, nepărtinitor și competent”. Deoarece evaluatorul cu specializarea verificarea evaluării 
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trebuie să fie, de asemenea, evaluator, pentru a facilita parcurgerea acestor standarde, termenul de 

evaluator include și evaluatorii cu specializarea verificarea evaluării, cu excepția cazului în care se 

specifică altfel sau reiese clar din context că se exclud evaluatorii cu specializarea verificarea 

evaluării.  

Obiectivitate 

Procesul de evaluare solicită evaluatorului să aplice raționamente imparțiale referitoare la 

credibilitatea datelor de intrare și a ipotezelor. Pentru ca o evaluare să fie credibilă, este important ca 

aceste raționamente să fie realizate într-un mod care promovează transparența și minimizează 

influența oricăror factori subiectivi asupra procesului. Raționamentul utilizat în evaluare trebuie să fie 

aplicat în mod obiectiv pentru a se evita analizele, opiniile și concluziile părtinitoare.  

Pentru a se asigura gradul de obiectivitate necesar în procesul de evaluare, astfel încât rezultatul 

să fie imparțial, este fundamental ca aplicarea acestor standarde să fie însoțită de existența unor 

controale și proceduri adecvate (de exemplu, Codul de etică al profesiei de evaluator autorizat, 

elaborat de ANEVAR). 

Competență 

Evaluările trebuie să fie efectuate de către o persoană fizică sau juridică ce posedă abilitățile 

tehnice, experiența și cunoștințele adecvate despre subiectul evaluării, despre piața (piețele) pe care 

acesta se comercializează și despre scopul evaluării. Evaluatorul poate să solicite asistență din partea 

specialiștilor în anumite aspecte ale misiunii de evaluare, cu condiția ca acesta să posede abilitățile 

tehnice, cunoștințele și experiența necesare pentru a înțelege, interpreta și utiliza datele furnizate de 

specialiști, iar acest lucru trebuie să fie prezentat în termenii de referință ai evaluării și în raportul de 

evaluare. 

Devierile de la standarde  

O „deviere de la standarde” reprezintă o situație în care trebuie urmate cerințe legislative 

particulare, de reglementare sau ale altor autorități, cerințe care nu corespund unora dintre cerințele 

cuprinse în SEV. Devierile au un caracter obligatoriu, în sensul că, pentru a asigura conformitatea 

evaluării cu SEV, evaluatorul trebuie să respecte cerințele juridice, de reglementare și pe cele ale 

altor autorități adecvate scopului și jurisdicției evaluării. 

SEV 101 Termenii de referință ai evaluării 

Acest standard este conceput pentru a se aplica unui spectru larg de evaluări, incluzând:  

(a) evaluările efectuate de către evaluatori pentru propriii angajatori (evaluări interne), 

(b) evaluările efectuate de către evaluatori pentru alți clienți decât propriii angajatori (evaluări 

pentru o terță parte) și 

(c) verificările evaluării, în situația în care evaluatorului verificator nu i se solicită propria 

concluzie asupra valorii.  

Termenii de referință ai evaluării (menționați uneori ca fiind termenii de referință contractuali) 

descriu termenii fundamentali ai contractului de evaluare, cum ar fi activul (activele) supus(e) 

evaluării, scopul evaluării și responsabilitățile părților implicate în evaluare.  

Termenii de referință ai evaluării pot fi stabiliți la începutul sau pe parcursul derulării activității 

de evaluare, dar modificările trebuie comunicate clientului înainte de finalizarea evaluării și de 

emiterea raportului de evaluare.  

Termenii de referință ai evaluării includ: 
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a) identificarea evaluatorului - evaluatorul poate fi o persoană fizică, un grup de persoane 

fizice sau o persoană juridică. În situația în care evaluatorul are un interes sau o legătură 

personală/materială cu subiectul evaluării sau cu celelalte părți implicate în evaluare sau 

dacă există orice alt factor care ar putea restrânge abilitatea evaluatorului de a efectua o 

evaluare obiectivă și nepărtinitoare, acești factori trebuie relevați chiar de la început. În lipsa 

acestei dezvăluiri, evaluarea nu este conformă cu SEV. Dacă evaluatorul are nevoie să 

apeleze la asistență substanțială din partea altor specialiști pentru orice aspect al evaluării, 

trebuie prezentată clar natura unei astfel de asistențe, precum și măsura în care s-a bazat pe 

aceasta; 

b)   identificarea clientului - este important să se precizeze entitatea (entitățile) pentru care se 

realizează evaluarea, astfel încât să se asigure că forma și conținutul raportului corespund 

necesităților acestor utilizatori: 

c)   identificarea altor utilizatori desemnați (dacă este cazul): Este important să se înțeleagă dacă 

raportul are și alți utilizatori desemnați, care este identitatea acestora și care sunt nevoile lor, 

pentru a se asigura că forma și conținutul raportului răspund necesităților acestor utilizatori; 

d)   activul (activele) supus(e) evaluării trebuie clar identificat; 

e)   moneda evaluării: trebuie să se stabilească moneda în care se va exprima valoarea din raport 

sau concluzia finală asupra valorii. 

f) scopul evaluării, care determină tipul valorii; 

g) tipul/tipurile valorii utilizat(e), adecvat(e) scopului evaluării; 

h) data evaluării, care poate fi diferită de data emiterii raportului de evaluare sau de data la care 

investigațiile urmează să se facă sau să se finalizeze; 

i) natura și amploarea activităților evaluatorului și oricare limitări ale acestora; 

j)   natura și sursa informațiilor pe care se bazează evaluatorul;  

k)   ipoteze semnificative și/sau ipoteze speciale semnificative, formulate pe durata realizării și 

raportării evaluării trebuie specificate;  

l)   tipul raportului care va fi elaborat: trebuie descris formatul raportului, adică modul în care 

va fi comunicată valoarea;  

m) restricții de utilizare, difuzare sau publicare; 

n) faptul că evaluarea se va realiza în conformitate cu SEV și că evaluatorul va estima gradul 

de adecvare al tuturor datelor de intrare semnificative. 

SEV 102 Documentare și conformare 

Documentarea făcută pe durata unei evaluări trebuie să fie adecvată scopului evaluării solicitate 

și tipului valorii care se va raporta. 

Dovezile suficiente vor fi colectate prin diferite mijloace, de exemplu, inspecție, interviuri, 

calcule și analiză, pentru a asigura că evaluarea este fundamentată în mod adecvat. Pentru 

determinarea volumului de informații este necesar un raționament profesional, astfel încât să existe 

certitudinea că informațiile ce urmează să fie obținute sunt adecvate scopului evaluării. Din punct de 

vedere practic, este normal să se stabilească limitări ale extinderii documentării evaluatorului. Orice 

astfel de limitări vor fi înregistrate în termenii de referință ai evaluării. Dacă limitările documentării 

sunt atât de substanțiale încât evaluatorul nu poate stabili relevanța datelor de intrare și a ipotezelor, 

contractul de evaluare nu trebuie să stipuleze că evaluarea s-a realizat în conformitate cu SEV.  

Datele de intrare semnificative, furnizate evaluatorului (de exemplu, de către manageri/ 

proprietari), ar trebui luate în considerare, analizate și/sau coroborate. În situația în care 
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credibilitatea sau gradul de încredere privind aceste informații nu se susține, ar trebui să se decidă 

dacă sau cum vor fi utilizate.   

Trebuie păstrat un dosar de lucru al activității desfășurate pe parcursul evaluării, pe o durată de 

timp rezonabilă, avându-se în vedere cerințele legale sau de reglementare. În funcție de cerințe, acest 

dosar va include datele cheie de intrare, toate calculele, documentarea și analizele relevante pentru 

concluzia finală, precum și o copie a oricărui raport preliminar sau final predat clientului. 

SEV 103 Raportare 

Este esențial ca raportul de evaluare să comunice informațiile necesare pentru o înțelegere 

adecvată a evaluării sau a verificării evaluării. Un raport de evaluare nu trebuie să fie ambiguu sau să 

inducă în eroare și va permite cititorului îndreptățit o înțelegere clară a evaluării sau a altor servicii 

furnizate. 

Pentru a asigura comparabilitatea, relevanța și credibilitatea, raportul va prezenta o descriere 

clară și precisă a termenilor de referință ai evaluării, a scopului și utilizării desemnate a acesteia, și va 

prezenta orice ipoteze, ipoteze speciale, incertitudini sau condiții limitative importante care 

influențează în mod direct evaluarea. 

 Scopul evaluării, complexitatea activului supus evaluării și cerințele utilizatorilor vor determina 

gradul adecvat de detaliere al raportului de evaluare. Formatul raportului, precum și orice excludere de 

la cerințele acestui standard trebuie să fie convenite în prealabil și consemnate în termenii de referință 

ai evaluării.  

Raportul trebuie să fie suficient de cuprinzător pentru a comunica utilizatorilor desemnați 

termenii de referință ai evaluării, activitatea desfășurată și concluziile la care s-a ajuns. De asemenea, 

raportul ar trebui să fie suficient de cuprinzător pentru ca un profesionist în evaluare, care deține o 

experiență adecvată și nu are niciun fel de implicare anterioară în contractul de evaluare, să analizeze 

raportul de evaluare și să înțeleagă elementele cuprinse în acesta. 

 Principalele elemente ale unui raport de evaluare sunt: 

(a) termenii de referință ai evaluării realizate, incluzând elementele stipulate în paragraful 

20.3 din SEV 101 Termenii de referință ai evaluării, în măsura în care fiecare dintre 

aceste elemente se poate aplica în misiunea de evaluare,  

(b) utilizarea desemnată, 

(c) abordarea sau abordările utilizate,  

(d) metoda sau metodele aplicate,  

(e) datele de intrare principale utilizate, 

(f) ipotezele formulate,   

(g) concluzia (concluziile) privind valoarea și principalele motive care au condus la 

oricare dintre concluziile formulate și   

(h) data raportului (care poate să difere de data evaluării). 

 Principalele elemente ale unui raport de verificare sunt: 

(a) termenii de referință ai verificării realizate, incluzând elementele stipulate în 

paragraful 20.3 din SEV 101 Termenii de referință ai evaluării, în măsura în care 

fiecare dintre aceste elemente se pot aplica în misiunea de verificare a evaluării,  

(b) raportul de evaluare supus verificării, precum și datele de intrare și ipotezele pe care s-

a bazat evaluarea, 
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(c) concluziile verificatorului cu privire la evaluarea supusă verificării, incluzând 

argumentarea acestora și  

(d) data raportului (care poate să difere de data evaluării). 

SEV 104 Tipuri ale valorii 

Tipurile valorii (denumite uneori standarde ale valorii) descriu ipotezele fundamentale pe care 

se vor baza valorile raportate. Este esențial ca tipul (sau tipurile) valorii să fie adecvat(e) termenilor de 

referință și scopului evaluării, deoarece tipul valorii poate influența sau dicta selectarea metodelor de 

evaluare, a datelor de intrare și a ipotezelor și, în final, concluzia evaluatorului asupra valorii.  

Orice tip al valorii trebuie însoțit de sursa definiției sale sau trebuie explicat.  

Evaluatorii sunt responsabili pentru înțelegerea reglementărilor, a jurisprudenței și a alor ghiduri 

de interpretare aferente tuturor tipurilor valorii utilizate. 

Tipurile valorii definite în SEV 104 sunt: 

1. Valoarea de piață reprezintă suma estimată pentru care un activ sau o datorie ar putea fi 

schimbat(ă) la data evaluării, între un cumpărător hotărât și un vânzător hotărât, într-o tranzacție 

nepărtinitoare, după un marketing adecvat și în care părțile au acționat fiecare în cunoștință de cauză, 

prudent și fără constrângere. 

Definiția valorii de piață trebuie aplicată în conformitate cu următorul cadru conceptual: 

(a) „suma estimată” se referă la un preț exprimat în unități monetare, plătibile pentru activ, într-o 

tranzacție nepărtinitoare de piață. Valoarea de piață este prețul cel mai probabil care se 

poate obține în mod rezonabil pe piață, la data evaluării, în conformitate cu definiția valorii 

de piață. Acesta este cel mai bun preț care se poate obține în mod rezonabil de către 

vânzător și cel mai avantajos preț care se poate obține în mod rezonabil de către 

cumpărător. Această estimare exclude, în mod explicit, un preț estimat, majorat sau 

micșorat de clauze sau de situații speciale, cum ar fi o finanțare atipică, operațiuni de 

vânzare și de leaseback, compensări sau concesii speciale acordate de orice persoană 

asociată cu vânzarea, precum și orice element al valorii disponibil doar unui proprietar sau 

cumpărător specific.  

(b) „un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(ă)” se referă la faptul că valoarea unui activ sau 

datorie este mai degrabă o sumă de bani estimată decât o sumă de bani predeterminată sau 

un preț efectiv curent de vânzare. Este prețul dintr-o tranzacție care întrunește toate 

elementele conținute în definiția valorii de piață la data evaluării. 

(c) „la data evaluării” cere ca valoarea să fie specifică unui moment, adică la o anumită dată. 

Deoarece piețele și condițiile de piață se pot modifica, valoarea estimată poate să fie 

incorectă sau necorespunzătoare pentru o altă dată. Mărimea valorii va reflecta starea și 

circumstanțele pieței, așa cum sunt ele la data evaluării, și nu cele aferente oricărei alte date.  

(d) „între un cumpărător hotărât“ se referă la un cumpărător care este motivat, dar nu și obligat 

să cumpere. Acest cumpărător nu este nici nerăbdător, nici decis să cumpere la orice preț. 

De asemenea, acest cumpărător este unul care achiziționează în conformitate mai degrabă 

cu realitățile pieței curente și cu așteptările pieței curente decât cu cele ale unei piețe 

imaginare sau ipotetice, a cărei existență nu poate fi demonstrată sau anticipată. 

Cumpărătorul ipotetic nu ar plăti un preț mai mare decât prețul cerut pe piață. Proprietarul 

curent este inclus între cei care formează „piața”.  

(e) „și un vânzător hotărât” nu este nici un vânzător nerăbdător, nici un vânzător forțat să vândă 

la orice preț, nici unul pregătit pentru a vinde la un preț care este considerat a fi nerezonabil 
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pe piața curentă. Vânzătorul hotărât este motivat să vândă activul, în condițiile pieței, la cel 

mai bun preț accesibil pe piața liberă, după un marketing adecvat, oricare ar putea fi acel 

preț. Circumstanțele faptice ale proprietarului curent nu fac parte din aceste considerații, 

deoarece vânzătorul hotărât este un proprietar ipotetic. 

(f)  „într-o tranzacție nepărtinitoare” se referă la o tranzacție care are loc între părți care nu au o 

relație deosebită sau specială, de exemplu, între compania mamă și companiile sucursale 

sau între proprietar și chiriaș, care ar putea face ca nivelul prețului să nu fie caracteristic 

pentru piață sau să fie majorat. Tranzacția la valoarea de piață se presupune că are loc între 

părți fără o legătură între ele, fiecare acționând în mod independent. 

(g) „după un marketing adecvat“ înseamnă că activul a fost expus pe piață în modul cel mai 

adecvat pentru a se efectua cedarea lui la cel mai bun preț care se poate obține în mod 

rezonabil, în conformitate cu definiția valorii de piață. Metoda de valorificare prin vânzare 

este considerată a fi acea metodă prin care se obține cel mai bun preț pe piața la care 

vânzătorul are acces. Durata timpului de expunere pe piață nu este o perioadă fixă, ci va 

varia în funcție de tipul activului și de condițiile pieței. Singurul criteriu este acela că 

trebuie să fi existat un timp corespunzător pentru ca activul să fie adus în atenția unui număr 

adecvat de participanți de pe piață. Perioada de expunere este situată înainte de data 

evaluării. 

(h) „în care părțile au acționat fiecare în cunoștință de cauză, prudent” presupune că atât 

cumpărătorul hotărât, cât și vânzătorul hotărât sunt informați, de o manieră rezonabilă, 

despre natura și caracteristicile activului, despre utilizările curente și cele potențiale ale 

acestuia, precum și despre starea în care se află piața la data evaluării. Se mai presupune că 

fiecare parte utilizează acele cunoștințe în mod prudent, pentru a căuta prețul cel mai 

favorabil corespunzător poziției lor ocupate în tranzacție. Prudența se apreciază prin referire 

la situația pieței de la data evaluării și neluând în considerare eventualele informații 

ulterioare acestei date. De exemplu, nu este neapărat imprudent ca un vânzător să vândă 

activele pe o piață cu prețuri în scădere, la un preț care este mai mic decât prețurile de piață 

anterioare. În astfel de cazuri, valabile și pentru alte schimburi de pe piețele care 

înregistrează modificări ale prețurilor, cumpărătorul sau vânzătorul prudent va acționa în 

conformitate cu cele mai bune informații de piață, disponibile la data evaluării. 

(i)  „și fără constrângere” stabilește faptul că fiecare parte este motivată să încheie tranzacția, 

dar niciuna nu este forțată în mod nejustificat să o facă. 

2. Chiria de piață este suma estimată pentru care un drept asupra proprietății imobiliare ar putea 

fi închiriat, la data evaluării, între un locator hotărât și un locatar hotărât, cu clauze de închiriere 

adecvate, într-o tranzacție nepărtinitoare, după un marketing adecvat și în care părțile au acționat 

fiecare în cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere. 

3. Valoarea echitabilă este prețul estimat pentru transferul unui activ sau a unei datorii între părți 

identificate, aflate în cunoștință de cauză și hotărâte, preț care reflectă interesele acelor părți. 

4. Valoarea de investiție/subiectivă este valoarea unui activ pentru proprietarul acestuia sau 

pentru un proprietar potențial, pentru o anumită investiție sau pentru anumite scopuri de exploatare.  

5. Valoarea sinergiei reprezintă rezultatul creat în urma combinării a două sau mai multe active 

sau drepturi, atunci când valoarea rezultată în urma combinării este mai mare decât suma valorilor 

individuale. 

6. Valoarea de lichidare reprezintă suma care ar fi obținută când un activ sau un grup de active 

se vinde în mod individual (element cu element). 
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Premisele valorii/Utilizarea presupusă - O premisă a valorii sau utilizarea presupusă descrie 

condițiile în care este utilizat un activ sau o datorie. Diferite tipuri ale valorii pot impune o anumită 

premisă a valorii sau pot permite luarea în considerare a mai multor premise ale valorii. Printre cele 

mai uzuale premise ale valorii se numără: 

(a) cea mai bună utilizare este utilizarea care, din perspectiva unui participant de pe piață, are ca 

rezultat cea mai mare valoare a unui activ; 

(b) utilizarea curentă/existentă reprezintă felul în care este utilizat(ă) în prezent un activ, o 

datorie sau un grup de active și/sau de datorii; 

(c) vânzarea ordonată descrie valoarea care s-ar putea realiza prin vânzarea unui grup de active 

în cadrul procesului de lichidare, având la dispoziție o perioadă de timp rezonabilă pentru a găsi un 

cumpărător (sau cumpărători), vânzare în care vânzătorul este constrâns să vândă activele în starea și 

în locul în care se află acestea; 

(d) vânzarea forțată se utilizează deseori în situațiile când un vânzător este constrâns să vândă 

și, în consecință, nu are la dispoziție o perioadă de marketing adecvată și cumpărătorii ar putea să nu 

realizeze analizele proprii necesare. Prețul care ar putea fi obținut în aceste situații va depinde de 

natura presiunii exercitate asupra vânzătorului și de motivele pentru care nu poate să dispună de o 

perioadă de marketing adecvată. 

Sinergiile - se referă la beneficiile aferente combinării activelor. Când sunt prezente, sinergiile 

fac ca valoarea unui grup de active și datorii să fie mai mare decât suma valorilor individuale ale 

activelor și datoriilor, element cu element. 

Ipoteze - Pe lângă stabilirea tipului valorii, deseori este necesar să se formuleze o ipoteză sau 

mai multe ipoteze, pentru a clarifica fie starea activului în cadrul schimbului ipotetic, fie situațiile în 

care se presupune că activul se schimbă. Astfel de ipoteze pot avea un impact semnificativ asupra 

valorii. Aceste tipuri de ipoteze se împart în general în două categorii: 

(a) fapte presupuse a fi în concordanță sau care ar putea fi în concordanță cu faptele existente la 

data evaluării și 

(b) fapte presupuse a fi diferite de faptele existente la data evaluării.  

Când se stabilește o ipoteză prin care se presupun situații care diferă de cele existente la data 
evaluării, ipoteza respectivă devine o ipoteză specială. 

Toate ipotezele și ipotezele speciale trebuie să fie rezonabile în circumstanțele date, să fie 

argumentate prin date de piață și să fie relevante scopului pentru care este solicitată evaluarea.  

Costuri de tranzacționare - Majoritatea tipurilor valorii reprezintă prețul estimat de 

tranzacționare a unui activ fără a include costurile vânzătorului generate de vânzare sau costurile 

cumpărătorului generate de cumpărare și fără a se face o ajustare pentru oricare taxă plătibilă de 

oricare dintre părți, ca efect direct al tranzacționării. 

SEV 105 Abordări și metode de evaluare 

Toate se bazează pe principiile economice ale prețului de echilibru, anticipării beneficiilor 

sau substituției. Abordările principale în evaluare sunt: 

a)  abordarea prin piață, 

b)  abordarea prin venit și 

c)  abordarea prin cost. 

Toate se bazează pe principiile economice ale prețului de echilibru, anticipării beneficiilor 

sau substituției.  
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Fiecare dintre aceste abordări include metode de aplicare diferite și detaliate. Obiectivul 

selectării abordărilor și metodelor aplicate la evaluarea unui activ este acela de a găsi metoda cea 

mai adecvată pentru circumstanțele date. Procesul de selecție ar trebui să ia în considerare ca cerințe 

minime:  

a) tipul și premisa valorii adecvate, determinate prin termenii de referință ai evaluării și de 

scopul evaluării,   

b) punctele tari și punctele slabe ale abordărilor și metodelor de evaluare care pot fi aplicate,   

c) gradul de adecvare al fiecărei metode, ținând cont de natura activului și de abordările sau 

metodele utilizate de către participanții de pe piața relevantă și  

d) disponibilitatea informațiilor credibile necesare pentru aplicarea metodei (metodelor).  

Evaluatorilor nu li se cere să utilizeze mai multe metode pentru evaluarea unui activ. Cu toate acestea, 

atunci când datele de intrare concrete sau observabile sunt insuficiente pentru ca o singură metodă să 

conducă la o concluzie credibilă, evaluatorii ar trebui să ia în considerare mai multe abordări și metode. 

Concluzia asupra valorii, bazată pe aceste abordări și/sau metode multiple, ar trebui să fie rezonabilă, 

iar procesul de analiză și reconciliere a diferitelor valori pentru a se ajunge la o singură concluzie – 

excluzând media valorilor obținute – ar trebui să fie descris în raportul de evaluare.   

Deoarece conformitatea cu SEV poate solicita evaluatorului să utilizeze o metodă nedefinită 

sau nemenționată în SEV, este responsabilitatea evaluatorului să aleagă metoda (metodele) adecvate 

pentru fiecare contract de evaluare. 

Evaluatorii ar trebui să utilizeze la maxim informațiile relevante observabile pe piață, în toate cele 

trei abordări. Indiferent de sursa datelor de intrare și de ipotezele utilizate în evaluare, evaluatorul 

trebuie să efectueze o analiză adecvată pentru selectarea acestor date de intrare și ipoteze, precum și a 

adecvării acestora pentru scopul evaluării.  

Deși nu există nicio abordare sau metodă care să se aplice în toate circumstanțele, informația 

privind prețul de pe o piață activă este, în general, considerată cea mai credibilă indicație a valorii. 

Anumite tipuri ale valorii pot interzice evaluatorului să aplice ajustări subiective prețului de pe o 

piață activă. Când piața este inactivă, informațiile despre preț pot totuși furniza indicații credibile cu 

privire la valoare, însă pot fi necesare ajustări subiective.  

Abordarea prin piață 

Abordarea prin piață oferă o indicație asupra valorii prin compararea activului subiect cu active 

identice sau similare, ale căror informații privind prețul de vânzare se cunosc.   

Abordarea prin piață ar trebui aplicată și ar trebui să i se aloce o importanță semnificativă în 

următoarele situații: 

(a) activul subiect a fost vândut recent printr-o tranzacție care îndeplinește condițiile pentru 

tipul valorii stabilit, 

(b) activul subiect sau alte active foarte asemănătoare sunt vândute pe o piață specifică în mod 

activ și/sau  

(c) există vânzări frecvente și/sau observabile cu active foarte asemănătoare. 

Metodele din cadrul abordării prin piață se clasifică în două categorii: 

a) metoda comparației vânzărilor; 

b) metoda comparației vânzărilor de pe piața de capital. 

Acest metode sunt asemănătoare. Există însă anumite diferențe, motivate de faptul că în cea de-a 

doua metodă activele comparabile sunt vândute pe piața de capital. 
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Abordarea prin venit  

Abordarea prin venit oferă o indicație asupra valorii prin convertirea fluxului de numerar viitor 

într-o singură valoare curentă. Conform abordării prin venit, valoarea unui activ este determinată prin 

estimarea mărimii venitului, a fluxurilor de numerar sau a economiilor de costuri generate de acel 

activ.  

Abordarea prin venit ar trebui să fie aplicată și ar trebui să i se atribuie o importanță semnificativă 

în următoarele situații:   

(a) capacitatea activului de a genera venit reprezintă cel mai important element care 

influențează valoarea, din perspectiva unui participant pe piață, și/sau,   

(b) pentru activul subiect sunt disponibile previziuni rezonabile cu privire la mărimea și 

eșalonarea în timp a venitului viitor și pe piață există puține comparabile relevante sau 

lipsesc.  

Metodele din cadrul abordării prin venit se bazează efectiv pe valoarea actualizată a fluxului 

de numerar viitor. Aceste metode sunt variații ale metodei fluxului de numerar actualizat (DCF). 

Conform metodei DCF, fluxul de numerar previzionat este actualizat la data evaluării, 

rezultatul fiind valoarea actualizată a activului.   

În anumite situații, pentru activele cu durată de viață lungă sau cu durată de viață 

nedeterminată, fluxul de numerar poate include o valoare terminală care reprezintă valoarea 

activului la finalul perioadei de previziune explicită. În alte situații, valoarea unui activ poate fi 

calculată utilizând numai o valoare terminală, fără vreo perioadă de previziune explicită. Această 

tehnică poartă numele de capitalizarea venitului.   

Abordarea prin cost 

Abordarea prin cost oferă o indicație asupra valorii prin utilizarea principiului economic 

conform căruia un cumpărător nu va plăti mai mult pentru un activ decât costul necesar obținerii unui 

activ cu aceeași utilitate, fie prin cumpărare, fie prin construire, cu excepția situației când se interpun 

factori precum momente inoportune, inconveniențe, riscuri sau alți factori. Abordarea prin cost oferă 

o indicație asupra valorii prin calcularea costului curent de înlocuire sau de reconstruire/reproducere 

al unui activ și aplicarea unor deduceri pentru deprecierea fizică a acestuia și pentru alte forme 

relevante de depreciere. 

Abordarea prin cost ar trebui să fie utilizată și ar trebui să i se acorde o importanță semnificativă 

în următoarele situații:  

(a) participanții ar putea să recreeze un activ cu o utilitate foarte asemănătoare cu cea a 

activului subiect, fără restricții de reglementare sau juridice, iar activul ar putea fi recreat 

suficient de repede pentru ca participantul să nu fie dispus să plătească o primă 

semnificativă pentru posibilitatea de a utiliza imediat activul subiect,   

(b) activul nu generează venit în mod direct, iar natura unică a activului face ca abordarea prin 

venit și abordarea prin piață să nu fie aplicabile și/sau 

(c) tipul valorii utilizat se fundamentează pe costul de înlocuire, cum ar fi valoarea de 

înlocuire.  

Există trei categorii de metode în cadrul abordării prin cost:  

a) metoda costului de înlocuire: metodă care indică valoarea prin calcularea costului unui 

activ similar care oferă o utilitate echivalentă,  

b) metoda costului de reconstruire/reproducere/recreare: metodă din cadrul abordării prin 
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cost care indică valoarea prin calcularea costului necesar pentru a recrea o copie a activului, 

c) metoda însumării: metodă prin care valoarea unui activ se calculează prin însumarea 

valorilor individuale ale părților sale componente. 

În contextul abordării prin cost, deprecierea se referă la ajustările aplicate costului estimat 

pentru a crea un activ echivalent ca utilitate, ajustări care reflectă influența asupra valorii a oricărei 

forme de depreciere care afectează activul subiect. Sensul termenului este diferit de sensul în care 

este utilizat în raportarea financiară sau în legislația fiscală, unde se referă, de regulă, la o metodă de 

amortizare sistematică, în timp, a cheltuielilor de capital.  

În mod uzual, ajustările pentru depreciere se aplică pentru următoarele tipuri de depreciere : 

(a) deprecierea fizică: Orice pierdere a utilității din cauza deteriorării fizice a activului sau 

a componentelor sale, ca urmare a vechimii sau a utilizării sale.   

(b) deprecierea funcțională: Orice pierdere a utilității rezultată din lipsa de eficiență a activului 

subiect în comparație cu înlocuitorul său, cum ar fi proiectul, specificațiile sau tehnologia 

învechite. 

(c) deprecierea externă sau economică: Orice pierdere a utilității cauzată de factori economici 

sau de localizare, independenți de activ. Acest tip de depreciere poate fi temporară sau 

permanentă.  

Pentru depreciere ar trebui luate în considerare duratele de viață fizică și economică ale activului: 

a) durata de viață fizică reprezintă perioada de timp în care activul ar putea fi folosit înainte 

să fie scos din uz sau după repararea sa eficientă din punct de vedere economic, luând în 

considerare lucrările de mentenanță periodice, însă nu și lucrările de renovare sau 

reconstruire,  

b) durata de viață economică reprezintă timpul estimat în care, prin utilizarea sa curentă, 

activul ar putea genera venituri financiare sau ar putea furniza beneficii nefinanciare. 

Durata de viață economică va fi influențată de gradul de depreciere funcțională sau 

economică la care este expus activul.  

Model de evaluare 

Un model de evaluare înglobează metodele cantitative, sistemele, tehnicile și raționamentele de 

ordin calitativ utilizate pentru estimarea și documentarea valorii.  

Atunci când utilizează sau creează un model de evaluare, evaluatorul trebuie: 

(a) să păstreze înregistrări adecvate pentru a justifica selecția sau crearea modelului, 

(b) să înțeleagă și să se asigure că rezultatul modelului de evaluare, ipotezele și condițiile 

limitative importante sunt consecvente cu tipul valorii și cu scopul evaluării și 

(c) să ia în considerare riscurile cheie asociate ipotezelor aplicate în modelul de evaluare. 

 Standarde pentru active 

Standardele pentru active stabilesc cerințele care fie modifică, fie adaugă ceva la Standardele 

generale și includ exemple ale modului în care se aplică principiile din Standardele generale, la acea 

clasă particulară de active. De asemenea, oferă informații suplimentare asupra caracteristicilor fiecărui 

tip de activ care influențează valoarea și identifică metodele și abordările uzuale utilizate.  

Sunt structurate pe patru subcategorii: 
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 bunuri imobile; 

 întreprinderi, fond de comerț și alte active necorporale, datorii nefinanciare; 

 bunuri mobile; 

 acțiuni și alte instrumente financiare.  

 Standarde pentru utilizări specifice 

Standardele pentru utilizări specifice sunt elaborate pentru scopurile uzuale pentru care sunt 

cerute evaluările:  

• garantare împrumut; 

• raportare financiară; 

• asigurare; 

• verificare evaluări. 

Observații 

1. Pentru ca standardele să fie mai ușor de parcurs și pentru a evita repetiția, termenii 

„activ” sau „active” au fost definiți astfel încât să includă și datoria sau datoriile, precum 

și grupurile de active, grupurile de datorii sau grupurile de active și datorii, cu excepția 

cazului în care se specifică altfel sau atunci când reiese clar din context că se exclud 

datoriile.  

2. Deoarece evaluatorul cu specializarea verificarea evaluării trebuie să fie, de asemenea, 

evaluator, pentru a facilita parcurgerea acestor standarde, termenul de evaluator include 

și evaluatorii cu specializarea verificarea evaluării, cu excepția cazului în care se 

specifică altfel sau reiese clar din context că se exclud evaluatorii cu specializarea 

verificarea evaluării.  

3. În cuprinsul standardelor se utilizează termenul activ, care este sinonim cu cel de bun (la 

care se face referire în Codul civil), aflat fie în proprietatea persoanelor juridice, fie a 

celor fizice. Sunt active: proprietățile imobiliare, activele corporale sau necorporale, 

proprietățile generatoare de afaceri sau instrumentele financiare. 

Ghiduri de evaluare 

În colecția 2020 sunt incluse și cinci ghiduri de evaluare elaborate de ANEVAR: 

 pentru completarea cerințelor din standardele de evaluare, prin precizări adaptate realităților 

economiei românești:  

-   GEV 600 Evaluarea întreprinderii,  

-   GEV 620 Evaluarea bunurilor mobile de natura mașinilor, echipamentelor, instalațiilor și 

stocurilor, 

-   GEV 630 Evaluarea bunurilor imobile, 

 la solicitarea Ministerului de Finanțe:  

-   GEV 500 Determinarea valorii impozabile a clădirilor  
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 pentru crearea unui cadru general pe baza căruia instituțiile de credit să-și elaboreze propriile 

norme de evaluare a garanțiilor reale, în diferitele faze ale activității de creditare:  

-   GEV 520 Evaluarea pentru garantarea împrumutului 

Glosarul 2020 

Acest glosar conține definițiile termenilor utilizați în toate Standardele Internaționale de Evaluare 

(IVS), ediția 2020. De asemenea, glosarul include definiții ale termenilor din ghidurile de evaluare 

elaborate de ANEVAR, care au fost actualizate în anul 2020.  
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Conceptul de valoare a banilor în timp 

Valoarea banilor în timp este conceptul conform căruia o sumă de bani deținută în prezent are o 

valoare mai mare decât valoarea aceleiași sume încasată la un anumit moment în viitor. Se ia în 

considerare astfel oportunitatea pe care o are cel care deține în prezent suma de bani de a o investi și 

de a obține câștiguri viitoare sub formă de dobânzi sau profit. În aceste condiții, pentru a compara 

valoarea unor sume de bani obținute la momente diferite de timp, este necesară utilizarea unor metode 

de conversie a valorii acestora, ce iau în considerare oportunitățile de investire a acestor sume de bani 

și rentabilitatea câștigată (sau pierdută) prin investirea (sau amânarea investirii) lor. 

Valoarea banilor în timp poate fi calculată prin utilizarea a trei metode: 

1. metoda dobânzii compuse (denumită compunere), utilizată pentru calculul valorii viitoare 

(estimată la un anumit moment în timp) a unei sume de bani deținute în prezent; 

2. metoda actualizării, utilizată pentru calculul valorii actualizate (prezente) a unei sume de 

bani încasate la un anumit moment în viitor; 

3. metoda capitalizării, utilizată pentru calculul valorii actualizate (prezente) a unei serii de 

fluxuri de numerar constante sau constant crescătoare (care cresc cu o rată constantă g). 

 

Calculul valorii viitoare prin metoda dobânzii compuse 

Valoarea, la un anumit moment în viitor, a unei sume de bani deținute în prezent este influențată 

de nivelul rentabilității medii ce poate fi obținută prin investirea acestei sume și de perioada pentru 

care se face investirea acesteia. 

Dacă notăm cu: 

- Vo = capital inițial investit (suma de bani deținută în prezent), 

-  k = rata rentabilității cerută/așteptată de investitor, 

- n = intervalul de timp existent de la momentul prezent până la cel viitor pentru care se estimează 

valoarea viitoare a capitalului (exprimat în ani sau fracțiuni de ani), și 

- Vn = valoarea capitalului estimată pentru un anumit moment în viitor,  

atunci:   

Vn = Vo × (1 + k)n
  

în care: 

- (1+k)n reprezintă factorul de compunere sau factorul dobânzii compuse și care presupune 

reinvestirea câștigurilor la aceeași rată a rentabilității pentru perioada rămasă până la scadența 

investiției. 

 

Exemplu 

Dacă se face un depozit la o bancă în valoare de 100.000 €, la o rată anuală a dobânzii de 5%, pe 

termen de 25 ani, atunci valoarea viitoare a acestui depozit se poate estima astfel: 

V25 = 100.000 € × (1 + 0,05)25 = 338.635 € 

Cei 100.000 € reprezintă capitalul inițial ce poate fi investit la o rată a dobânzii de 5% anual. În 

condițiile în care dobânzile anuale obținute sunt reinvestite la aceeași rată a dobânzii, de 5%, pe 
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perioada rămasă până la scadența depozitului (la sfârșitul anului 25), valoarea viitoare a capitalului 

investit este de 338.635 €. 

Un exemplu mai detaliat este redat mai jos: 

- capitalul inițial investit la începutul anului 2012 = 100.000 € 

- rata anuală a dobânzii = 10% 

- scadența depozitului = 10 ani (31 decembrie a anului 2021) 

Modul de calcul a valorii viitoare a capitalului inițial investit, prin utilizarea metodei dobânzii 

compuse, este redat în tabelul de mai jos: 

 

Anul 
Capitalul la începutul 

perioadei în € (1) 

Dobânda în € 

(2)  = 10%  (1) 

Capitalul la finele perioadelor 

în €   (3) = (1) + (2) 

2012 100.000 10.000 110.000 

2013 110.000 11.000 121.000 

2014 121.000 12.100 133.100 

2015 133.100 13.310 146.410 

2016 146.410 14.641 161.051 

2017 161.051 16.105 177.156 

2018 177.156 17.713 194.872 

2019 194.872 19.487 214.359 

2020 214.359 21.433 235.795 

2021 235.795 26.579 259.374 

 

Matematic, formula de calcul este foarte simplă: 

V2013 = V2012 + (10% × V2012) = V2012 × (1 + 0,1) 

pe care putem să o generalizăm prin formula: 

Vn = Vn-1 × (1 + k) 

unde Vn este valoarea capitalului la momentul n, iar k este rata rentabilității investiției (rata dobânzii 

plasamentului). 

Astfel: 

V2013 = V2012 × (1+ 0,1), și pe baza aceluiași principiu: 

V2014 = V2013 × (1+ 0,1) 

V2015 = V2014 × (1+ 0,1) 

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

V2021 = V2020 × (1+ 0,1) 

Ca rezultat, valoarea viitoare a depozitului, după 10 ani de la momentul realizării sale, poate fi 

calculată după formula: 

V2021 = V2012 × (1 + 0,1%)10 
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Actualizarea 

Actualizarea presupune calculul valorii actualizate (prezente) a sumelor de bani (fluxurilor de 

numerar) ce urmează să fie încasate la momente viitoare de timp. Actualizarea face astfel posibilă 

compararea valorii diferitelor sume de bani, fluxuri de numerar ce vor fi obținute la momente diferite 

de timp. 

Pentru estimarea valorii actualizate a unei sume de bani ce va fi obținută în viitor se ia în 

considerare rentabilitatea pierdută de cel care va încasa suma în viitor prin neinvestirea acesteia din 

momentul prezent până la momentul viitor când aceasta este obținută. Astfel, valoarea actualizată este 

valoarea viitoare a sumei de bani netă de dobânzile (câștigurile) pe care le-ar fi putut obține 

investitorul din momentul prezent până la momentul încasării sumei. În plus, se consideră că 

dobânzile (câștigurile) anuale ar fi fost reinvestite pe perioada rămasă până la scadența investiției 

potențiale.  

Ca urmare, valoarea actualizată a unei sume de bani ce va fi obținută la un anumit moment în 

viitor este suma de bani care, dacă ar fi fost investită pe perioada de la momentul prezent până la 

momentul viitor, prin acumularea câștigurilor (dobânzilor) reinvestite, ar fi fost egală cu suma ce 

urmează să fie obținută la acel moment în viitor. Astfel, tehnica actualizării constă în calculul 

matematic invers față de cel arătat în formula compunerii, respectiv: 

Vn = V0  (1 + k)n, deci 

 n

n

0
k1

V
V


  sau 

 nn0
k1

1
xVV


  

 nk1

1


 reprezintă inversul factorului dobânzii compuse și se numește factor de actualizare. 

 

Exemplu 

Un activ va genera un venit anual constant de 6.000 €, pe durata a trei ani, după care valoarea lui 

de casare este estimată a fi zero. 

Care este valoarea actualizată a acestor fluxuri de numerar dacă se ia în considerare o rentabilitate 

așteptată de 5% a capitalului investit? Care este valoarea activului? 

Rezolvare 

Calculul valorii actualizate a fluxurilor de numerar va ține cont de momentul viitor în care fiecare 

dintre acestea vor fi încasate, precum și de rata rentabilității pierdută prin neinvestirea lor pe perioada 

de la momentul prezent până la momentul viitor respectiv. 

Astfel, valoarea actualizată a fluxului de numerar încasat la finele primului an (CF1) este: 
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Valoarea actualizată a fluxului de numerar încasat la finele celui de al doilea an (CF2) este: 
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Valoarea actualizată a fluxului de numerar încasat la finele celui de al treilea an (CF3) este: 

   
183.5
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)CF(V

33
3

30 





  € 

Valoarea activului, reprezentată de suma valorilor actualizate a celor trei fluxuri de numerar ce 

vor fi încasate pe baza acestuia, este egală cu 16.366 €. Ca urmare, în condițiile în care rentabilitatea 

așteptată de investitori este de 5%, încasarea a trei fluxuri de numerar constante de 6.000 € în 

următorii 3 ani, la finele fiecărui an, este echivalentă cu încasarea în prezent a sumei de 16.366 €. 

 

Capitalizarea 

Capitalizarea presupune calculul valorii actualizate (prezente) însumate a unei serii de fluxuri de 

numerar constante sau crescătoare cu o rată anuală constantă (g). 

Ca esență, capitalizarea este tot un proces de actualizare ce presupune însă formule 

matematice de calcul simplificate. Formulele aplicate la pct. A pot fi aplicate în condițiile în care se 

iau în considerare o durată de viață a investiției nedeterminată (sau mai mare de 40-50 de ani) și 

ipoteze de previziune simplificatoare, cum ar fi: fluxurile de numerar ce vor fi obținute sunt constante 

sau cresc cu o rată constantă g, rata rentabilității așteptată de investitori (rata de actualizare) este, de 

asemenea, constantă. Dată fiind perioada nelimitată de-a lungul căreia se consideră că fluxurile de 

numerar vor crește, rata de creștere g a acestora este mai mică decât rata rentabilității așteptată de 

către investitori. 

Formulele de la pct. B și C pot fi aplicate în cazul în care se ia în considerare o durată de viață 

determinată (finită) a investiției, de-a lungul căreia vor fi obținute fluxuri de numerar constante, iar 

rata rentabilității așteptată de investitori (rata de actualizare) este constantă. 

Astfel, valoarea actualizată (prezentă) a unei serii de fluxuri de numerar viitoare poate fi estimată 

prin actualizarea fiecărui flux de numerar în parte și apoi prin însumarea valorilor lor actualizate, sau 

prin aplicarea formulelor de capitalizare, atunci când se iau în considerare ipoteze simplificatoare. 

A. Capitalizarea unui flux de numerar anual care se va obține în mod perpetuu 

1. Formula capitalizării unui flux de numerar anual constant și perpetuu este: 

 (1a)  
c

CF
Vc   

în care: 

Vc = valoarea actualizată (prezentă) a capitalului ce generează un flux de numerar constant anual 

în mod perpetuu (CF); 

CF = fluxul de numerar constant ce urmează să fie încasat anual, în mod perpetuu; 

c = rata de capitalizare (egală cu rata de actualizare), ce reprezintă rata rentabilității așteptată de 

investitori și care se consideră că are același nivel în perpetuitate. 

(1b)  Vc = CF × M 

în care: 

M = coeficientul multiplicator al fluxului de numerar anual constant și perpetuu, iar 

c

1
M   

Astfel coeficientul multiplicator sau multiplicatorul (sau multiplul) fluxului de numerar este 

inversul ratei de capitalizare. 
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2. Formula capitalizării unui flux de numerar anual crescător perpetuu cu o rată anuală 

constantă (g), numită formula lui Gordon-Shapiro, este: 

(2a)  
gk

CF
V 1

c


    

în care: 

CF1 = fluxul de numerar anual ce va fi obținut la finele primului an al perioadei de previziune. 

unde: 

g = rata anuală constantă perpetuă de creștere a  fluxului de numerar; 

k = rata de actualizare constantă a fluxului de numerar (rata rentabilității așteptată de 

investitori) 

c = k - g,  rata de capitalizare ce reprezintă, în acest caz, diferența dintre rata de actualizare (k) 

și rata anuală constantă perpetuă de creștere a  fluxului de numerar (g). 

În aceste condiții, multiplicatorul fluxului de numerar se va calcula după următoarea formulă:  

(2b)   
gk

1
M


   

Exemplu 

Din deținerea unui teren, investitorul poate obține o rentă perpetuă de 12.000 € anual. Rata 

medie a rentabilității așteptată de investitorii de pe piața imobiliară este 5%. În aceste condiții care 

este valoarea terenului estimată prin capitalizarea rentelor perpetue ce urmează să fie încasate 

perpetuu? 

Cât va fi valoarea estimată a terenului dacă se presupune că acest rente vor crește cu o rată 

anuală perpetuă constantă de 2%? 

Rezolvare 

000.240
05,0

000.12

c

CF
Vc   € (formula 1a)  

000.408
02,005,0

02,1×000.12

gk

CF
V 1

c 





  € (formula 2a) 

 sau 

Vc = CF × M = 12.000 ×
05.0

1
= 12.000 × 20 = 240.000 € (formula 1b) 

Vc = CF1 × M = 12.240 ×
02,005,0

1


 = 12.240 × 33,33 = 408.000 € (formula 2b) 

 

B. Capitalizarea unui flux de numerar ce va fi obținut cu o frecvență anuală de-a lungul 

unui interval de timp limitat 

Pentru calculul valorii actualizate prin formula capitalizării se iau în considerare mărimea 

fluxului de numerar constant și factorul de capitalizare. Astfel, capitalizarea unui flux de numerar 

obtenabil pe o perioadă limitată presupune aplicarea următoarei formule: 

Vc = CF × Fcap 
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în care: 

Vc = valoarea actualizată a seriei de fluxuri de numerar obtenabile pe o perioadă limitată; 

CF = fluxul de numerar constant ce va fi obținut periodic; 

Fcap = factorul de capitalizare sau factorul valorii actualizate a unui flux de numerar constant 

periodic; 

În condițiile în care fluxul de numerar constant obtenabil pe o perioadă limitată are o frecvență 

anuală, factorul de capitalizare (Fcap) va fi calculat prin aplicarea următoarei formule: 

(3) 
 

k

k1

1
1

Fcap

n




   

în care: 

n = numărul de ani ai perioadei de-a lungul căreia se va obține fluxul de numerar; 

k = rata de actualizare; 

 

NOTĂ  Factorul de capitalizare se poate calcula și prin însumarea factorilor de actualizare.  

(4) 
 


 


n

1t
t

k1

1
Fcap  

Exemplu 

În condițiile în care un contract de închiriere dă posibilitatea încasării unor chirii anuale constante 

de 6.000 €, timp de 3 ani, iar rata rentabilității așteptată de investitori este de 5%, care este valoarea 

actualizată a acestei serii de fluxuri de numerar estimate prin aplicarea formulei capitalizării? 

Calculați factorul de capitalizare pe care ar trebui să-l folosiți în calcularea valorii actualizate. 

 

Rezolvare 

     

 
7232,2

05,0

05,01

1
1

05,01

1

05,01

1

05,01

1
Fcap

3

32an 













  

Vc = 6.000  × 2,7232 = 16.339 € 

 

C. Capitalizarea unui flux de venit constant care se va obține cu o frecvență mai mică de un 

an și pe o durată de timp limitată 

În cazul în care fluxul de numerar ce va fi obținut pe o perioadă limitată are o periodicitate mai 

mică de un an (semestrială, trimestrială, lunară), formula generală de calcul a factorului de capitalizare 

este: 

(5) Fcapper = 
1 - (1 + k / m)-n×m 

k / m 

în care: 

 Fcapper = Fcap calculat în cazul fluxurilor de numerar cu o periodicitate mai mică de un an; 

k = rata de actualizare; 
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n = numărul de ani ai perioadei de-a lungul căreia se obțin fluxurile constante de numerar; 

m = numărul fracțiunilor dintr-un an (semestre, trimestre, luni) la finele cărora sunt obținute 

fluxurile constante de numerar. 

Formulele particulare sunt: 

Periodicitate semestrială FcapS = 
1 - (1 + k / 2)-n×2 

k / 2 

   

Periodicitate trimestrială FcapT = 
1 - (1 + k / 4)-n×4 

k / 4 

   

Periodicitate lunară FcapL = 
1 - (1 + k / 12)-n×12 

k / 12 

Exemplu 

Un contract de închiriere dă posibilitatea încasării unor chirii anuale constante de 6.000 € timp 

de 3 ani. Nivelul chiriilor va fi de 3.000 € în cazul în care se optează pentru încasarea lor semestrială, 

de 1.500 € dacă se optează pentru încasarea lor trimestrială și 500 € în cazul în care se optează pentru 

încasarea lor lunară. În situația în care rata rentabilității așteptată de investitori este 5% anual, care 

este valoarea actualizată a acestei serii de fluxuri de numerar prin aplicarea formulei capitalizării, 

ținând cont de periodicitatea fluxurilor de numerar? Calculați factorii de capitalizare pe care ar trebui 

sa-i folosiți în calculul valorii actualizate a fluxurilor de numerar, în funcție de periodicitatea acestora. 

 

Rezolvare 

5081,5

2

05,0

2

05,0
1

1
1

2

05,0
1

1
Fcap

6

6

1t
tS 




























 

0793,11

4

05,0

4

05,0
1

1
1

4

05,0
1

1
Fcap

12

12

1t
tT 




























 

3630,33

12

05,0

12

05,0
1

1
1

12

05,0
1

1
Fcap

36

36

1t

L 
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Luând în considerare valoarea calculată pentru factorii de capitalizare specifici seriilor de chirii 

constante ce vor fi încasate în următorii 3 ani, cu periodicitate semestrială, trimestrială și lunară se 

poate estima valoarea actualizată a acestor serii de fluxuri de numerar, după cum urmează: 

- în cazul fluxurilor de numerar cu periodicitate semestrială: 

 Vc = 3.000 × 5,5081 = 16.524 € 

- în cazul fluxurilor de numerar cu periodicitate trimestrială: 

Vc = 1.500 × 11,0793 = 16.619 € 

- în cazul fluxurilor de numerar cu periodicitate lunară: 

Vc = 500 × 33,3630 = 16.682 € 

Se poate observa că valoarea actualizată a seriilor de fluxuri de numerar este mai mare cu cât 
fluxurile de numerar se încasează cu o frecvență mai mică (cazul periodicității lunare), investitorii 
având oportunitatea să valorifice sumele respective investindu-le la rata rentabilității de 5%. Cu cât 
momentul încasării fluxului de numerar este mai îndepărtat în viitor, cu atât valoarea actualizată a 
acestuia este mai redusă (diminuată cu dobânzile aferente câștigurilor obtenabile prin investirea 
fluxului de numerar la rata rentabilității așteptate). 

Rata nominală versus rata reală a rentabilității 

Ratele rentabilității oferite de diverse oportunități de investiții sunt exprimate, în general, în 
termeni nominali, ceea ce înseamnă că beneficiile economice ce vor fi obținute sunt calculate luând în 
considerare prețurile curente ale perioadelor pentru care se face previziunea lor. Creșterea 
generalizată, de la o perioadă la alta, a prețurilor bunurilor și serviciilor tranzacționate în cadrul unei 
economii este măsurată cu ajutorul indicelui prețurilor de consum, iar pe baza acestuia se calculează 
rata inflației. Inflația reprezintă fenomenul de creștere generalizată a prețurilor bunurilor și serviciilor 
din economie, ceea ce implică o scădere a puterii de cumpărare a banilor și deci a veniturilor. Ca 
urmare, prin intermediul ratei inflației se măsoară nivelul scăderii puterii de cumpărare a banilor.  

Astfel, în condițiile în care o persoană deține la momentul prezent 100 de lei, pe care nu-i 
investește, dar nici nu-i consumă, va avea la finele anului tot 100 de lei. Dacă rata inflației în acest an 
va fi 4%, aceasta înseamnă că prețurile vor crește generalizat cu 4%, iar cu suma de 100 de lei nu se 
mai poate cumpăra aceeași cantitate de bunuri și servicii ca la începutul anului. Dacă se dorește 
calculul valorii la momentul actual (începutul anului) a sumei de 100 de lei pe care investitorul o va 
avea la finele anului, se poate folosi formula valorii actualizate, în care rata de actualizare este 
reprezentată de rata inflației. În acest fel se poate calcula valoarea în termeni reali (deflatată sau în 
prețuri constante) a sumei de 100 lei ce va fi încasată la finele anului. Aceasta este de aproximativ 96 
de lei (100 / 1,04) și reprezintă valoarea bunurilor și serviciilor în prețurile perioadei de bază 
(începutul anului) ce vor putea fi achiziționate peste un an cu suma de 100 de lei. 

Obținerea unei rentabilități nominale anuale de 4% implică majorarea sumei de 100 lei de la 
începutul anului la 104 lei la finele anului. Valoarea în termeni reali a sumei de 104 lei de la finele 
anului este de 100 de lei (104 / 1,04), ceea ce înseamnă că investitorul a reușit prin investirea banilor 
să le mențină puterea de cumpărare. La finele anului, cu cei 104 lei pe care îi deține va reuși să 
cumpere bunuri și servicii în valoare de 100 lei în prețurile de la începutul anului. În aceste condiții se 
poate spune că investitorul nu a câștigat nimic în termeni reali, el reușind prin rentabilitatea obținută - 
de 4% să acopere numai scăderea puterii de cumpărare a banilor implicată de existența unei inflații de 
4%. Ca urmare, rata reală a rentabilității, reprezentată de rentabilitatea câștigată de investitor peste 
nivelul ratei inflației, este în această situație 0%. 

Relația existentă între rata nominală a rentabilității, rata reală a rentabilității și rata inflației este 
cunoscută sub denumirea de formula lui Fisher și este următoarea: 
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     irn r1×k1k1   

în care: 

kn= rata nominală a rentabilității; 

kr= rata reală a rentabilității; 

ri = rata inflației. 

Atunci când rata reală a rentabilității și rata inflației au niveluri mici, se poate folosi formula 

simplificată a lui Fisher: 

irn rkk   

În calculul valorii actualizate a unei serii de fluxuri de numerar, atunci când previziunea 

fluxurilor de numerar este realizată prin luarea în considerare a prețurilor perioadei în care acestea 

sunt generate, rata de actualizare trebuie exprimată în termeni nominali. Ceea ce înseamnă că rata de 

actualizare ia în considerare și rata inflației estimată pentru perioada respectivă. 

În situația în care previziunea fluxurilor de numerar este realizată în prețuri constante (adică ale 

perioadei în care se face analiza, evaluarea), în calculul valorii actualizate a seriei respective de fluxuri 

de numerar ar trebui luată în considerare o rată de actualizare exprimată în termeni reali, deci fără 

luarea în considerare a inflației. 

 

Exemplu 

a) Rata nominală anuală a rentabilității ce poate fi obținută prin închirierea unei proprietăți 

imobiliare este de 10%, chiriile fiind încasate în lei. În condițiile în care rata anuală a inflației estimată 

pentru lei este de 4%, care este nivelul ratei reale a rentabilității?   

b) Un contract de închiriere pe o perioadă de 3 ani a acestei proprietăți imobiliare presupune 

obținerea următoarelor chirii anuale estimate în prețurile perioadelor în care se va face încasarea 

acestora: CF1= 31.200 lei, CF2= 32.448  lei, CF3= 33.746 lei. Care este valoarea deflatată (în prețuri 

constante, în termeni reali) a chiriilor ce urmează să fie încasate? 

c) Care este valoarea actualizată a seriei de chirii anuale ce vor fi obținute pe o perioadă de 3 ani 

din deținerea contractului de închiriere? 

 

Rezolvare 

a) Calcul ratei reale a rentabilității  

 
 

%76,5adică0576,01
04,01

1,01
1

r1

k1
k

i

n
r 









  

Estimarea ratei reale a rentabilității prin aplicarea formulei simplificate a lui Fisher: 

%6adică06,004,01,0rkk inr   

Cu cât rata reală a rentabilității și a inflației sunt mai mari, cu atât aproximarea ratei reale a 

rentabilității prin formula simplificată a lui Fisher este mai grosieră. 

b) Calculul valorii deflatate a chiriilor ce vor fi încasate 

   
lei000.30

%41

200.31

r1

CF
CF

11

i

1

r1 
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lei000.30

%41

448.32

r1

CF
CF
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i

2

r2 





  

   
lei000.30

%41

746.33

r1

CF
CF

33

i

3

r3 







 

unde CF1r , CF2r , CF3r  reprezintă valoarea deflatată (în termeni reali) a chiriilor. 

 

c) Calculul valorii actualizate a seriei de chirii anuale 

Calculul valorii actualizate a seriei de chirii anuale se poate face prin actualizarea chiriilor 

estimate în prețurile perioadelor în care se va face încasarea acestora cu rata rentabilității nominale (ce 

reprezintă rata de actualizare) 

           
lei534.80

%101
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%101

448.32

%101
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k1
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k1
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n

1
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sau prin actualizarea chiriilor estimate în prețurile perioadei de bază (deflatate) cu rata rentabilității 

reale (ce reprezintă rata de actualizare). 
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Analiza eșantionului de date. Indicatorii tendinței centrale 

Analiza eșantionului de date 

Pentru realizarea previziunii indicatorilor economici folosiți în evaluare (chirie/mp, cifra de 

afaceri, flux de numerar etc.) evaluatorul va trebui să colecteze date istorice privind valoarea acestora 

și a altor factori ce i-ar putea influența evoluția. Se formează astfel un eșantion de date (serii de timp) 

ce reflectă evoluția în timp a indicatorilor studiați (de ex: evoluția nivelului chiriei/mp în Capitală în 

perioada 1997-2012 pentru spații de birouri de clasa A). Un alt tip de eșantion de date este cel care 

prezintă nivelul unor indicatori economici calculat la același moment în timp pentru proprietăți 

imobiliare similare, întreprinderi similare etc. (de ex: nivelul chiriei/mp pentru spații de birouri de 

clasa A în capitalele mai multor țări europene). 

Eșantionul de date trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 

• este format din date ce reprezintă valori cunoscute sau calculate, ca rezultat al unor tranzacții 

efectiv realizate sau procese economice derulate. Nu vor fi incluse în eșantionul de date 

istorice valorile estimate ale indicatorilor pentru acel moment ci, nivelul lor efectiv realizat. 

Nu vor fi luate ca reper nivelul indicatorilor economici (preț/mp, chirii/mp) din propunerile 

de ofertă, atât timp cât nu are loc o tranzacție de vânzare-cumpărare sau nu se încheie un 

contract de închiriere pentru acea referință de preț sau chirie. 

• este reprezentativ pentru indicatorul economic ce urmează a fi previzionat. De exemplu, 

datele istorice privind mărimea livrărilor de materii prime pentru o firmă nu ajută evaluatorul 

să previzioneze cererea pentru produsele acesteia. 

• este omogen de-a lungul timpului. De exemplu, cifra de afaceri până în 2005 este exprimată 

în cadrul contului de profit și pierdere în lei vechi, iar începând cu acest an în lei noi. Seria de 
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date culese trebuie exprimată în aceeași unitate de măsură, iar în cazul indicatorilor 

economici trebuie să se respecte aceeași metodologie de calcul. 

• cuprinde un număr minimal de observații (date). Cu cât seria de date este mai lungă, cu atât 

calitatea analizei statistice a datelor va crește și, ca rezultat, previziunea va fi mai bună. 

Numărul minim de date ce ar trebui incluse în eșantionul de tip serie de timp, ce face obiectul 

studiului, depinde de obiectivul analizei, respectiv al previziunii. Dacă obiectivul este acela 

de a furniza previziuni cu o periodicitate lunară pentru un interval de 6-12 luni, sunt necesare 

date lunare disponibile pentru o perioadă de cel puțin 3 ani privind indicatorii economici 

studiați. În condițiile în care previziunile se fac pe baza unor date anuale, este recomandat ca 

eșantionul să fie format din cel puțin 10 astfel de date (eșantionul va fi cu atât mai 

reprezentativ, cu cât lungimea perioadei analizate va fi mai mare). În ceea ce privește 

eșantionul de date de tip panel, pentru ca rezultatele analizei statistice a acestuia să fie 

reprezentative pentru întreaga populație din care a fost extras, acesta ar trebui să cuprindă un 

minim de 30 de observații. 

Indicatorii statistici ai tendinței centrale 

Pentru identificarea tendinței centrale a valorilor observațiilor ce formează eșantionul de date 

studiat se poate estima media acestuia. Media, numită și medie aritmetică simplă, se obține prin 

împărțirea sumei valorilor tuturor observațiilor din eșantion la numărul de date ce formează 

eșantionul. Apelarea în Excel a funcției de calcul a mediei unui eșantion de date se face astfel (cu 

precizarea câmpului din foia de calcul în care sunt încărcate datele): 

Insert/Function/Statistical/Average (A1:A36) 

Media astfel obținută nu va fi relevantă pentru evaluator, dacă dispersia datelor în jurul acestei 

valori este ridicată.  

Pentru a identifica gradul de dispersie a datelor ce formează eșantionul se poate calcula 

abaterea medie pătratică prin apelarea în Excel a funcției STDEV, cu precizarea câmpului din foia 

de calcul în care sunt încărcate datele: 

Insert/Function/Statistical/Stdev (A1:A36) 

Prin raportarea abaterii medii pătratice la media eșantionului este calculat coeficientul de 

variație ce caracterizează seria de date. Nivelul acestuia poate indica gradul de dificultate al 

previziunii ce urmează a fi realizată pe baza datelor din eșantion. Astfel, dacă coeficientul de variație 

este: 

- mai mic de 0,5 se poate considera că indicatorul economic analizat este ușor de previzionat; 

- cuprins între 0,5 și 1, se poate considera că previziunea indicatorului economic analizat are 

un grad mediu de dificultate; 

- mai mare decât 1, seria de date ce caracterizează indicatorul economic analizat are o 

variabilitate ridicată ceea ce implică un grad de dificultate mare al previziunii. Un coeficient 

de variație ridicat, este în unele situații semnalul existenței unor valori extreme ce pot fi 

înregistrare de anumite observații din eșantion. În aceste situații este necesară identificarea 

acestora și a cauzelor ce ar putea determina aceste valori extreme. În condițiile în care aceste 

observații nu sunt similare (în ceea ce privește factorii determinați ai valorii acestora) cu 

celelalte existente în eșantion se recomandă eliminarea lor din eșantion.  

Un al indicator al tendinței centrale este mediana, împarte valorile observațiilor ce formează un 

eșantion de date în intervale egale. 

Pentru a identifica mediana, valorile observațiilor sunt aranjate în ordine crescătoare, ca în 

exemplul prezentat mai jos. Dacă numărul total al observațiilor este impar, mediana este reprezentată 
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de valoarea observației care ocupă poziția centrală (din mijlocul seriei de date). Dacă numărul total al 

observațiilor este par, ca în exemplul prezentat mai jos, mediana este media aritmetică a valorii celor 

două observații din mijlocul seriei de date (mediane). 

Moda (sau modul) este valoarea observațiilor care apare cel mai frecvent în eșantionul de date 

analizat. 

Exemplu 

Prețurile de vânzare a 36 de apartamente similare, din aceeași zonă, sunt redate mai jos în ordine 

crescătoare. 

Care este media, mediana și moda? 

 

72.000 €  87.800 €  mediana = 87.800 € 

74.600 €  87.800 €  

76.000 €  87.800 €  

77.200 €  88.000 €  

78.000 €  89.000 €  

79.000 €  90.000 € 

   moda = 90.000 € 
79.800 €  90.000 € 

79.800 €  90.000 € 

82.000 €  90.000 € 

82.000 €  90.600 €  

84.000 €  91.000 €  

85.600 €  91.000 €  

85.800 €  93.000 €  

86.000 €  93.800 €  

87.000 €   96.600 €  

87.200 €  97.000 €  

87.400 €  97.200 €  

  97.200 €  

  98.800 €  

  3.131.600 €  

 

Media = $ 86.989
36

3.131.600$

N

i
X

X 


  

unde ΣXi = suma valorilor observațiilor, iar N = numărul de observații din eșantion 

Patru dintre cele 36 de apartamente au fost vândute la un preț de 90.000 €. Niciun alt preț de vânzare 

nu are aceeași frecvență, deci moda în acest eșantion este 90.000 €. Dacă două variabile apar cu o 

frecvență egală, amândouă sunt mode, iar eșantionul este bimodal. 
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Conceptele de bază ale contabilității 

Contabilitatea financiară reprezintă ansamblul operațiunilor de înregistrare a existenței și 

mișcării (modificării în sensul creșterii sau descreșterii) elementelor patrimoniale ale unei unități 

economice, pe baza unor norme și reguli speciale. Prin intermediul contabilității financiare sunt 

furnizate informații sintetice privind poziția financiară a întreprinderii, respectiv performanța 

activității desfășurate de către aceasta. Informațiile oferite de contabilitatea financiară sunt prezentate 

utilizatorilor externi (investitori de capital, clienți, furnizori, creditori, instituțiile statului etc.) și 

interni (manageri, angajați etc.) prin intermediul unor situații financiare reprezentate de: bilanț, contul 

de profit și pierdere, situația fluxurilor de trezorerie, situația modificării capitalurilor proprii, politici 

financiare și note explicative. 

Contabilitatea de gestiune furnizează informații analitice privind eficiența utilizării factorilor 

de producție. Astfel, prin intermediul acestor date poate fi determinat costul de producție pe produs, 

lucrare sau serviciu, costul pe centre de responsabilitate, costul diverselor funcțiuni, rezultatele 

analitice pe produs, lucrare sau serviciu. Aceste informații sunt adresate exclusiv managerilor 

întreprinderii și completează datele furnizate de către contabilitatea financiară. 

Capitalul social este format din aporturile acționarilor/asociaților, constituind patrimoniul 

inițial al entității. Capitalului social i se atribuie o dublă semnificație: contabilă și juridică. Din punct 

de vedere juridic, prin capitalul social se înțelege expresia valorică a totalității aporturilor în numerar 

și în natură ale proprietarilor. Din punct de vedere contabil, capitalul social nu are o existență reală, 

concretă, ci reprezintă o cifră convenită de proprietari. Din această cauză, în bilanțul entității, capitalul 

social este evidențiat la pasiv, înfățișându-se ca o obligație a entității față de proprietari.  

Patrimoniul unei entități economice îl constituie totalitatea drepturilor și obligațiilor cu 

valoare economică. Unitatea de referință în cadrul patrimoniului o constituie elementul patrimonial. 

Mijloacele și resursele entității constituie o delimitare a elementelor patrimoniale, în funcție 

de două criterii și anume: pentru mijloace cel al existenței concret materiale a bunurilor cu valoare de 

schimb, iar pentru resurse cel al provenienței bunului. Cu alte cuvinte, același bun economic este 

privit din două puncte de vedere, și anume:  

- din punct de vedere concret material, ca mijloc;  

- din punct de vedere al provenienței, ca resursă.  

Contul este conceput pentru a evidenția informațiile despre situația inițială și modificările 

(creșteri sau descreșteri) unui element patrimonial, fie de natura mijloacelor, fie de natura resurselor. 

Activul reprezintă o resursă controlată de către entitate ca rezultat al unor evenimente trecute, 

de la care se așteaptă să genereze beneficii economice viitoare pentru entitate.  

Datoria reprezintă o obligație actuală a entității ce decurge din evenimente trecute și prin 

decontarea căreia se așteaptă să rezulte o ieșire de resurse care încorporează beneficii economice. 

Capitalurile proprii reprezintă interesul rezidual al acționarilor sau asociaților în activele unei 

entități după deducerea tuturor datoriilor sale. 

Pasivul unei unități economice se referă la sursa de proveniență (se poate spune și de 

finanțare) a activului său. Cu alte cuvinte, acesta cuprinde datoriile și capitalul propriu ale unității 

economice. 

Veniturile reprezintă contravaloarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor facturate terților. O 

definiție mai amplă a veniturilor include atât sumele sau valorile de încasat în nume propriu din 

activități curente, cât și câștigurile din orice alte surse. 
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Cheltuielile reprezintă valorile plătite sau de plătit pentru: 

- consumuri de stocuri, lucrări executate și servicii prestate de care beneficiază unitatea; 

- cheltuieli cu personalul; 

- executarea unor obligații legale sau contractuale etc. 

Rezultatul constituie diferența dintre venituri și cheltuieli pentru aceeași perioadă de timp și 

pentru aceeași entitate economică. 

Principiile de bază ale contabilității sunt cele care concură la obținerea unei imagini fidele a 

situațiilor financiare finale. În cele ce urmează, prezentăm pe scurt aceste principii de bază ale 

contabilității: 

 principiul continuității activității presupune că întreprinderea își continuă în mod normal 

funcționarea într-un viitor previzibil, fără a întra în imposibilitatea continuării activității sau 

fără reducerea semnificativă a acesteia; 

 principiul permanenței metodelor presupune continuitatea aplicării acelorași reguli și norme 

privind evaluarea, înregistrarea în contabilitate și prezentarea elementelor patrimoniale și a 

rezultatelor, asigurând continuitatea în timp a informațiilor contabile; 

 principiul prudenței este principiul care solicită aplicarea prudenței în obținerea situațiilor 

financiare finale și care se referă la aprecierea rezonabilă a faptelor, în vederea evitării riscului 

de a transfera în viitor incertitudinile perioadei curente, susceptibile să afecteze patrimoniul și 

rezultatele întreprinderii; 

 principiul independenței exercițiului are în vedere faptul că se vor lua în considerare toate 

veniturile și cheltuielile corespunzătoare exercițiului financiar, pentru care se face raportarea, 

fără a se ține seama de data încasării sumelor sau a efectuării plăților; 

 principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv are în vedere stabilirea 

valorii totale corespunzătoare a unei poziții din bilanț, prin determinarea separată a valorii 

fiecărui element individual, de activ sau de pasiv; 

 principiul intangibilității cere ca bilanțul de deschidere al unui exercițiu să corespundă 

bilanțului de închidere al exercițiului precedent; 

 principiul necompensării impune ca valorile elementelor ce reprezintă active să nu se 

compenseze cu valorile elementelor ce reprezintă pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile.  

Instrumentele de lucru ale contabilității 

Documentele justificative constituie piesa informativă pe baza căreia se înregistrează în 

contabilitate un fapt sau fenomen economic. Orice operațiune patrimonială se consemnează în 

momentul efectuării ei într-un înscris care va sta la baza înregistrării ei în contabilitate, dobândind 

astfel calitatea de document justificativ. Un document justificativ trebuie să cuprindă următoarele 

elemente:  

 denumirea documentului; 

 denumirea și sediul întreprinderii emitente; 

 numărul și data întocmirii acestuia; 

 menționarea părților care participă la efectuarea operațiunii patrimoniale; 

 conținutul operațiunii patrimoniale (inclusiv temeiul legal); 

 datele cantitative și valorice aferente operațiunii efectuate; 
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 numele și prenumele, precum și semnăturile persoanelor care le-au întocmit, vizat și 

aprobat, după caz; 

 alte elemente. 

Contul este instrumentul folosit în realizarea evidenței elementelor patrimoniale ale unei 

unități economice. Corespunzător celor două categorii de elemente patrimoniale există conturi pentru 

mijloace și conturi pentru resurse. În sens larg, putem spune că acele conturi pentru mijloace formează 

seria conturilor de activ, iar cele pentru resurse seria conturilor de pasiv. 

Planul de conturi reunește toate conturile de activ și toate conturile de pasiv. În cadrul 

planului de conturi delimităm clasele de conturi. Structura actuală a planului de conturi este: 

Clasa 1 – Conturi de capitaluri 

Clasa 2 – Conturi de imobilizări 

Clasa 3 – Conturi de stocuri și producție în curs de execuție 

Clasa 4 – Conturi de terți 

Clasa 5 – Conturi de trezorerie 

Clasa 6 – Conturi de cheltuieli 

Clasa 7 – Conturi de venituri 

Clasa 8 – Conturi speciale 

Clasa 9 – Conturi de gestiune 

Fișele de cont reprezintă forma tipizată a unui cont. 

Nota de contabilitate este documentul contabil care se folosește pentru realizarea de 

înregistrări contabile care nu sunt însoțite de documente justificative. Ea se întocmește de către 

compartimentul contabilitate prin respectarea principiului dublei partide și constituie suportul 

informațional pentru înregistrarea operațiunilor economice în conturi. 

Balanța de verificare este documentul contabil ce se întocmește la sfârșitul unei perioade de 

gestiune (de regulă, luna calendaristică) și servește pentru verificarea egalităților contabile. 

Aceasta cuprinde toate conturile unității economice (unității patrimoniale) cu următoarele 

informații despre acestea: simbolul conturilor, denumirea conturilor, solduri inițiale debitoare și 

creditoare, rulaje debitoare și creditoare, totalul sumelor debitoare și creditoare, soldurile finale 

debitoare și creditoare. Balanța de verificare este un document contabil care servește pentru 

întocmirea bilanțului contabil. 

Registrele contabile obligatorii prevăzute de Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, 

sunt: Registrul-jurnal, Registrul-inventar și Cartea mare. 

Registrul-jurnal este document contabil obligatoriu în care se înregistrează operațiile 

patrimoniale, prin articole contabile, în mod cronologic, prin respectarea succesiunii documentelor 

după data întocmirii sau după intrarea acestora în unitate. 

Registrul-inventar este documentul contabil obligatoriu în care se înregistrează toate 

elementele patrimoniale de activ și pasiv, grupate în funcție de natura lor, conform posturilor din 

bilanțul contabil, inventariate potrivit normelor legale. În acest registru se pot centraliza Listele de 

inventar pe categorii de operații. Evaluarea patrimoniului pentru înregistrarea in contabilitate 

presupune inventarierea elementelor patrimoniale și stabilirea diferențelor de înregistrat în 

contabilitate. În funcție de natura elementului patrimonial inventariat există liste de inventariere 

specifice. 
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Registrul-Cartea mare este cel de-al treilea document contabil obligatoriu în care se înscriu 

lunar, direct prin regrupare pe conturi corespondente, înregistrările efectuate în registrul-jurnal, 

stabilindu-se situația fiecărui cont, respectiv soldul inițial, rulaje debitoare, rulaje creditoare și 

soldurile finale. Cartea mare stă la baza întocmirii balanței de verificare. 

Documentele contabile specifice mijloacelor fixe sunt: 

 registrul numerelor de inventar, care: 

- servește la atribuirea numerelor de inventar mijloacelor fixe existente în întreprindere, în 

vederea identificării lor; 

- se ține pe grupe de mijloace fixe (cele 3 grupe principale conform catalogului privind 

clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe aprobat prin HG 

2139/2004), astfel încât prima cifră a numărului de inventar să conducă la identificarea 

grupei. Numărul de inventar atribuit mijlocului fix va fi trecut în toate documentele care 

îl privesc și va fi inscripționat pe mijlocul fix pentru identificare; 

- se întocmește la compartimentul financiar-contabil și nu circulă în întreprindere. 

 fișa mijlocului fix, care: 

- se folosește pentru evidența analitică a mijloacelor fixe; nu circulă în întreprindere; 

- se întocmește la compartimentul financiar-contabil, pentru fiecare mijloc fix sau pentru 

mai multe mijloace fixe de același fel și de aceeași valoare, care au aceleași cote de 

amortizare și sunt puse în funcțiune în aceeași lună; 

- se completează pe baza documentelor justificative privind mișcarea mijloacelor fixe (Bon 

de mișcare a mijloacelor fixe) sau modificarea valorii de inventar prin modernizări, 

completări sau reevaluări (procese verbale specifice). 

 bonul de mișcare a mijloacelor fixe – care servește ca document justificativ de predare-

primire între două locuri de folosință distincte și ca document de însoțire pe timpul 

transportului, de la un loc de folosință la altul; 

 procesul verbal de recepție – care se întocmește pentru mijloacele fixe ce nu necesită 

montaj și nici probe tehnologice (mijloace de transport, utilaje); 

 proces verbal de recepție provizoriu – care se întocmește pentru mijloace fixe ce necesită 

montaj dar nu necesită probe tehnologice (clădiri, construcții speciale); 

 proces verbal de punere în funcțiune – care se întocmește pentru mijloacele fixe ce 

necesită montaj și probe tehnologice; 

 proces verbal de scoatere din funcțiune – care se întocmește în vederea consemnării 

scoaterii din funcțiune a mijloacelor fixe, a scoaterii din uz a materialelor de natura 

obiectelor de inventar în folosință sau a declasării bunurilor materiale. 

Situațiile financiar-contabile 

Situațiile financiare anuale constituie ansamblul raportărilor contabile care trebuie să ofere o 

imagine fidelă a poziției financiare, a performanțelor, a modificărilor capitalurilor proprii și a 

fluxurilor de trezorerie. Aceste situații financiare anuale cuprind:  

 bilanțul; 
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 contul de profit și pierdere; 

 situația modificărilor capitalului propriu; 

 situația fluxurilor de trezorerie; 

 politici contabile și note explicative. 

În cadrul bilanțului contabil sunt înregistrate activele și pasivele societății comerciale, ultimele 

reprezentând sursele atrase de către întreprindere pentru finanțarea elementelor de activ, necesare în 

cadrul procesului de producție. 

Astfel, bilanțul este documentul contabil de sinteză prin care se prezintă elementele de activ 

și de pasiv ale întreprinderii la încheierea exercițiului financiar, precum și în celelalte situații 

prevăzute de lege. Bilanțul cuprinde toate elementele de activ grupate după natură, destinație, 

lichiditate și toate elementele de pasiv grupate după natură, proveniență și exigibilitate (a se vedea 

Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, pentru aprobarea Reglementărilor contabile 

privind situațiile financiare anuale consolidate, publicat în M.Of. nr. 963/30.12.2014). 

Activele imobilizate sunt activele care sunt destinate să servească o perioadă îndelungată 

activitățile entității, respectiv mai mare de un an. 

Acestea sunt reprezentate de imobilizările necorporale, corporale și financiare ale 

întreprinderii, împreună formând substanța afacerii desfășurată de către firmă. 

În cadrul imobilizărilor necorporale sunt cuprinse: cheltuielile de constituire, cheltuielile de 

dezvoltare, concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale și alte drepturi și valori similare, precum și 

fondul comercial. 

În cadrul imobilizărilor corporale sunt cuprinse: terenuri și construcții, mașini, echipamente și 

instalații, mobilier, avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție. 

Din cadrul imobilizărilor financiare fac parte: titluri de participație deținute la societățile din 

cadrul grupului, creanțe asupra societăților din cadrul grupului, altele decât cele comerciale, titluri sub 

formă de interese de participație, creanțe din interese de participație etc. 

Conform Legii nr. 15/1994, republicată, agenții economici care imobilizează capital în active 

corporale și necorporale supuse deprecierii, prin utilizare sau prin trecerea timpului, vor calcula, vor 

înregistra în contabilitate și vor recupera uzura fizică și morală a acestora, pentru refacerea 

capitalului angajat. Aceste operațiuni sunt denumite generic amortizarea capitalului imobilizat. 

Amortizarea se stabilește prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare a 

mijloacelor fixe și se include în cheltuielile de exploatare. Mărimea acestor cote de amortizare 

depinde de durata normală de funcționare a activelor imobilizate, aceasta precum și clasificarea 

mijloacelor fixe fiind aprobată prin hotărâre a Guvernului (HG nr.  2139/2004).  

După identificarea duratei normale de funcționare (utilizare) și a valorii amortizabile, se pune 

problema alegerii metodei de amortizare. Codul fiscal actual recunoaște trei metode de amortizare ce 

pot fi utilizate, și anume: amortizarea liniară, amortizarea degresivă și amortizarea accelerată. 

Optarea pentru unul dintre aceste regimuri de amortizare ar trebui să se facă în scopul aproximării cât 

mai bune a uzurii reale a mijlocului fix din proprietatea întreprinderii. Din păcate, paleta restrânsă de 

opțiuni împiedică reflectarea corectă la nivelul contabilității firmei a uzurii reale a mijloacelor fixe 

prin intermediul cheltuielilor de amortizare. 

Imobilizările sunt înregistrate în bilanț la valoarea contabilă, adică valoarea de intrare 

diminuată cu suma cumulată a amortizărilor, calculată până în acel moment. 
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Activele curente (circulante) sunt activele care:  

a) se așteaptă să fie realizate sau sunt deținute pentru vânzare sau consum, în cursul normal al 

ciclului de exploatare al întreprinderii; 

b) sunt deținute, în principal, în scopul comercializării sau pe termen scurt și se așteaptă a fi 

realizate în termen de 12 luni de la data bilanțului; 

c) reprezintă numerar sau echivalente de numerar a căror utilizare nu este restricționată. 

Stocurile și producția în curs de execuție, deținute de întreprindere, se înregistrează în 

contabilitate la costul de achiziție sau la costul de producție. 

Creanțele reprezintă o categorie distinctă a activelor curente (circulante) și reprezintă sumele de 

bani de încasat în contul unor livrări de bunuri sau prestări de lucrări și servicii. 

Activele de trezorerie ale întreprinderii sunt reprezentate de investițiile financiare pe termen 

scurt, conturile la bănci, casa, acreditive, viramente interne. 

Pasivele bilanțiere 

Resursele la care întreprinderea apelează pentru finanțarea activității sale sunt regrupate în 

pasivul bilanțului contabil. În pasivele bilanțiere delimităm: capitalul propriu, datoriile și 

provizioanele pentru riscuri și cheltuieli. 

Capitalurile proprii cuprind capitalul individual sau social, primele legate de capital, 

diferențele sau plus-valorile din reevaluare, rezervele, rezultatul reportat, rezultatul exercițiului, 

subvențiile pentru investiții și fondurile proprii cu scop determinat. Valoarea lor bilanțieră este 

rezultatul operațiunilor realizate de către întreprindere privind majorarea capitalului, răscumpărarea de 

acțiuni, reevaluarea activelor, precum și a acumulărilor de profituri sau pierderi rezultate din 

activitatea desfășurată de către întreprindere.  

O datorie este recunoscută în bilanț în momentul în care este probabil ca o ieșire de resurse, 

purtătoare de beneficii economice, va rezulta din lichidarea unei obligații prezente, iar valoarea la care 

se va realiza aceasta lichidare poate fi evaluată în mod credibil. 

În cadrul datoriilor delimităm datorii pe termen scurt (cu termen de scadență sub un an) și 

datorii pe termen mediu și lung (cu termen de scadență de peste un an). Din punct de vedere financiar 

datoriile se împart în: 

 datorii financiare care reprezintă creditele primite de la bancă și alte instituții de credit, 

precum și împrumuturile din emisiunea de obligațiuni; 

 datorii comerciale ce se creează în cadrul relațiilor de decontare cu furnizorii pentru 

aprovizionări de bunuri materiale, lucrări și servicii primite. Acestea sunt decalaje de plată 

acordate de furnizori în favoarea întreprinderii și, ca urmare, nu au un caracter oneros; 

 datoriile fiscale, salariale și sociale care cuprind obligațiile din impozite și taxe față de 

bugetul statului și alte instituții sociale, salariile și alte drepturi asimilate datorate angajaților 

etc.; 

 datoriile față de asociați care reprezintă obligațiile față de acționari sau asociați pentru 

capitalul de rambursat, precum și datoriile pe termen scurt în cadrul grupului. 

Provizioanele pentru riscuri și cheltuieli sunt fonduri constituite prin prelevări din rezultate, 

fiind destinate acoperirii unor cheltuieli sau pierderi probabile în perioadele următoare sau certe in 

perioadele următoare, dar nedeterminate ca mărime. 
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Contul de profit și pierdere 

Instrumentul contabil care informează asupra modului de formare a rezultatului net al 

întreprinderii este contul de profit și pierdere, în structura căruia delimităm trei tipuri de activități: 

de exploatare, financiare și extraordinare. 

Contul de profit și pierdere cuprinde: cifra de afaceri netă, veniturile și cheltuielile 

exercițiului, grupate după natura lor (de exploatare, financiare și extraordinare), precum și rezultatul 

exercițiului (profit sau pierdere). Pentru toate cele trei tipuri de activități se calculează câte un rezultat, 

care cumulate în final dau rezultatul brut al perioadei. 

În funcție de natura lor, cheltuielile și veniturile se grupează în:  

 cheltuieli și venituri din exploatare, 

 cheltuieli și venituri financiare. 

Mărimea acestor elemente de venituri și cheltuieli este apropiată de valoarea lor curentă, de 

piață, excepție făcând cheltuielile și veniturile calculate, reprezentate de ajustările de valoare a 

activelor (cheltuielile cu amortizarea etc.) și de provizioanele constituite de întreprindere. Mărimea lor 

este dependentă de regimul de amortizare, respectiv de politica de constituire a provizioanelor 

adoptată de întreprindere, precum și de valoarea de intrare a activelor pentru care se calculează.  

Compararea, la sfârșitul perioadelor de gestiune, a veniturilor și cheltuielilor pe cele două 

categorii și pe global conduce la stabilirea rezultatului, care poate fi sub formă de profit (excedentul 

de venit față de cheltuieli) sau de pierdere (partea de cheltuieli neacoperite din venituri).  
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Dreptul de proprietate. Atributele dreptului de proprietate  

Dreptul de proprietate 

Dreptul de proprietate este acel drept real care permite titularului său să stăpânească bunul, să-l 

folosească, să-i culeagă foloasele materiale și să dispună de el în mod exclusiv și perpetuu, cu 

respectarea dispozițiilor legale. 

Din definiție, observăm că dreptul de proprietate este cel mai complet drept ce se poate exercita 

asupra unui lucru. Din acest motiv, deseori se face confuzia între dreptul de proprietate și bunul asupra 

căruia se exercită aceasta; de cele mai multe ori se spune: „mașina mea, casa mea, în loc de dreptul 

meu de proprietate asupra mașinii sau asupra casei”.  

Dreptul de proprietate este reglementat atât în Constituție, în art. 41 și 135, cât și în Noul Codul 

civil, în art. 555 și 858. 

Dreptul real 

Este acel drept care se exercită asupra unui bun (mobil sau imobil). Exemple de drepturi reale: 

dreptul de uzufruct, dreptul de superficie, dreptul de ipotecă, dreptul de gaj etc. 

Atributele dreptului de proprietate 

Dreptul de proprietate conferă titularului său trei atribute: 

- posesia – de a stăpâni bunul; 

- folosința – de a-l folosi și de a-i culege fructele (foloasele materiale); 

- dispoziția – de  a dispune de bun. 

a) Prerogativa de a stăpâni (poseda)  

Implică exercitarea de către titularul dreptului a unei stăpâniri efective asupra lucrului din punct 

de vedere material.  

De exemplu, faptul de a merge zilnic la serviciu cu automobilul propriu este o manifestare a 

acestei prerogative. 

b) Folosința  

Este facultatea conferită proprietarului de a-și pune în valoare bunul prin exploatare, obținând 

astfel foloase materiale.  

Principalele foloase materiale sunt: recoltele, chiriile, arenzile, dobânzile. De exemplu, 

proprietarul unui imobil poate încheia un contract de închiriere cu altă persoană primind în schimb o 

sumă cu titlul de chirie. 

Contractul de locațiune  

Este un contract prin care o persoană numită locator se obligă să asigure unei alte persoane 

numită locatar (chiriaș) folosința temporară a unui bun, totală sau parțială, în schimbul unei sume de 

bani sau al unei alte prestații numite chirie. 

Contractul de locațiune nu presupune în mod obligatoriu calitatea de proprietar a celui care 

închiriază (locatorului). Poate avea această calitate uzufructuarul, chiriașul – aceasta doar în cazul în 

care există o clauză în acest sens în contractul inițial de locațiune. 

Contractul de locațiune se încheie prin acordul părților. 
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Forma scrisă este necesară pentru a proba existența contractului; pentru valabilitatea 

contractului nu este necesar un înscris sub formă autentică.  

Pot forma obiectul unui contract de locațiune un bun mobil sau imobil, corporal sau necorporal 

(un teren, o clădire, dreptul de proprietate intelectual etc.).  

În cazul imobilelor, dacă contractul este încheiat pe mai mult de trei ani, trebuie efectuate 

formele de publicitate imobiliară, astfel încât dobânditorul ulterior al bunului să fie obligat să respecte 

contractul încheiat pe această perioadă.  

Dobânditorul unui imobil trebuie să verifice la cartea funciară dacă există un contract de 

locațiune pe o perioadă mai mare de trei ani. În situația în care, contractul este încheiat pe o perioadă 

mai mare de trei ani, și nu este înscris, el va trebui respectat doar pe perioada de 3 ani. 

Încetarea contractului de locațiune 

Vânzarea este cauză de încetare a contractului de locațiune în următoarele ipoteze: 

- contractul s-a încheiat verbal; 

- contractul este încheiat printr-un înscris sub semnătură privată, fără dată certă. 

Data certă este data calendaristică care marchează momentul de la care existența unui înscris nu 

mai poate fi contestată de terți. Data certă se poate dobândi în mai multe moduri: 

- prezentarea actului la o instituție publică; 

- înregistrarea într-un registru special; 

- certificarea de către avocat sau notar; 

- menționarea respectivului înscris în cuprinsul unui act sau document oficial. 

Transmiterea contractului de locațiune 

În cazul cesiunii contractului de locațiune este necesar să se respecte regulile de la vânzarea 

creanțelor – acceptarea de către locatar sau notificarea sa. În situația în care cesiunea sau 

sublocațiunea au fost interzise, locatarul nu poate aduce ca aport social dreptul de folosință într-o 

societate civilă sau comercială. 

În cazul în care cesiunea (sublocațiunea) este permisă, aducerea ca aport social a folosinței 

presupune acordul locatorului. Ca principiu se cesionează drepturile locatorului și nu obligațiile sale. 

Opozabilitatea contractului de locațiune 

În conformitate cu prevederile art. 1811 din Noul Cod civil, în ipoteza în care bunul dat în 

locațiune este înstrăinat, dreptul locatarului este opozabil celui care dobândește bunul în următoarele 

condiții: 

- în cazul imobilelor înscrise în cartea funciară, dacă contractul de locațiune s-a înscris în 

cartea funciară; 

- în ipoteza imobilelor neînscrise în cartea funciară, dacă data certă a locațiunii este anterioară 

datei certe a înstrăinării bunului; 

- în cazul bunurilor mobile supuse  publicității, dacă locatorul a realizat aceste formalități; 

- în cazul celorlalte bunuri mobile, cu condiția ca la data înstrăinării bunul să se fi aflat în 

posesia locatorului. 

c) Dispoziția  

Este prerogativa proprietarului de a hotărî cu privire la soarta bunului, atât din punct de 

vedere juridic, cât și din punct de vedere material.  
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A dispune din punct de vedere juridic înseamnă a transmite bunul din patrimoniul titularului 

dreptului de proprietate în alt patrimoniu.  

Modalitățile de realizare a acestei transmisiuni sunt: vânzarea, donația, schimbul, testamentul 

etc. 

Un alt aspect al dispoziției este acela de a dezmembra dreptul de proprietate astfel încât 

anumite prerogative să fie exercitate de alte persoane, în schimbul unui preț, a unor bunuri sau chiar 

gratuit. În acest mod se pot constitui uzufructul, servitutea, superficia și abitația.  

 

Forme de proprietate în dreptul românesc 

După regimul juridic aplicabil, proprietatea este publică sau privată. 

Dreptul de proprietate publică  

Este acela care aparține statului și unităților administrativ teritoriale și se exercită asupra unor 

bunuri care, conform legii sau prin natură sau destinație, sunt de uz sau de interes public, cu condiția 

să fie dobândite prin unul din modurile prevăzute de lege (art. 858 N.C.C și art. 1 din legea 213/1998). 

a) Bunurile din domeniul public. Concesionarea 

Noul Cod civil prevede în mod expres la art. 861 alin (1) că: ,,bunurile proprietate publică sunt 

inalienabile, insesizabile și imprescriptibile”. 

De asemenea, legea nr. 213/1998 prevede la art. 11 alin. (1) că bunurile din domeniul public 

sunt inalienabile, imprescriptibile și insesizabile. În legea 215/2001 a administrației publice locale se 

fac precizări privind caracterul inalienabil, imprescriptibil și insesizabil al bunurilor din domeniul 

public. 

Noul Cod civil în art. 859 alin. (1) precizează că fac obiectul exclusiv al proprietății publice: 

- bogățiile de interes public ale subsolului; 

- spațiul aerian; 

- apele cu potențial energetic valorificabil, de interes național; 

- plajele; 

- marea teritorială; 

- resursele naturale ale zonei economice și ale platoului continental; 

- alte bunuri stabilite prin lege organică. 

Potrivit alin. (2) al art. 859 din Noul Cod civil, celelalte bunuri ce aparțin statului sau unităților 

administrativ - teritoriale fac parte, după caz, din domeniul public sau privat al acestora cu condiția ca 

la rândul lor să fi fost dobândite prin una din modalitățile prevăzute de lege. În conformitate cu 

dispozițiile art. 860 din Noul Cod civil, bunurile proprietate publică fac parte din domeniul public 

național, județean sau local. Delimitarea dintre domeniul public național, județean sau local se 

realizează în condițiile legii. 

Caractere juridice ale bunurilor din domeniul public  

Bunurile din domeniul public sunt inalienabile, adică nu pot fi donate, vândute, schimbate, nu 

se pot constitui dezmembrăminte ale dreptului de proprietate asupra unor astfel de bunuri. Este 

posibilă constituirea unor servituți, de exemplu, o servitute de trecere. Inalienabilitatea operează atâta 

timp cât bunul aparține domeniului public. Bunurile din domeniul public pot fi concesionate. 
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Concesionarea 

Este reglementată în Noul Cod civil la art. 871-872 și în OUG 54/2006. Presupune un contract 

între concedent și concesionar. Concesionarul are dreptul, dar și obligația exploatării bunului în 

schimbul unei redevențe și pe o perioadă determinată cu respectarea condițiilor legale și a celor 

prevăzute în contractul de concesiune, așa cum dispune art. 871 alin. 1 din Noul Cod civil. 

Dreptul de concesionare aparține persoanei fizice sau juridice, română sau străină, așa cum 

prevede alin. 1 al art. 871 din Noul Cod civil. 

Dreptul concesionarului: 

- dreptul de stăpâni bunul; 

- dreptul de a-l folosi în scopul stabilit în contract; 

- dreptul de a beneficia de foloasele materiale. 

Prin urmare, concesionarul nu poate subînchiria bunul, nu-l poate vinde. În contractul de 

concesiune trebuie precizate bunurile ce vor fi utilizate de concesionar. Aceste bunuri sunt: bunuri de 

retur, bunuri de preluare, bunuri proprii.  

Bunurile de retur revin, gratuit și libere de orice sarcini, concedentului (celui care 

concesionează) la sfârșitul contractului de concesionare. 

Bunurile de preluare sunt bunurile care revin concedentului în schimbul plății unei compensații 

egale cu valoare contabilă actualizată. 

Bunurile proprii sunt acelea care la expirarea contractului de concesiune rămân în proprietatea 

concesionarului.  

Concesionarul poate construi un imobil pe domeniul public doar după obținerea unei autorizații 

de construire eliberată în baza unui certificat de urbanism. În ipoteza în care avem de-a face cu o astfel 

de construcție, trebuie verificat dacă această autorizație este provizorie, iar o astfel de autorizație 

implică riscul demolării clădirii într-un interval de 24 de ore. 

Concesionarul poate ipoteca bunul construit pe terenul din domeniul public, dar nu poate înscrie 

o ipotecă asupra terenului. 

 Bunurile din domeniul public sunt insesizabile, adică nu pot fi supuse executării silite, nu pot 

fi urmărite de creditorii titulari ai unor drepturi de creanță asupra unor astfel de bunuri. 

 Bunurile din domeniul public sunt imprescriptibile, adică nu poate fi dobândită proprietatea 

asupra lor invocându-se posesia de bună credință (uzucapiunea). 

b) Circulația bunurilor în patrimoniul public și privat al statului 

Trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului se face după caz: prin Hotărâre a 

Guvernului, a Consiliului Județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București sau a 

Consiliului Local dacă legea nu dispune altfel. Trecerea unor bunuri din patrimoniul unor societăți 

comerciale, la care statul sau o unitate administrativă teritorială este acționar, în domeniul public, se 

poate face numai cu plată și cu acordul Adunării Generale a Acționarilor societății respective. În lipsa 

acordului, bunurile societății pot fi trecute în domeniul public numai prin procedura exproprierii, 

reglementată de Legea nr. 33/1994. 

Dreptul de proprietate privată  

Este acel drept subiectiv care aparține persoanelor fizice, statului sau unităților administrativ 
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teritoriale și poate fi exercitat asupra oricărui bun, cu excepția celor din domeniul public. Ceea ce 

diferențiază bunurile din domeniul privat al statului de cele ale persoanelor fizice este modul de 

înstrăinare specific – licitația publică. 

 

Modalități ale dreptului de proprietate 

Proprietate comună 

Este acea formă a dreptului de proprietate ce se caracterizează prin aceea că se exercită 

concomitent asupra unui bun sau unei mase de bunuri de către mai mulți titulari. Potrivit art. 632 alin. 

(1) din Noul Cod civil, proprietatea comună prezintă două forme: 

a) proprietatea comună pe cote părți; 

b) proprietatea comună devălmașă. 

a) Proprietatea comună pe cote părți  

Este acea formă a proprietății comune caracterizată prin faptul că același bun nefracționat 

material aparține concomitent mai multor titulari, fiecare dintre aceștia având numai o cotă ideală și 

abstractă din dreptul de proprietate. 

Trăsături juridice ale proprietății comune pe cote părți: 

- niciunul dintre coproprietari nu este titularul exclusiv al unei fracțiuni materiale din bun; 

- fiecare coproprietar este titularul unei cote ideale și abstracte din dreptul de proprietate. 

Forme ale coproprietății (proprietăți comune pe cote părți) 

Coproprietatea prezintă două forme: 

- proprietate comună, pe cote părți obișnuită sau temporară; 

- proprietate comună pe cote părți stabilă și forțată sau perpetuă. 

Proprietate comună pe cote părți, obișnuită sau temporară  

Este acea formă de coproprietate care poate să înceteze prin partaj. Această formă de proprietate 

poate lua naștere atunci când mai multe persoane cumpără împreună un bun, primesc prin donație un 

bun, dobândesc împreună proprietatea asupra unui bun prin posesie achizitivă (uzucapiune). Trebuie 

menționat faptul că aceste persoane nu sunt căsătorite, deoarece într-o astfel de situație bunurile au un 

alt regim juridic. 

Niciunul dintre copărtași nu deține un drept exclusiv asupra unei fracțiuni determinate din bun. 

Astfel, niciunul dintre coproprietari nu poate face acte de înstrăinare a bunului fără acordul celorlalți. 

Acesta nu poate vinde nici partea sa din bun, deoarece fracțiunea materială corespunzătoare cotei sale, 

din dreptul de proprietate, se va stabili odată cu soluționarea partajului judiciar.  

Exemplu 

O situație asemănătoare este cea a bunului dobândit prin moștenire, când acesta este stăpânit în 

indiviziune de către moștenitori. Unul dintre moștenitori poate încheia un act de înstrăinare a bunului 

fără acordul celorlalți moștenitori, existând riscul ca actul de înstrăinare al bunului să fie atacat în 

justiție.  

Oricare dintre coproprietari poate face acte de conservare asupra bunului pe care îl stăpânește în 

coproprietate (înscrierea unei ipoteci sau a unui privilegiu în cartea funciară, întreruperea unei 

prescripții, etc.) sau acte de administrare (acte având ca scop gestiunea normală a unui patrimoniu). 
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Proprietate comună pe cote părți, stabilă și forțată sau perpetuă 

Noul Cod civil reglementează această modalitate a dreptului de proprietate în articolele 646-652. 

Este o coproprietate forțată deoarece există și se menține indiferent de voința coproprietarilor și 

reprezintă o excepție de la principiul conform căruia proprietatea comună pe cote părți poate înceta 

oricând prin partaj. Această formă a proprietății comune pe cote-părți are ca obiect bunuri care datorită 

destinației și caracterului perpetuu al acestei destinații, nu pot fi supuse partajului. Bunurile care fac 

obiectul coproprietății forțate și perpetuă sunt considerate accesorii în raport de alte bunuri considerate 

principale și care aparțin exclusiv coproprietarului. Cazuri de proprietate comună forțată și perpetuă, 

conform art. 646 din Noul Cod civil, fac obiectul acestui tip de proprietate: 

- părțile comune; 

- bunurile necesare sau utile pentru folosirea a două imobile vecine situate pe linia de hotar 

între acestea, cum ar fi potecile, fântânile, drumurile sau izvoarele; 

- bunurile comune afectate utilizării a două sau mai multe fonduri, cum ar fi: o centrală termică 

sau alte instalații care deservesc două sau mai multe clădiri, un drum comun într-un cartier de 

locuințe sau  alte asemenea bunuri; 

- alte bunuri prevăzute de lege. 

b) Proprietatea comună devălmașă 

Este o formă a proprietății comune caracterizată prin aceea că bunul aparține tuturor 

coproprietarilor, fără ca aceștia să aibă precizată cota din dreptul de proprietate asupra bunului. 

În dreptul românesc, devălmășia este legată de relațiile de familie. Bunurile dobândite de soți în 

timpul căsătoriei sunt în principiu comune dacă soții nu au adoptat regimul separației de patrimonii. 

Două persoane, fără a fi căsătorite, pot stabili ca anumite bunuri dobândite să fie supuse regimului 

juridic al devălmășiei.  

Un bun cumpărat în timpul căsătoriei este comun chiar dacă în contract apare ca și cumpărător 

doar unul dintre soți, dacă soții se găsesc sub regimul comunității legale. Bunul cumpărat de unul din 

soți, în perioada în care soții erau despărțiți în fapt, este tot bun comun dacă nu există o convenție în 

sens contrar. 

Există și anumite excepții de la principiul comunității bunurilor dobândite în timpul căsătoriei 

supuse regimului comunității legale: 

De exemplu: 

- o donație făcută unuia din soți este bun propriu; 

- bunul cumpărat cu o sumă rezultată din vânzarea unui bun propriu este un bun propriu; 

- indemnizația de asigurare obținută ca despăgubire pentru un bun propriu este tot bun propriu. 

Vânzarea unui bun comun este valabilă doar cu acordul ambilor soți în regimul comunității 

legale. 

Notă: Apartamentul cumpărat anterior căsătoriei prin credit de la stat (anterior anului 1990) de 

către unul dintre soți este bun propriu. În ipoteza în care bunul a fost dobândit printr-un credit, iar o 

parte din rate au fost achitate înainte de căsătorie, bunul este al soțului care figurează în contract ca și 

cumpărător, celălalt soț are un drept de creanță pentru valoarea contribuției sale la plata ratelor de 

credit. 

Soții pot încheia convenții prin care să stabilească un alt regim juridic asupra bunurilor 

dobândite în timpul căsătoriei. 
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Dezmembrămintele dreptului de proprietate 

Se numesc dezmembrăminte ale dreptului de proprietate acele drepturi reale ce iau naștere prin 

separarea atributelor dreptului de proprietate. Prerogativa constituirii acestor dezmembrăminte 

aparține proprietarului.  

Din această categorie fac parte:  

- dreptul de uzufruct;  

- dreptul de abitație; 

- dreptul de superficie; 

- dreptul de servitute; 

- dreptul real de folosință;  

- dreptul de uz. 

Dreptul de uzufruct 

Noul Cod civil prevede la art. 703: ,,Uzufructul este dreptul de a folosi bunul altei persoane și de 

a culege fructele întocmai ca și proprietarul, însă cu obligația de a-i conserva substanța”. 

Caracterele juridice ale uzufructului sunt:  

- drept real; 

- drept esențialmente temporar;  

- mobiliar sau imobiliar, corporal sau necorporal; 

- drept transmisibil. 

 Dacă beneficiarul este o persoană juridică, uzufructul nu poate depăși 30 ani.  

 Bunurile din domeniul public nu pot face obiectul unui uzufruct. 

 Uzufructul poate fi constituit prin contract sau prin testament.  

 Uzufructul este opozabil dobânditorilor ulteriori ai bunului.  

Notă: Existența unui uzufruct se poate verifica la cartea funciară care funcționează la judecătoria 

în a cărei rază teritorială se găsește imobilul respectiv.  

Uzufructul este înscris în partea a III-a a cărții funciare.  

În ipoteza în care un bun este cumpărat la licitație, ca urmare a unui proces, iar ordonanța de 

adjudecare nu menționează existența unui uzufruct viager, dobânditorul va trebui să respecte 

uzufructul, dacă beneficiarul său l-a înscris în cartea funciară. Dobânditorul poate verifica existența 

unei sarcini la cartea funciară, chiar dacă bunul se dobândește pe calea unei licitații. 

Dreptul de abitație 

Dreptul de abitație este definit în art. 750 din Noul Cod civil ca reprezentând: ,,Dreptul 

titularului de a locui în locuința nudului proprietar împreună cu soțul și copii săi, chiar dacă nu a fost 

căsătorit sau nu avea copii la data la care s-a constituit abitația, precum și cu părinții ori alte persoane 

aflate în întreținere”. 

Dreptul de abitație, dezmembrământ al dreptului de proprietate se poate constitui în temeiul unui 

act juridic  sau prin alte moduri prevăzute de lege. 
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Bunul care face obiectul abitației nu poate fi cedat și nu poate fi închiriat în conformitate cu 

prevederile art. 752 din Noul Cod civil. 

Dreptul de abitație este înscris în partea a III-a a cărții funciare.  

O formă specială de abitație este aceea instituită prin art. 973 din Noul Cod civil. Acest articol 

stabilește un drept special de abitație în favoarea soțului supraviețuitor în următoarele condiții: 

- casa de locuit să facă parte din moștenire; 

- soțul supraviețuitor nu este titularul unui drept real de a folosi o altă locuință 

corespunzătoare; 

- dreptul de abitație să fie menținut până la ieșirea din indiviziune, dar cel puțin un an de la 

decesul soțului; 

- dreptul de abitație încetează dacă soțul supraviețuitor se recăsătorește înainte de ieșirea din 

indiviziune. 

Soțul supraviețuitor nu va putea ceda sau închiria dreptul său. Ceilalți comoștenitori îi pot 

restrânge dreptul de abitație, dacă locuința nu-i este necesară în întregime. Soțul supraviețuitor poate fi 

evacuat dacă i se pune la dispoziție o locuință corespunzătoare. 

Dreptul de superficie 

Superficia este reglementată expres în Noul Cod civil, în art. 693-702. Superficia este, potrivit 

art. 693 din Noul Cod civil: „dreptul de a avea sau edifica o construcție pe terenul altuia, deasupra sau 

în subsolul acelui teren, asupra căruia superficiarul dobândește un drept de folosință”. Este acel drept 

real, pe care îl are o persoană, numită superficiar, asupra construcțiilor, plantațiilor ridicate pe terenul 

unei alte persoane, teren asupra căruia superficiarul are un drept de folosință. 

Acest drept presupune coexistența mai multor drepturi, având titulari diferiți: 

- dreptul de proprietate al superficiarului asupra construcției ridicate pe terenul altuia cu 

acordul acestuia; 

- dreptul de folosință asupra terenului; 

- dreptul de proprietate asupra terenului ce aparține proprietarului. 

Caracterele juridice ale dreptului de superficie sunt:  

- drept real; 

- drept temporar; 

- drept imprescriptibil. 

De obicei, dreptul de superficie se constituie prin acordul părților. Actul scris, care atestă 

constituirea unui drept de superficie, nu trebuie să aibă formă autentică. Noul Cod civil prevede că 

dreptul de superficie se dobândește prin act juridic, prin uzucapiune sau prin alt mod prevăzut de lege. 

Exemple 

Superficia se naște, de obicei, în contextul unor relații de familie: părinții permit copiilor să 

edifice anumite construcții pe terenul al căror proprietari sunt. O altă situație este aceea în care soții 

construiesc împreună pe terenul proprietate exclusivă a unuia dintre ei. Astfel, construcția va fi bun 

comun, iar soțul neproprietar al terenului va avea un drept de folosință perpetuu asupra acestuia dacă 

legea sau convenția părților nu prevede altfel. 

O altă ipoteză este aceea în care proprietarul terenului și al construcției lasă prin testament unei 

persoane dreptul de proprietate asupra construcției, iar unei alte persoane dreptul de proprietate asupra 

terenului. În acest caz, cel care dobândește construcția va beneficia și de un drept de folosință asupra 

terenului, atât timp cât va exista construcția.  
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O situație care poate apare este aceea în care, inițial, dreptul de superficie a fost acordat pentru 

ridicarea unei construcții de un anumit nivel, iar ulterior se produce o supraetajare a construcției. 

Această parte de construcție, ridicată ulterior, se poate vinde și se pune problema dacă dobânditorul va 

beneficia de un drept de superficie. Soluția practică este aceea că și proprietarul părții suplimentare de 

construcție va beneficia de superficie în condiții similare cu vechiul proprietar al construcției. 

Dreptul de servitute 

Articolul 755, alin.(1) din Noul Cod civil prevede: „servitutea este sarcina care grevează un 

imobil pentru uzul sau utilitatea imobilului unui alt proprietar”. 

Servitutea presupune existența a două bunuri imobile: 

 fond dominant: bunul imobil în favoarea căruia se constituie servitutea, și 

 fond aservit: bunul imobil asupra căruia se exercită servitutea. 

Caracterele juridice ale dreptului de servitute sunt: 

- drept accesoriu al fondului dominant; 

- drept perpetuu; 

- drept indivizibil. 

Exemple 

Una dintre cele mai importante servituți este servitutea de trecere, reprezentată de obligația 

impusă proprietarului unui teren de a permite accesul, pe proprietatea sa imobiliară, unei persoane 

care nu are acces la drumul public. 

Servitutea de trecere este reglementată de art. 761 din Noul Cod civil. Acest tip de servitute se 

poate constitui pe cale amiabilă sau, în caz de neînțelegere, de către instanță. Instanța poate respinge 

cererea de constituire a acestei servituți, când imposibilitatea de acces este cauzată de cel care invocă 

lipsa de acces.  

Un caz concret este acela în care cumpărătorul, după dobândirea terenului, a construit o clădire 

de-a curmezișul terenului, iar în spatele acesteia a rămas un spațiu insuficient pentru accesul unui 

autovehicul. La stabilirea servituții trebuie să se ia în considerare scopul acesteia, dar și interesul celui 

care urmează să suporte consecințele acesteia. 

În cazul unei construcții, superficiarul are dreptul, în afară de terenul de sub construcție, și de o 

porțiune de acces la construcție. Cel care suportă servitutea are dreptul la o despăgubire ce se poate 

concretiza fie într-o sumă de bani, fie într-o suprafață de teren în schimb. În ipoteza în care fondul 

dominant se vinde, servitutea va trebui respectată, conform condițiilor inițiale. 

Dacă circumstanțele care au necesitat servitutea au dispărut, se poate solicita, în instanță, 

încetarea servituții. 

Dreptul de a cere acces la drumul public aparține proprietarului fondului dominant. Ca urmare, 

cel care se învecinează cu drumul public nu poate impune stabilirea unei servituți în favoarea celui 

care nu are acces.  

Servitutea se poate dovedi cu un înscris, cu o hotărâre judecătorească. Anumite tipuri de 

servitute se pot dobândi prin exercitarea neîntreruptă timp de 30 de ani. Acest ultim tip de servitute 

poate fi probat cu martori. 
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

 

 

 

Legea nr. 99/2013 
din 12/04/2013 

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 213 din 15/04/2013 

 

Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri 

în domeniul evaluării bunurilor 
 

    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  

 

   Art. I. - Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 24 din 30 august 2011 privind unele măsuri în 

domeniul evaluării bunurilor, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.12 din Legea nr. 131/2011 privind 

abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 

628 din 2 septembrie 2011, cu următoarele modificări:  

   1. La articolul 20 alineatul (2), litera b) se abrogă.  

   2. La articolul 20 alineatul (2), litera c) va avea următorul cuprins:  

    "c) cel puțin un membru al consiliului de administrație sau administratorul unic al societății 

reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

să dețină calitatea de evaluator autorizat;".  

   Art. II. - (1) Denumirea "Uniunea Națională a Evaluatorilor Autorizați din România", respectiv 

"Uniunea" din cuprinsul Ordonanței Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul 

evaluării bunurilor se înlocuiește cu denumirea "Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din 

România", respectiv "Asociația".  

   (2) În cuprinsul celorlalte acte normative în vigoare, denumirea "Uniunea Națională a Evaluatorilor 

Autorizați din România" se înlocuiește cu denumirea "Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați 

din România".  

 

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 

76 alin. (2) din Constituția României, republicată.  

 

     

 

   

 

PREȘEDINTELE CAMEREI  

DEPUTAȚILOR 

PREȘEDINTELE SENATULUI 

 

VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA GEORGE-CRIN LAURENȚIU 

ANTONESCU 

 

     

 București, 12 aprilie 2013.  

    Nr. 99.  
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GUVERNUL ROMÂNIEI 

Ordonanța nr. 24/2011 

din 30/08/2011 
Versiune actualizată la data de 24/07/2013 

ORDONANȚA nr. 24/2011 

privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor 

    ___________ 

@Text actualizat la data de 24.07.2013. Actul include modificările din următoarele acte: 

- Legea nr. 99/2013 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 213 din 15/04/2013. 

- Legea nr. 149/2013 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 257 din 09/05/2013. 

- Legea nr. 221/2013 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 434 din 17/07/2013. 

    ___________ 

@Pus în aplicare prin: 

- Regulamentul publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 279 din 26/04/2012. 

- Anexă publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 369 din 31/05/2012. 

- Regulamentul publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 369 din 31/05/2012. 

- Hotărârea nr. 3/2012 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 369 din 31/05/2012. 

- Regulamentul publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 375 din 01/06/2012. 

- Regulamentul publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 660 din 19/09/2012. 

- Hotărârea nr. 3/2013 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 261 din 09/05/2013. 

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

privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,  

    Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  

 

CAPITOLUL I 

Dispoziții generale 

   Art. 1. - Prezenta ordonanță reglementează activitatea de evaluare, precum și modalitatea de organizare și 

funcționare a profesiei de evaluator autorizat.  

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

autorizat.  

   (2) Prin evaluare, în sensul prezentei ordonanțe, se înțelege activitatea de estimare a valorii, materializată într-

un înscris, denumit raport de evaluare, realizată în conformitate cu standardele specifice acestei activități și cu 

deontologia profesională de un evaluator autorizat.  

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

reglementate de prezenta ordonanță.  

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

privat.  

   Art. 3. - (1) Se înființează Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România, denumită în 

continuare Asociația, persoană juridică autonomă, potrivit legii, care funcționează ca organizație profesională 

de utilitate publică fără scop patrimonial, din care fac parte evaluatorii autorizați, în condițiile stabilite de 

prezenta ordonanță.  

    __________  

    Alineatul (1) a fost modificat prin alineatul (1) din Lege nr. 99/2013 începând cu 18.04.2013.  

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

de evaluator autorizat în România. Asociația reprezintă interesele profesiei de evaluator autorizat la nivel 

național și internațional.  

    ___________  

    Alineatul (2) a fost modificat prin alineatul (1) din Lege nr. 99/2013 începând cu 18.04.2013.  

   (3) Evaluatorii autorizați, membri ai Asociației, în exercitarea independentă a profesiei, desfășoară, în 

principal, următoarele activități:  
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   a) evaluări de bunuri imobile;  

   b) evaluări de întreprinderi;  

   c) evaluări de bunuri mobile;  

   d) evaluări de acțiuni și alte instrumente financiare;  

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

   f) verificări de rapoarte de evaluare.  

    ___________  

    Alineatul (3) a fost modificat prin alineatul (1) din Lege nr. 99/2013 începând cu 18.04.2013.  

   (4) Evaluatorii autorizați, în exercitarea independentă a profesiei, trebuie să fie percepuți a fi liberi de orice 

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

 

CAPITOLUL II 

  Organizarea și funcționarea Asociației 

   Art. 4. - (1) Asociația are sediul central în municipiul București și își poate constitui filiale, cu personalitate 

juridică, în reședințele de județ, în condițiile prevăzute în regulamentul propriu de organizare și funcționare.  

    ___________  

    Alineatul (1) a fost modificat prin alineatul (1) din Lege nr. 99/2013 începând cu 18.04.2013.  

   (2) Organizarea și funcționarea Asociației se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare al 

acesteia, aprobat prin hotărâre a Guvernului.  

    ___________  

    Alineatul (2) a fost modificat prin alineatul (1) din Lege nr. 99/2013 începând cu 18.04.2013.  

   (3) Activitatea Asociației se finanțează din următoarele surse:  

   a) taxe de înscriere și de examinare;  

   b) cotizații anuale ale membrilor;  

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

continuă prestate în conformitate cu prevederile legale;  

   d) drepturi editoriale specifice;  

   e) donații, sponsorizări și alte venituri, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.  

    ___________  

    Alineatul (3) a fost modificat prin alineatul (1) din Lege nr. 99/2013 începând cu 18.04.2013.  

   Art. 5. - (1) Asociația are următoarele atribuții:  

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

condițiile stabilite de regulamentul de organizare și funcționare;  

b) organizează examenele pentru dobândirea calității de evaluator autorizat;  

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

d) monitorizează aplicarea în desfășurarea activității de evaluare a evaluatorilor autorizați a standardelor 

de evaluare adoptate de aceasta;  

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

conformitate cu responsabilitățile și demnitatea profesiei;  

f) monitorizează respectarea regulilor și principiilor deontologice care guvernează activitatea evaluatorilor 

autorizați;  

g) sprijină formarea și perfecționarea profesională a evaluatorilor autorizați;  

h) organizează evidența evaluatorilor autorizați, prin înscrierea acestora în Tabloul Asociației;  
    ___________  

    Litera h) a fost modificată prin alineatul (1) din Lege nr. 99/2013 începând cu 18.04.2013.  

i) asigură buna desfășurare a activității de evaluare;  

j) apără prestigiul și independența profesională a membrilor săi în raporturile cu autoritățile publice, 
organismele specializate, precum și cu alte persoane fizice și juridice din țară și din străinătate;  
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k) colaborează cu organisme profesionale din țară și din străinătate;  

l) elaborează și publică ghiduri profesionale în domeniul evaluării;  

m) editează publicații de specialitate;  

n) organizează manifestări științifice în domeniul studierii și dezbaterii problemelor teoretice și practice 
ale evaluării;  

o) organizează sau participă la conferințe, congrese, colocvii, seminare sau alte manifestări profesionale 
cu caracter intern și internațional cu tematici din domeniul său de activitate ori din domenii conexe;  

p) elaborează propuneri de modificare și completare a actelor normative din domeniul de activitate al 
evaluatorilor autorizați și le înaintează instituțiilor abilitate pentru promovare;  

q) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute prin lege sau regulamentul propriu de organizare și 
funcționare;  

r) editează periodic un buletin informativ destinat evaluatorilor autorizați pentru comunicarea tuturor 
actelor normative, hotărârilor și deciziilor adoptate de organele sale de conducere.  

    ___________  

    Alineatul (1) a fost modificat prin alineatul (1) din Lege nr. 99/2013 începând cu 18.04.2013.  

   (2) În exercitarea atribuțiilor sale legale, Asociația adoptă, prin organele sale, în condițiile prezentei 
ordonanțe, hotărâri, regulamente, codul de etică al profesiei și procedura disciplinară. Hotărârile și 
regulamentele aprobate de Conferința națională, codul de etică al profesiei, precum și orice acte de interes 
general ale Asociației sau ale organelor sale de conducere se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  
    ___________  

    Alineatul (2) a fost modificat prin alineatul (1) din Lege nr. 99/2013 începând cu 18.04.2013.  
    Pus în aplicare prin Anexă din 19/05/2012 începând cu 18.04.2013.  

   Art. 6. - (1) Organele de conducere ale Asociației sunt: Conferința națională, Consiliul director și președintele 
în exercițiu, denumit în continuare președinte.  
    ___________  

    Alineatul (1) a fost modificat prin alineatul (1) din Lege nr. 99/2013 începând cu 18.04.2013.  

   (2) În afara organelor prevăzute la alin. (1), în cadrul Asociației funcționează Comisia de etică și disciplină, 
Comisia de calificare și atestare profesională, Comisia științifică și de standarde, Comisia de evidență a 
membrilor, Comisia de verificare și monitorizare, Comisia de relații interne și internaționale și Comisia 
juridică. Comisiile își desfășoară activitatea potrivit regulamentelor aprobate de Conferința națională sau de 
Consiliul director, după caz.  
    ___________  

    Alineatul (2) a fost modificat prin alineatul (1) din Lege nr. 99/2013 începând cu 18.04.2013.  

   Art. 7. - (1) Conferința națională este organul reprezentativ de conducere, care se constituie din membrii 
Consiliului director, foștii președinți ai Asociației, precum și din câte un reprezentant la 20 de membri titulari 
desemnat de adunarea generală a fiecărei filiale înființate potrivit art. 4 alin. (1).  
    ___________  
    Alineatul (1) a fost modificat prin alineatul (1) din Lege nr. 99/2013 începând cu 18.04.2013.  

   (2) Conferința națională și adunările generale ale filialelor se reunesc o dată pe an și ori de câte ori se 
consideră necesar, în condițiile prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare al Asociației, respectiv 
de organizare și funcționare al filialelor.  
    ___________  
    Alineatul (2) a fost modificat prin alineatul (1) din Lege nr. 99/2013 începând cu 18.04.2013.  

   (3) Conferința națională are următoarele atribuții:  

   a) stabilește strategia și obiectivele generale ale Asociației;  

    ___________  
    Litera a) a fost modificată prin alineatul (1) din Lege nr. 99/2013 începând cu 18.04.2013.  

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

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

d) alege și revocă președintele și membrii Consiliului director;  

e) aprobă și revocă auditorul statutar;  

f) numește și revocă membrii Comisiei de etică și disciplină;  
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g) aprobă membrii de onoare, la propunerea Consiliului director;  

h) aprobă, la propunerea Consiliului director, înființarea și desființarea filialelor, precum și regulamentul 

de organizare și funcționare al acestora;  

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

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

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

Consiliului director;  

    ___________  

    Pusă în aplicare prin Hotărâre nr. 3/2013 începând cu 09.05.2013.  

    Litera j) a fost modificată prin alineatul (1) din Lege nr. 99/2013 începând cu 18.04.2013.  

    ___________  

    Pusă în aplicare prin Regulament din 19/05/2012 începând cu 18.04.2013.  

   k) hotărăște sancționarea disciplinară a membrilor Consiliului director al Asociației, la propunerea 

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

etică al profesiei. Contestarea sancțiunilor aplicate se poate face, în condițiile legii, la instanța de 

contencios administrativ;  

 ___________  
 Litera k) a fost modificată prin alineatul (1) din Lege nr. 99/2013 începând cu 18.04.2013.  

   l)   decide dizolvarea și lichidarea Asociației;  

    ___________  

    Litera l) a fost modificată prin alineatul (1) din Lege nr. 99/2013 începând cu 18.04.2013.  

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

   n) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de prezenta ordonanță și de regulamentul de organizare și 

funcționare al Asociației.  

    ___________  

    Litera n) a fost modificată prin alineatul (1) din Lege nr. 99/2013 începând cu 18.04.2013.  

   (4) Termenul de reunire a Conferinței naționale nu poate fi stabilit mai devreme de 30 de zile de la data 

publicării convocării într-un ziar de largă răspândire națională, iar, dacă la prima convocare Conferința 

națională nu poate fi ținută din cauza lipsei cvorumului, a doua convocare se poate fixa după minimum 10 zile 

de la prima convocare. Convocarea va cuprinde locul și data desfășurării Conferinței naționale, precum și 

ordinea de zi.  

   (5) Pentru validitatea deliberărilor Conferinței naționale, la prima convocare este necesară prezența a jumătate 

plus unu din numărul participanților cu drept de vot, iar hotărârile se adoptă cu votul majorității membrilor 

prezenți.  

   (6) La a doua convocare Conferința națională poate să delibereze oricare ar fi numărul celor prezenți, iar 

hotărârile se adoptă cu votul majorității participanților.  

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

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

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

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

procedura de alegeri aprobată de Consiliul director.  

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

asigură punerea în executare a hotărârilor Conferinței naționale și este alcătuit din 11 membri.  

    ___________  

    Alineatul (1) a fost modificat prin alineatul (1) din Lege nr. 99/2013 începând cu 18.04.2013.  

   (2) Structura Consiliului director este următoarea:  

   a) președintele;  

   b) prim-vicepreședintele, care este viitorul președinte;  

   c) fostul președinte, imediat anterior președintelui;  

   d) 6 vicepreședinți;  

   e) secretarul general;  
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   f) trezorierul.  

   (3) Vicepreședinții Asociației sunt președinții următoarelor comisii de specialitate: Comisia de calificare și 

atestare profesională, Comisia științifică și de standarde, Comisia de evidență a membrilor, Comisia de 

verificare și monitorizare, Comisia de relații interne și internaționale și Comisia juridică.  

    ___________  

    Alineatul (3) a fost modificat prin alineatul (1) din Lege nr. 99/2013 începând cu 18.04.2013.  

   (4) Mandatul membrilor Consiliului director este de 2 ani, cu începere de la data Conferinței naționale în care 

aceștia au fost aleși.  

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

funcție.  

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

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

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

   (8) Consiliul director are următoarele atribuții:  

   a) prezintă Conferinței naționale raportul de activitate, executarea bugetului de venituri și cheltuieli, 

situațiile financiare anuale, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și programele Asociației;  

    ___________  

    Litera a) a fost modificată prin alineatul (1) din Lege nr. 99/2013 începând cu 18.04.2013.  

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

    ___________  

    Litera b) a fost modificată prin alineatul (1) din Lege nr. 99/2013 începând cu 18.04.2013.  

   c) propune spre aprobare Conferinței naționale standardele de evaluare, care devin obligatorii pentru 

desfășurarea activității evaluatorilor autorizați;  

   d) aprobă afilierea Asociației la asociații și organisme de profil, naționale și internaționale;  

    ___________  

    Litera d) a fost modificată prin alineatul (1) din Lege nr. 99/2013 începând cu 18.04.2013.  

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

personalului angajat de aceasta;  

    ___________  

    Litera e) a fost modificată prin alineatul (1) din Lege nr. 99/2013 începând cu 18.04.2013.  

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

propunerii Comisiei de calificare și atestare profesională;  

   g) stabilește anual cuantumul taxelor, cotizațiilor și indemnizațiilor, precum și termenele de plată ale 

acestora;  

   h) elaborează propuneri cu privire la înființarea și desființarea filialelor;  

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

organizare și funcționare al Asociației și regulamentul de organizare și funcționare al filialelor, pe care 

le supune aprobării Conferinței naționale;  

    ___________  

    Litera i) a fost modificată prin alineatul (1) din Lege nr. 99/2013 începând cu 18.04.2013.  

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

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

conducere, regulamentul de organizare a examenului de atribuire a calității de membru stagiar, alte 

reguli și proceduri;  

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

membrilor;  

   l) hotărăște sancționarea disciplinară a evaluatorilor autorizați, alții decât proprii membri, la propunerea 

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

al profesiei. Hotărârile Consiliului director sunt definitive. Contestarea sancțiunilor aplicate se poate 

face, în condițiile legii, la instanța de contencios administrativ;  
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   m) hotărăște schimbarea sediului Asociației;  

    ___________  

    Litera m) a fost modificată prin alineatul (1) din Lege nr. 99/2013 începând cu 18.04.2013.  

   n) organizează, la nivel național, examenele de atribuire a calității de membru stagiar și de dobândire a 

calității de evaluator autorizat;  

   o) aprobă cursurile de formare în domeniul evaluării prevăzute la art. 15 alin. (6);  

   p) comunică instituțiilor publice interesate punctul de vedere asupra conformității cu standardele de 

evaluare adoptate de Asociație a rapoartelor de evaluare realizate de către evaluatorii autorizați în 

condițiile prezentei ordonanțe;  

    ___________  

    Litera p) a fost modificată prin alineatul (1) din Lege nr. 99/2013 începând cu 18.04.2013.  

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

    ___________  

    Litera q) a fost modificată prin alineatul (1) din Lege nr. 99/2013 începând cu 18.04.2013.  

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

evaluatorilor autorizați;  

   s) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Conferința națională sau de prezenta ordonanță.  

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

imposibilității definitive de exercitare a funcției, decesului, precum și a oricăror cauze care conduc la încetarea 

calității de evaluator autorizat, potrivit prezentei ordonanțe  

   (10) În cazul vacantării funcției de președinte, prim-vicepreședintele devine președinte, durata mandatului său 

prelungindu-se de drept cu perioada rămasă din mandatul președintelui în exercițiu.  

   (11) În cazul vacantării funcției de prim-vicepreședinte, se vor organiza alegeri pentru această funcție în 

maximum 90 de zile de la data la care funcția a devenit vacantă. Durata mandatului prim-vicepreședintelui ales 

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

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

prevederilor regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului director, aprobat de Conferința 

națională.  

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

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

numărul membrilor săi, iar hotărârile vor fi luate cu votul majorității membrilor prezenți.  

   (15) Ședința Consiliului director este condusă de președinte sau, în absența președintelui, de prim-

vicepreședinte.  

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

Finanțelor Publice, desemnat de ministrul finanțelor publice, precum și alte persoane reprezentând asociații 

profesionale și patronate, în funcție de ordinea de zi, la invitația președintelui. Data ședinței Consiliului director 

este adusă la cunoștința Ministerului Finanțelor Publice cu 10 zile înainte de desfășurarea acesteia, 

reprezentantul ministerului având posibilitatea să participe din oficiu la ședințele Consiliului director.  

   (17) Foștii președinți ai Asociației pot participa la ședințele Consiliului director și nu au drept de vot, cu 

excepția fostului președinte imediat anterior, care are drept de vot în calitate de membru al Consiliului director.  

    ___________  

    Alineatul (17) a fost modificat prin alineatul (1) din Lege nr. 99/2013 începând cu 18.04.2013.  

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

demisioneze din funcție, iar, dacă aceștia nu dau curs solicitării, va propune Conferinței naționale revocarea lor 

din funcție.  
    ___________  

    Pus în aplicare prin Regulament din 08/09/2012 începând cu 18.04.2013.  

   Art. 9. - (1) Președintele Asociației este președintele Consiliului director.  

    ___________  
    Alineatul (1) a fost modificat prin alineatul (1) din Lege nr. 99/2013 începând cu 18.04.2013.  
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   (2) Președintele reprezintă Asociația în raporturile cu terții.  

    ___________  

    Alineatul (2) a fost modificat prin alineatul (1) din Lege nr. 99/2013 începând cu 18.04.2013.  

   Art. 10. - (1) Comisia de etică și disciplină este compusă din 5 membri titulari și 3 membri supleanți, aleși de 

Conferința națională pentru o perioadă de 4 ani dintre evaluatorii autorizați înscriși în Tabloul Asociației care se 

bucură de autoritate profesională și probitate morală.  

    ___________  
    Alineatul (1) a fost modificat prin alineatul (1) din Lege nr. 99/2013 începând cu 18.04.2013.  

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

Comisiei de etică și disciplină, elaborat de Consiliul director și aprobat de Conferința națională, și aplică 

sancțiunile disciplinare prevăzute la art. 26 potrivit codului de etică al profesiei și procedurii disciplinare, 

precum și regulamentului de organizare și funcționare al Asociației.  

    ___________  

    Pus în aplicare prin Regulament din 19/05/2012 începând cu 09.05.2013.  

    Alineatul (2) a fost modificat prin alineatul (1) din Lege nr. 99/2013 începând cu 18.04.2013.  

   Art. 11. - Situațiile financiare anuale ale Asociației sunt supuse auditului statutar, conform legii.  

    ___________  

    Alineatul a fost modificat prin alineatul (1) din Lege nr. 99/2013 începând cu 18.04.2013.  

    ___________  

    CAPITOLUL II a fost modificat prin alineatul (1) din Lege nr. 99/2013 începând cu 18.04.2013.  

    Pus în aplicare prin Regulament din 18/04/2012 începând cu 18.04.2013.  

CAPITOLUL III 
  Organizarea și exercitarea profesiei de evaluator autorizat 

SECȚIUNEA 1 
  Dobândirea calității de evaluator autorizat și formele de exercitare a profesiei 

   Art. 12. - (1) Activitatea de evaluare poate fi desfășurată numai de persoanele ce au calitatea de evaluator 
autorizat, dobândită în condițiile prezentei ordonanțe, care sunt înscrise în Tabloul Asociației și dovedesc 
aceasta cu legitimația de membru sau autorizația valabilă la data evaluării. Tabloul Asociației se publică anual 
în Monitorul Oficial al României, Partea I.  
    ___________  

    Alineatul (1) a fost modificat prin alineatul (1) din Lege nr. 99/2013 începând cu 18.04.2013.  

   (2) Informațiile și datele care se înscriu în Tabloul Asociației vor fi stabilite prin regulamentul de organizare 

și funcționare al Asociației. Tabloul Asociației cuprinde o secțiune dedicată evaluatorilor autorizați inactivi.  

    ___________  

    Alineatul (2) a fost modificat prin alineatul (1) din Lege nr. 99/2013 începând cu 18.04.2013.  

   Art. 13. - (1) Formarea profesională inițială și continuă a evaluatorilor autorizați se asigură prin cursuri de 

formare profesională organizate de Asociație.  

    ___________  

    Alineatul (1) a fost modificat prin alineatul (1) din Lege nr. 99/2013 începând cu 18.04.2013.  

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

director.  

   Art. 14. - Asociația are în componența sa următoarele categorii de membri, evaluatori autorizați:  

   a) membri stagiari, persoane fizice;  

   b) membri titulari, persoane fizice;  

   c) membri acreditați, persoane fizice;  

   d) membri corporativi, persoane juridice;  

   e) membri inactivi;  

   f) membri de onoare.  

    ___________  

    Alineatul a fost modificat prin alineatul (1) din Lege nr. 99/2013 începând cu 18.04.2013.  
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   Art. 15. - (1) Examenele pentru atribuirea calității de membru stagiar al Asociației se organizează de 

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

calității de membru stagiar adoptat de acesta.  

    ___________  

    Alineatul (1) a fost modificat prin alineatul (1) din Lege nr. 99/2013 începând cu 18.04.2013.  

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

condiții:  

   a) să aibă studii universitare finalizate cu diplomă eliberată de o instituție de învățământ superior din 

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

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

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

examenului de atribuire a calității de membru stagiar;  

   b) să nu fi fost condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni cu intenție, pentru care nu a intervenit 

reabilitarea;  

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

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

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

atribuirii calității de membru stagiar.  

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

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

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

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

condițiile prevăzute la alin. (2) lit. a), b) și d) și care au absolvit cursuri de formare specifice în domeniul 

evaluării, aprobate de Consiliul director.  

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

stagiaturii.  

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

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

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

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

   d) este condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni cu intenție.  

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

emite anual.  

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

evaluator de cel puțin 3 ani care a promovat un examen în conformitate cu normele specifice de acreditare 

stabilite prin regulamentul de acreditare, aprobat de Consiliul director.  

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

   (3) Calitatea de membru acreditat este acordată pentru 5 ani de la data susținerii examenului de acreditare.  

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

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

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

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

   d) este condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni cu intenție;  

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

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

Consiliul director.  

   (5) Calitatea de membru acreditat se dovedește cu legitimația de membru acreditat și parafa care se vizează, 

respectiv se emite anual.  

   Art. 18. - Membrii titulari care la sfârșitul anului calendaristic nu au urmat programul obligatoriu de pregătire 
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sunt suspendați până la efectuarea, într-un termen de maximum 2 ani de la data suspendării, a programului 
echivalent a 25 de ore pe an. Dacă în acest termen nu se face dovada îndeplinirii acestei condiții, calitatea de 
membru al Asociației încetează de drept. Constatarea încetării calității de membru al Asociației se face prin 
hotărâre a Consiliului director.  
    ___________  
    Alineatul a fost modificat prin alineatul (1) din Lege nr. 99/2013 începând cu 18.04.2013.  

   Art. 19. - (1) Pot deveni membri de onoare persoanele fizice, personalități marcante române sau străine cu 
activități prestigioase în domeniul evaluării sau în domenii complementare profesiei de evaluator autorizat și 
care au avut o contribuție importantă la consolidarea prestigiului Asociației și a profesiei de evaluator autorizat. 
Membrii de onoare sunt desemnați prin vot de Conferința națională, la propunerea Consiliului director.  
    ___________  
    Alineatul (1) a fost modificat prin alineatul (1) din Lege nr. 99/2013 începând cu 18.04.2013.  

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

   (3) Calitatea de membru de onoare se dovedește cu diploma eliberată de Asociație.  
    ___________  
    Alineatul (3) a fost modificat prin alineatul (1) din Lege nr. 99/2013 începând cu 18.04.2013.  

   Art. 20. - (1) Pot desfășura activitate de evaluare și persoanele juridice cu sediul în România sau într-un alt 
stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European, membri corporativi ai Asociației.  
    ___________  
    Alineatul (1) a fost modificat prin alineatul (1) din Lege nr. 99/2013 începând cu 18.04.2013.  

   (2) Pentru dobândirea calității de membru corporativ, persoana juridică trebuie să îndeplinească cumulativ 
următoarele condiții:  

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

   b)  abrogată prin punctul 1. din Lege nr. 99/2013 începând cu 18.04.2013.  

   c) cel puțin un membru al consiliului de administrație sau administratorul unic al societății reglementate de 
Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, să dețină calitatea 
de evaluator autorizat;  

    ___________  
    Litera c) a fost modificată prin punctul 2. din Lege nr. 99/2013 începând cu 18.04.2013.  

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

   e) să achite taxa de înscriere în Asociație în cuantumul și la termenele stabilite de Consiliul director.  
    ___________  
    Litera e) a fost modificată prin alineatul (1) din Lege nr. 99/2013 începând cu 18.04.2013.  

   (3) Condițiile prevăzute la alin. (2) lit. a)-d) trebuie îndeplinite pe toată perioada deținerii calității de membru 
corporativ.  

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

   (5) Calitatea de membru corporativ se dovedește cu autorizația eliberată de Asociație.  
    ___________  
    Alineatul (5) a fost modificat prin alineatul (1) din Lege nr. 99/2013 începând cu 18.04.2013.  

   Art. 21. - Asociația este autoritatea competentă pentru coordonarea activității de verificare a rapoartelor de 
evaluare în vederea asigurării calității serviciilor prestate de evaluatorii autorizați.  
    ___________  
    Alineatul a fost modificat prin alineatul (1) din Lege nr. 99/2013 începând cu 18.04.2013.  

 

SECȚIUNEA a 2-a 

  Statutul evaluatorului autorizat. Drepturi și obligații 

   Art. 22. - (1) Asociația are ca membri evaluatori autorizați persoane fizice care, din punctul de vedere al 

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

    ___________  

    Alineatul (1) a fost modificat prin alineatul (1) din Lege nr. 99/2013 începând cu 18.04.2013.  
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   (2) Este evaluator autorizat inactiv persoana care nu are dreptul să exercite profesia de evaluator autorizat 

deoarece se află în una dintre următoarele situații:  

   a) a fost sancționată disciplinar cu suspendarea dreptului de exercitare a calității de membru pe o perioadă 
de până la 12 luni, conform prezentei ordonanțe;  

   b) are atribuții de control financiar în cadrul Ministerului Finanțelor Publice sau al altor instituții publice, 
cu excepția situațiilor prevăzute expres de lege;  

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

   (3) Schimbarea calității declarate de evaluator autorizat activ sau inactiv se va comunica în scris Asociației de 
către persoana în cauză, în termen de 10 zile de la modificarea situației sale.  
    ___________  
    Alineatul (3) a fost modificat prin alineatul (1) din Lege nr. 99/2013 începând cu 18.04.2013.  

   Art. 23. - Evaluatorii autorizați au dreptul:  

   a) să perceapă onorarii pentru activitatea desfășurată, onorarii care nu se stabilesc procentual din valoarea 
estimată prin raportul de evaluare;  

   b) să participe la toate activitățile și manifestările care constituie obiectul de activitate al Asociației;  
    ___________  

    Litera b) a fost modificată prin alineatul (1) din Lege nr. 99/2013 începând cu 18.04.2013.  

   c) să consulte bazele de date, lucrările, publicațiile și materialele documentare de care dispune Asociația și 
să beneficieze de toate condițiile puse la dispoziție de Asociație pentru ridicarea nivelului de pregătire 
profesională;  

    ___________  
    Litera c) a fost modificată prin alineatul (1) din Lege nr. 99/2013 începând cu 18.04.2013.  

   d) să fie aleși în organele de conducere și în comisiile Asociației;  
    ___________  
    Litera d) a fost modificată prin alineatul (1) din Lege nr. 99/2013 începând cu 18.04.2013.  

   e) să fie înscriși în Tabloul Asociației.  
    ___________  
    Litera e) a fost modificată prin alineatul (1) din Lege nr. 99/2013 începând cu 18.04.2013.  

   Art. 24. - Membrii Asociației au următoarele obligații:  

   a) să plătească cotizația anuală. Neplata acesteia în cuantumul și la termenele stabilite de Consiliul 
director atrage excluderea de drept din Asociație;  

    ___________  
    Litera a) a fost modificată prin alineatul (1) din Lege nr. 99/2013 începând cu 18.04.2013.  

   b) să elaboreze rapoartele de evaluare potrivit standardelor de evaluare adoptate de Asociație;  
    ___________  
    Litera b) a fost modificată prin alineatul (1) din Lege nr. 99/2013 începând cu 18.04.2013.  

   c) să respecte codul de etică al profesiei de evaluator autorizat, precum și regulamentele adoptate de 
organele de conducere ale Asociației.  

    ___________  
    Litera c) a fost modificată prin alineatul (1) din Lege nr. 99/2013 începând cu 18.04.2013.  

    ___________  
    Alineatul a fost modificat prin alineatul (1) din Lege nr. 99/2013 începând cu 18.04.2013.  

   Art. 25. - Evaluatorii răspund în desfășurarea activității lor disciplinar, civil sau penal, după caz.  

   (2) Răspunderea penală pentru producerea de prejudicii prin utilizarea, în orice formă, a unor date false în 
raportul de evaluare, cât și prin incorecta aplicare a standardelor de evaluare adoptate de Asociație revine 
exclusiv evaluatorului.  
    ___________  
    Alineatul (2) a fost introdus prin alineatul din Lege nr. 221/2013 începând cu 24.07.2013.  

   (3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), răspund penal alături de evaluator persoanele ce se încadrează în 
dispozițiile art. 25 sau ale art. 26 din Codul penal.  
    ___________  
    Alineatul (3) a fost introdus prin alineatul din Lege nr. 221/2013 începând cu 20.07.2013.  
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   Art. 26. - Sancțiunile disciplinare care se aplică evaluatorilor autorizați, în raport cu gravitatea abaterilor 
săvârșite, sunt următoarele:  

   a) avertisment scris;  

   b) avertisment cu acțiune corectivă profesională;  

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

   d) retragerea calității de membru al Asociației.  
    ___________  
    Litera d) a fost modificată prin alineatul (1) din Lege nr. 99/2013 începând cu 18.04.2013.  

   Art. 27. - Abaterile în funcție de care se aplică sancțiunile disciplinare se stabilesc prin regulamentul de 
organizare și funcționare al Asociației.  
    ___________  
    Alineatul a fost modificat prin alineatul (1) din Lege nr. 99/2013 începând cu 18.04.2013.  

   Art. 28. - (1) Persoanele fizice și juridice străine care nu au domiciliul în România pot dobândi calitatea de 
evaluator autorizat și pot exercita această profesie, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe, dacă în țările în 
care își au domiciliul sau, după caz, sediul profesional au această specializare, certificată de organismele 
profesionale recunoscute sau, după caz, de autoritățile publice care le autorizează și în condițiile stabilite prin 
convenții bilaterale încheiate în acest scop de Asociație cu organismele similare din statele respective.  
    ___________  
    Alineatul (1) a fost modificat prin alineatul (1) din Lege nr. 99/2013 începând cu 18.04.2013.  

   (2) Persoanele fizice sau persoanele juridice având cetățenia, respectiv naționalitatea unui stat membru al 
Uniunii Europene sau a unui stat aparținând Spațiului Economic European pot dobândi calitatea de evaluator 
autorizat, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe, în aceleași condiții ca și cetățenii români, respectiv 
persoanele juridice române.  

   (3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), cetățenii unui stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului 
Economic European care au dobândit calitatea de evaluator autorizat în unul dintre aceste state se pot înscrie în 
Tabloul Asociației, în vederea exercitării profesiei în România în condițiile prezentei ordonanțe, fiind exceptați 
de la procedura de examinare. Asociația recunoaște automat documentul emis de autoritatea competentă din 
statul membru al Uniunii Europene, respectiv statul aparținând Spațiului Economic European în baza căruia 
cetățeanul acestor state exercită legal profesia de evaluator autorizat.  
    ___________  
    Alineatul (3) a fost modificat prin alineatul (1) din Lege nr. 99/2013 începând cu 18.04.2013.  

   (4) Persoanele juridice stabilite într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European 
unde exercită în mod legal activitatea de evaluator autorizat se pot înscrie în Tabloul Asociației, în vederea 
exercitării profesiei în România în condițiile prezentei ordonanțe, fiindu-le recunoscută calitatea de evaluator 
autorizat dobândită în statul de origine.  
    ___________  
    Alineatul (4) a fost modificat prin alineatul (1) din Lege nr. 99/2013 începând cu 18.04.2013.  

   (5) Persoanele fizice sau juridice evaluatori autorizați având cetățenia, respectiv naționalitatea unui stat 
membru al Uniunii Europene sau a unui stat aparținând Spațiului Economic European pot exercita profesia de 
evaluator autorizat și în mod temporar sau ocazional. În această situație, evaluatorul autorizat este exceptat de 
la procedura de înscriere în Asociație.  
    ___________  
    Alineatul (5) a fost modificat prin alineatul (1) din Lege nr. 99/2013 începând cu 18.04.2013.  

   (6) În cazul în care, în vederea exercitării temporare sau ocazionale a profesiei de evaluator autorizat, 
solicitantul prevăzut la alin. (5) se află la prima aplicație în România sau dacă intervine o modificare 
substanțială a situației sale, acesta va înainta Asociației o declarație privind serviciile pe care le va presta, 
însoțită de următoarele documente:  

   a) dovada cetățeniei, în cazul persoanei fizice, respectiv a naționalității, în cazul persoanei juridice;  

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

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

juridice;  

   d) o atestare care să confirme faptul că solicitantul persoană fizică este legal stabilit într-un stat membru în 
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scopul desfășurării profesiei de evaluator autorizat și că nu îi este interzis să practice profesia, chiar și 

cu caracter temporar, la momentul eliberării atestatului.  

   ___________  
    Alineatul (6) a fost modificat prin alineatul (1) din Lege nr. 99/2013 începând cu 18.04.2013.  

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

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

evaluator autorizat în România.  

   (8) Dispozițiile prezentului articol sunt aplicabile și cetățenilor aparținând Confederației Elvețiene.  

   Art. 29. - Persoanele fizice care, prin dobândirea unei alte calități, devin incompatibile cu exercitarea 

profesiei de evaluator autorizat potrivit dispozițiilor legale în vigoare sau potrivit statutelor de organizare ale 

altor profesii sunt înscrise în Tabloul evaluatorilor inactivi. Situațiile de incompatibilitate se stabilesc prin 

regulamentul de organizare și funcționare al Asociației.  

    ___________  

    Alineatul a fost modificat prin alineatul (1) din Lege nr. 99/2013 începând cu 18.04.2013.  

   Art. 30. - Activitatea de evaluare este compatibilă cu desfășurarea următoarelor activități:  

a. consultanță de afaceri și management;  

b. elaborarea de proiecte de finanțare;  

c. evaluarea de proiecte de finanțare;  

d. expertiză contabilă, audit financiar, reorganizare judiciară și lichidare, precum și consultanță fiscală. 

Persoanele fizice și juridice care au calitatea de evaluator pot efectua activitățile de expertiză 

contabilă, audit financiar, reorganizare judiciară și lichidare, precum și consultanță fiscală, numai 

după dobândirea, în condițiile legii, a calității de expert contabil, auditor financiar, practician în 

insolvență sau consultant fiscal, după caz, și înscrierea ca membri în organizațiile care coordonează 

profesiile liberale respective.  

    ___________  

    Litera d) a fost modificată prin linia din Lege nr. 149/2013 începând cu 12.05.2013.  

 

CAPITOLUL IV 

Dispoziții tranzitorii și finale 

   Art. 31. - Consiliul director al Asociației Naționale a Evaluatorilor din România, asociație profesională 
neguvernamentală, independentă, înființată în anul 1992, declarată de utilitate publică prin Hotărârea 
Guvernului nr. 1.447/2004, denumită în continuare ANEVAR, organizează și conduce prima adunare generală 
națională și prima Conferință națională a Asociației și verifică îndeplinirea condițiilor de participare la acestea, 
precum și condițiile de dobândire inițială a calității de evaluator autorizat, prevăzute la art. 32.  
    ___________  
    Alineatul a fost modificat prin alineatul (1) din Lege nr. 99/2013 începând cu 18.04.2013.  

   Art. 32. - (1) Membrii ANEVAR, persoane fizice, precum și ai altor organizații al căror profil de activitate 
face parte din domeniul de reglementare al prezentei ordonanțe, care îndeplinesc condițiile de dobândire a 
calității de evaluator autorizat, prevăzute de art. 15 alin. (2) lit. a) și b), respectiv art. 17 alin. (1), devin membri 
titulari, respectiv acreditați ai Asociației, potrivit dispozițiilor prezentului articol.  
    ___________  
    Alineatul (1) a fost modificat prin alineatul (1) din Lege nr. 99/2013 începând cu 18.04.2013.  

   (2) Pentru dobândirea calității de membru titular, respectiv acreditat se pot depune cereri, în maximum 30 de 
zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, la sediul ANEVAR din str. Scărlătescu nr. 7, sectorul 1, 
municipiul București.  

   (3) Îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 15 alin. (2) lit. a) și b), respectiv de art. 17 alin. (1) este 
verificată, în maximum 30 de zile de la data depunerii cererii, de o comisie formată din 5 membri desemnați de 
Consiliul director al ANEVAR, pe baza documentelor stabilite prin hotărâre a Consiliului director afișată la 
sediul ANEVAR.  

   (4) Lista persoanelor care îndeplinesc condițiile de dobândire a calității de evaluator autorizat se afișează la 
sediul ANEVAR în maximum 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (2).  
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   Art. 33. - (1) Adunarea generală națională a membrilor care îndeplinesc condițiile de dobândire a calității de 

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

care îndeplinesc condițiile de dobândire a calității de evaluator autorizat. În cadrul acestei adunări se aleg 

participanții la prima Conferință națională a Asociației și la Conferința națională prevăzută la art. 43, astfel 

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

    ___________  

    Alineatul (1) a fost modificat prin alineatul (1) din Lege nr. 99/2013 începând cu 18.04.2013.  

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

plus unu din numărul persoanelor cărora le-a fost admisă cererea de dobândire a calității de evaluator autorizat, 

în condițiile art. 32, iar hotărârile vor fi luate cu votul majorității participanților.  

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

hotărârile vor fi luate cu votul majorității participanților.  

   Art. 34. - Prima Conferință națională a Asociației se organizează de Consiliul director al ANEVAR în 

maximum 30 de zile de la data adunării generale naționale în care au fost aleși participanții la această 

conferință, iar în cadrul acesteia se alege primul Consiliu director al Asociației.  

    ___________  

    Alineatul a fost modificat prin alineatul (1) din Lege nr. 99/2013 începând cu 18.04.2013.  

   Art. 35. - Membrii ANEVAR, persoane fizice, precum și ai altor organizații al căror profil de activitate face 

parte din domeniul de reglementare al prezentei ordonanțe care îndeplinesc condițiile de dobândire a calității de 

evaluator autorizat, potrivit art. 15 alin. (2) lit. a) și b), și care nu au depus cereri în condițiile art. 32 alin. (2) 

pot depune astfel de cereri în maximum 60 de zile de la data primei Conferințe naționale. După expirarea 

acestui termen, calitatea de evaluator autorizat se dobândește numai în condițiile art. 15-17.  

   Art. 36. - Persoanele care sunt membri aspiranți ai ANEVAR devin membri stagiari ai Asociației și în termen 

de maximum 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe vor susține examenul de finalizare a 

stagiaturii pentru a deveni membri titulari.  

    ___________  

    Alineatul a fost modificat prin alineatul (1) din Lege nr. 99/2013 începând cu 18.04.2013.  

   Art. 37. - Primul Consiliul director al Asociației va fi format din 10 membri, lipsind funcția de fost 

președinte. La data alegerii primului Consiliu director, alături de ceilalți membri vor fi aleși atât președintele, 

cât și prim-vicepreședintele.  

    ___________  

    Alineatul a fost modificat prin alineatul (1) din Lege nr. 99/2013 începând cu 18.04.2013.  

   Art. 38. - Membrii inactivi ai ANEVAR vor fi înscriși în Tabloul Asociației, în secțiunea "inactivi", urmând 

să redobândească calitatea de membru activ doar după respectarea condițiilor prevăzute de regulamentul 

adoptat în acest scop de Consiliul director.  

    ___________  

    Alineatul a fost modificat prin alineatul (1) din Lege nr. 99/2013 începând cu 18.04.2013.  

   Art. 39. - Membrii acreditați ai ANEVAR devin membri acreditați ai Asociației în sensul prezentei ordonanțe.  
    ___________  
    Alineatul a fost modificat prin alineatul (1) din Lege nr. 99/2013 începând cu 18.04.2013.  

   Art. 40. - Persoanele împotriva cărora s-a dispus sancțiunea suspendării din calitatea de membru al ANEVAR 
sau al altor organizații al căror profil de activitate face parte din domeniul de reglementare al prezentei 
ordonanțe care îndeplinesc condițiile de dobândire a calității de evaluator autorizat nu pot deveni membri de 
drept ai Asociației dacă nu a expirat termenul pentru care s-a dispus sancțiunea până la data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanțe.  
    ___________  
    Alineatul a fost modificat prin alineatul (1) din Lege nr. 99/2013 începând cu 18.04.2013.  

   Art. 41. - Membrii fondatori și membrii de onoare ai ANEVAR devin membri de onoare ai Asociației.  

    ___________  

    Alineatul a fost modificat prin alineatul (1) din Lege nr. 99/2013 începând cu 18.04.2013.  
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   Art. 42. - Ori de câte ori în cuprinsul unui act normativ se face referire la evaluatori autorizați sau evaluatori 

membri ai ANEVAR sau membri ai unei asociații de utilitate publică din domeniul evaluării, referirea se va 

înțelege că este făcută la evaluatori autorizați în conformitate cu dispozițiile prezentei ordonanțe.  

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

Oficial al României, Partea I, a hotărârii Guvernului de aprobare a regulamentului de organizare și funcționare 

al Asociației, a hotărârilor Conferinței naționale privind standardele de evaluare prevăzute la art. 7 alin. (3) lit. 

j), a Regulamentului Comisiei de etică și disciplină, precum și a codului de etică al profesiei.  

    ___________  

    Alineatul a fost modificat prin alineatul (1) din Lege nr. 99/2013 începând cu 18.04.2013.  

   Art. 44. - Hotărârea Guvernului prevăzută la art. 4 alin. (2), precum și regulamentele prevăzute la art. 43 se 

adoptă în maximum 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.  

   Art. 45. - Procedurile și formalitățile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea profesiei de evaluator în 

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

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și 

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

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

 Art. 46. - Dispozițiile prezentei ordonanțe se completează cu prevederile Legii nr. 200/2004 privind 

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

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

modificări și completări prin Legea nr. 68/2010. 

 
PRIM-MINISTRU 

EMILBOC 

Contrasemnează:  
Ministrul Finanțelor Publice 

Gheorghe Ialomițianu 
Ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri, 

Ion Ariton 
Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului, 

Daniel Petru Funeriu 
Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, 

Laurențiu Sebastian Lăzăroiu 
      

București, 30 august 2011.  

    Nr. 24. 
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GUVERNUL ROMÂNIEI  

Hotărârea nr. 353/2012 din 18/04/2012 

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

pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Asociației 

Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 4 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 

24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

Articol unic. – Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Asociației Naționale a Evaluatorilor 

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

PRIM-MINISTRU 

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU 

Contrasemnează: 

Ministrul finanțelor publice, 

Bogdan Alexandru Drăgoi 

 

 

ANEXĂ  

GUVERNUL ROMÂNIEI  

REGULAMENTUL 

de organizare și funcționare a Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

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

Art. 1. – (1) Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România, denumită în continuare 

Asociația, este organizația profesională de utilitate publică, fără scop patrimonial, din care fac parte evaluatorii 

autorizați care dobândesc această calitate, în condițiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 24/2011 privind 

unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor. 

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

și siglă proprii.  

Art. 2. – Asociația are drept scop organizarea, coordonarea și autorizarea exercitării profesiei de evaluator 

autorizat în România, reprezentarea și protejarea intereselor profesionale ale membrilor Asociației, asigurarea 

exercitării independente a profesiei de evaluator autorizat cu respectarea deontologiei profesionale și a unui 

înalt nivel de calificare profesională, precum și promovarea standardelor, metodelor și tehnicilor de evaluare în 

activitatea evaluatorilor autorizați. 

Art. 3. – (1) În cadrul Asociației funcționează departamente administrative, conform organigramei 

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

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

(3) Directorul general este numit și revocat din funcție prin hotărâre a Consiliului director. 

 Art. 4. – (1) Conferința națională se întrunește cel puțin o dată pe an, la convocarea Consiliului director, 

în termen de cel mult 120 de zile de la încheierea exercițiului financiar precedent, și ori de câte ori se consideră 

necesar. 

(2) Conferința națională alege, la începutul dezbaterilor, dintre delegații cu drept de vot, secretariatul 

Conferinței naționale, din care fac parte unul până la 3 secretari. Secretariatul Conferinței naționale verifică 

îndeplinirea condițiilor legale de convocare și cvorum ale Conferinței naționale și asigură consemnarea 

lucrărilor acesteia în procesul-verbal al Conferinței naționale. 
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(3) După constatarea îndeplinirii cerințelor legale pentru desfășurarea Conferinței naționale, se trece la 

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

(4) Fiecare participant la Conferința națională are dreptul la un vot, fiind exclusă orice formă de exercitare 
a acestui drept prin reprezentare.  

(5) Procesul verbal al Conferinței naționale, semnat de președinte și de membrii secretariatului Conferinței 

naționale, va cuprinde în mod obligatoriu mențiunea privind îndeplinirea formalităților referitoare la 

convocare, data și locul de desfășurare a Conferinței naționale, numărul membrilor prezenți, hotărârile 

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

făcute de aceștia în cadrul Conferinței naționale. 

(6) La Conferința națională pot participa fără drept de vot membrii de onoare ai Asociației, reprezentanți 
ai autorităților și ai altor organisme profesionale, alte personalități care au legătură cu activitatea evaluatorilor 

autorizați, la invitația Consiliului director. 

Art. 5. – (1) Membrii Consiliului director sunt aleși dintre delegații cu drept de vot la Conferința națională, 

care candidează separat pe fiecare funcție, cu excepția funcției de președinte al Asociației. Funcția de 

președinte este ocupată de prim-vicepreședintele în exercițiu, la 2 ani de la alegerea sa în această din urmă 

funcție. În contextul prezentului regulament, fostul președinte este președintele care și-a încheiat mandatul. 

(2) Membrii Consiliului director nu își pot exercita drepturile și atribuțiile prin reprezentare.  

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

specifice. Consiliul director stabilește prin hotărâre componența și obiectivele fiecărui grup de lucru.  

Art. 6. – (1) Președintele are următoarele atribuții:  

a) reprezintă Asociația în raporturile cu terțe persoane fizice și juridice din țară și din străinătate;  

b) încheie acte în numele Asociației, potrivit legii;  

c) conduce ședințele Consiliului director și lucrările Conferinței naționale;  

d) urmărește punerea în aplicare a hotărârilor Conferinței naționale și ale Consiliului director;  

e) asigură conducerea Asociației între ședințele Consiliului director.  

(2) În calitate de reprezentant legal al Asociației, președintele semnează hotărârile Conferinței naționale și 
ale Consiliului director, adoptate potrivit legii.  

(3) Pe perioada în care președintele se află în imposibilitate temporară de a exercita atribuțiile sale, acestea 
vor fi îndeplinite de către prim-vicepreședinte.  

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

(2) Conferința națională aprobă situațiile financiare anuale ale Asociației, care vor fi însoțite de raportul 
auditorului statutar.  

Art. 8. – (1) Filialele Asociației sunt înființate prin hotărâre a Conferinței naționale, la propunerea 

Consiliului director. Criteriile de înființare, organizare și funcționare a filialelor sunt stabilite prin 

Regulamentul de organizare și funcționare a filialelor, aprobat de către Conferința națională.  

(2) Filialele pot fi organizate în fiecare județ și în municipiul București sau pot fi constituite filiale care 

cuprind membri din mai multe județe. 

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

(4) Patrimoniul și veniturile filialelor se constituie pe baza sumelor alocate din bugetul Asociației și sunt 
aprobate de către Consiliul director.  

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

24/2011 poate fi desfășurată numai de evaluatorii autorizați care au dobândit aceste specializări potrivit 
regulamentului Comisiei de calificare și atestare profesională, aprobat de către Consiliul director. 

(2) Evaluatorii autorizați, membri titulari, se înscriu în Tabloul Asociației, în funcție de calificarea 
corespunzătoare fiecărei specializări, și pot desfășura activitatea de evaluare potrivit calificărilor profesionale 
dobândite, astfel cum acestea rezultă din Tabloul Asociației. 

Art. 10. – (1) Calitatea de membru al Asociației se probează cu: legitimația de membru și parafa în cazul 

membrilor titulari și acreditați, autorizația în cazul membrilor corporativi, diploma în cazul membrilor de 

onoare și legitimația de membru în cazul membrilor stagiari. 

(2) Legitimațiile de membru se vizează anual sau pot fi eliberate cu valabilitate anuală. 
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(3) Parafele se eliberează anual. Parafele conțin numele și prenumele evaluatorului, anul valabilității, 
numărul de legitimație, precum și specializările pentru care titularul parafei are calificarea necesară. 

(4) Legitimațiile de membru și parafele se pun la dispoziția membrilor titulari la începutul fiecărui an, cu 

condiția achitării cotizației și a poliței de asigurare profesională aferente anului pentru care sunt valabile 

legitimațiile și parafele.  

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

acordării acestei calități de către Consiliul director și primesc însemnele prevăzute la alin. (1) potrivit 

procedurii de acordare și retragere a calității de membru al Asociației, aprobată de către Consiliul director. 

(6) Membrii inactivi și membrii suspendați nu primesc însemnele prevăzute la alin. (1), pe perioada 

inactivității, respectiv a suspendării. 

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

la data intervenirii cauzei de inactivitate, respectiv suspendare. În cazul nepredării însemnelor în termen de 30 

de zile, acestea sunt anulate.  

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

web a Asociației, prin grija Consiliului director. 

(2) Tabloul conține următoarele secțiuni:  

a)  membrii titulari;  

b)  membrii acreditați;  

c)  membrii corporativi;  

d)  membrii inactivi. 

(3) Informațiile care se înscriu în Tabloul Asociației pentru membrii titulari și membrii acreditați sunt: 

numele, prenumele, numărul legitimației de membru, județul de domiciliu și specializările pentru care au 

calificarea necesară. 

(4) Informațiile care se înscriu în Tabloul Asociației pentru membrii corporativi sunt: denumirea, județul 

în care își au sediul social, codul unic de identificare și numărul autorizației. 

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

județul de domiciliu, numărul legitimației de membru titular, precum și data de la care a intervenit motivul ce a 

determinat încetarea calității de membru activ.  

(6) Înscrierea membrilor în Tabloul Asociației se face pe județe, în ordine alfabetică. 

(7) Modificările în structura Tabloului Asociației care apar pe parcursul anului vor fi afișate pe pagina web 

a Asociației în termen de 10 zile de la data intervenirii modificării.  

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

zile de la încheierea exercițiului financiar.  

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

zile de la îndeplinirea cumulativă a condițiilor prevăzute de art. 43 din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011. 

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

a) nerespectarea standardelor de evaluare aprobate de către Uniune; 

b) nerespectarea prevederilor codului de etică al profesiei;  

c) refuzul de a pune la dispoziție documentele sau informațiile solicitate de Comisia de monitorizare 

și verificare și/sau Comisia de etică și disciplină; 

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

Tabloul Asociației; 

e) desfășurarea de activități politice în cadrul Asociației și cu ocazia manifestărilor organizate de 

aceasta;  

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

dacă fapta nu întrunește conținutul constitutiv al unei infracțiuni;  

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

întrunește conținutul constitutiv al unei infracțiuni sau al unei contravenții;    
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h) utilizarea neautorizată a siglei și a însemnelor Asociației în scop publicitar în rapoartele de evaluare 

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

(2) Procedura disciplinară va fi declanșată de către Comisia de etică și disciplină a Asociației în cel mult 3 

ani de la data săvârșirii faptei, dar nu mai târziu de o lună de la data înregistrării sesizării în evidențele 

Asociației. 

(3) Sancțiunile disciplinare care se aplică evaluatorilor autorizați persoane fizice, în raport cu gravitatea 

faptelor săvârșite, sunt cele prevăzute la art. 26 din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011. 

(4) Sancțiunile disciplinare care se aplică evaluatorilor autorizați persoane juridice, în raport cu gravitatea 

faptelor săvârșite, sunt cele prevăzute la art. 26 lit. a), c) și d) din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011. 

(5) Procedura disciplinară se aprobă de către Conferința națională ca parte din regulamentul Comisiei de 

etică și disciplină. 

(6) Hotărârile de sancționare disciplinară pot fi contestate, în condițiile legii, la instanța competentă.  

Art. 13. – Salariații Asociației nu pot deține calitatea de evaluator autorizat activ. 

 

Anexă la HCN nr. 1/2012 

CODUL DE ETICĂ 

al profesiei de evaluator autorizat 

1. DISPOZIȚII GENERALE  

a. Profesionistul evaluator autorizat trebuie să respecte pe lângă prevederile legale în materie și 

principiile și reglementările din prezentul cod de etică.  

b. Obiectivul Codului de etică constă în consolidarea încrederii publice în procesul de evaluare prin 

crearea unui cadru pentru exprimarea de opinii de evaluare credibile de către evaluatorii autorizați 

cu pregătire adecvată și care își desfășoară activitatea în mod etic.  

c. Scopul Codului de etică constă în promovarea principiilor și conduitei etice pentru profesia de 

evaluator autorizat.  

d. Principiile etice fundamentale ale profesiei de evaluator autorizat stabilesc cadrul de conduită pe 

care trebuie să îl respecte evaluatorul autorizat atunci când oferă un serviciu de evaluare.   

e. Utilizatorii informațiilor și rapoartelor de evaluare cu privire la estimarea valorii bunurilor, au 

nevoie de încredere că evaluările au fost efectuate de către persoane autorizate, competente și care 

respectă un cod de principii fundamentale în exercitarea profesiei lor.  

2. PRINCIPII ETICE FUNDAMENTALE 

Principiile etice fundamentale ale profesiei de evaluator autorizat cuprind aspectele care trebuie luate 

în considerare sau acțiuni care trebuie efectuate în vederea evitării sau a diminuării pericolelor ce pot 

apărea pe parcursul activității unui evaluator autorizat.  

Aceste principii sunt enunțate în continuare:  

Integritate: să fie direct și onest în relațiile profesionale și de afaceri.  

Obiectivitate, independență, imparțialitate: să evite conflicte de interes, influențe sau preferințe 

care să îi afecteze judecata profesională.  

Confidențialitate: să respecte confidențialitatea informațiilor obținute ca urmare a relațiilor 

profesionale și să nu divulge astfel de informații terților fără a avea autoritate specifică (dacă nu există 

dreptul legal sau profesional sau datoria legală sau profesională de a divulga), să nu folosească 

informațiile în avantajul  personal sau al unor terțe părți.  

Competență profesională: să mențină cunoștințele și abilitățile profesionale necesare pentru a oferi 

clienților sau angajatorului servicii competente bazate pe practicile, legislația și tehnicile actuale; să își 
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desfășoare activitatea în mod serios și în concordanță cu standardele profesionale de evaluare 

obligatorii pentru membrii Asociației.  

Comportament profesional: să respecte legile și reglementările în domeniul evaluării de bunuri și să 

evite orice fel de acțiuni care ar putea discredita profesia.  

2.1. Integritate  

a. Principiul integrității obligă toți evaluatorii autorizați să fie cinstiți și onești în toate relațiile 

profesionale și de afaceri. Integritatea implică o comportare corectă și sinceră.  

b. Evaluatorul autorizat nu va realiza cu bună știință un raport de evaluare, un raport de verificare 

sau orice altă opinie referitoare la evaluare care:  

 conține declarații sau informații care sunt false, greșite sau întocmite în mod necorespunzător;  

 conține erori fundamentale prin omisiune sau realizate cu intenție.   

c. Dacă un evaluator autorizat descoperă asocierea sa cu astfel de informații sau erori, va trebui să ia 

imediat măsurile necesare pentru a corecta erorile efectuate și să informeze clientul și destinatarul 

lucrării de cele constatate.    

d. Onorariul perceput de evaluatorul autorizat pentru activitatea de evaluare desfășurată, nu trebuie 

să fie exprimat ca procent din valoarea estimată și nici nu trebuie să fie condiționat de mărimea 

valorii propuse sau de nivelul unor impozite sau taxe legate de valoarea propusă. De asemenea, 

onorariul nu trebuie să depindă nici de realizarea unui eveniment sau beneficiu viitor.  

2.2. Obiectivitate, independență, imparțialitate  

a. Principiul obiectivității obligă evaluatorul autorizat să aibă în activitatea desfășurată un 

comportament și un raționament profesional care să nu fie compromis din cauza prejudecăților, 

conflictului de interese sau din cauza influenței  altor persoane.  

b. Evaluatorul autorizat are obligația de a fi imparțial, independent și onest. Incertitudinile posibile 

referitoare la independență sau imparțialitate trebuie să fie făcute cunoscute celor implicați și 

eliminate sau minimalizate pentru a nu exista suspiciuni privind concluziile lucrării de evaluare.  

c. În exercitarea profesiei (evaluări de bunuri, verificarea evaluărilor, consultanță în evaluare), 

evaluatorii autorizați trebuie să dezvolte și să raporteze analize, opinii și concluzii nepreferențiale.  

d. Evaluatorul autorizat trebuie să refuze lucrarea de evaluare pentru care există amenințări certe 

privind obiectivitatea, imparțialitatea sau independența sa.  

e. Evaluatorul autorizat nu va efectua o lucrare de evaluare pentru aceleași bunuri pentru două sau 

mai multe părți implicate într-o tranzacție, fără acordul scris al părților.  

2.3. Confidențialitate  

a. Evaluatorul autorizat trebuie să respecte confidențialitatea informațiilor deținute cu privire la client 

și la lucrările efectuate și trebuie să fie precaut și vigilent pentru a nu face dezvăluiri neintenționate.   

b. Evaluatorul autorizat va comunica numai clientului sau destinatarului lucrării sau persoanelor 

autorizate de către aceștia, valorile rezultate în urma evaluării sau alte informații considerate de 

comun acord ca fiind confidențiale, cu excepția cazului când se solicită acest lucru în mod legal, 

pentru respectarea anumitor proceduri judiciare. Contractul de servicii de evaluare reprezintă 

cadrul legal adecvat pentru a preciza tipul și natura informațiilor considerate confidențiale.  

c. Evaluatorul autorizat va lua toate măsurile rezonabile pentru a se asigura că personalul aflat în 

subordinea sa și persoanele de la care obține asistență respectă obligația de confidențialitate 

rezultată ca urmare a unei misiuni de evaluare.  

d. Obligația respectării principiului confidențialității continuă chiar și după încheierea relației dintre 

evaluatorul autorizat, client sau angajator.   
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2.4. Competența profesională  

a. Principiul competenței profesionale implică următoarele obligații din partea evaluatorului autorizat:  

 menținerea cunoștințelor profesionale și a abilităților la nivelul necesar astfel încât angajatorul 

sau clienții să beneficieze de servicii profesionale competente;   

 realizarea serviciilor profesionale în conformitate cu standardele de evaluare obligatorii pentru 

membrii Asociației.  

b. Competența profesională implică exercitarea judecății, în utilizarea cunoștințelor și a abilităților 

profesionale pentru realizarea serviciilor de evaluare și presupune:  

 dobândirea de cunoștințe profesionale adecvate;   

 menținerea nivelului de cunoștințe profesionale prin programele de pregătire continuă.  

c. Evaluatorul autorizat trebuie să aibă cunoștințele și abilitățile necesare, astfel încât să înțeleagă și 

să utilizeze corect metodele și procedurile de evaluare general recunoscute pentru realizarea unei 

evaluări credibile; să nu efectueze evaluarea într-o manieră neatentă sau neglijentă, favorizând 

apariția de erori.  

d. Evaluatorul autorizat va lua toate măsurile rezonabile pentru a se asigura că cei care își desfășoară 

activitatea de evaluare sub coordonarea sa, acționează în conformitate cu standardele de evaluare 

obligatorii pentru membrii Asociației.  

e. Evaluatorul autorizat va respecta standardele de evaluare obligatorii pentru membrii Asociației. 

Situațiile în care aceste standarde nu sunt aplicabile misiunii de evaluare datorită unor acte 

normative incidente sau altor cerințe relevante misiunii, trebuie clarificate cu clientul și destinatarul 

și explicitate în raport.  

f. Evaluatorul autorizat va presta acele servicii de evaluare pentru care are competențe și calificări, 

conform Tabloului evaluatorilor autorizați, dobândite prin pregătire profesională specifică.   

2.5. Comportament profesional  

a. Principiul comportamentului profesional obligă toți evaluatorii autorizați să respecte legislația 

specifică în vigoare și standardele de evaluare obligatorii pentru membrii Asociației.  

b. Evaluatorii autorizați nu trebuie să compromită buna reputație a profesiei. Ei trebuie să fie cinstiți 

și sinceri, să prezinte obiectiv și fără ambiguități procesul de evaluare și concluziile lucrării, 

indiferent de dorințele și indicațiile clientului.  

c. Evaluatorii autorizați vor evita orice comportament sau acțiune care ar putea discredita profesia, 

Asociația și membrii acesteia sau care ar fi în detrimentul interesului public.  

d.  Evaluatorii autorizați nu vor prezenta denaturat calificările și experiența profesională proprie.  

e. Evaluatorul autorizat nu va induce în eroare Asociația în mod expres sau printr-un act de omisiune 

pentru a fi eligibil pentru un anume statut sau categorie de membri.  

f.  Evaluatorii autorizați nu vor face afirmații compromițătoare cu privire la alți evaluatori autorizați 

sau la lucrările efectuate de către aceștia.  

3. DISPOZIȚII FINALE  

3.1. Prevederile prezentului cod sunt obligatorii pentru toți evaluatorii autorizați, persoane fizice și 

persoane juridice, membrii ai Asociației.  

3.2. Nerespectarea dispozițiilor prezentului cod constituie abatere disciplinară și atrage răspunderea 

evaluatorilor autorizați conform regulamentelor în vigoare.  
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Anexă la HCN nr. 5/2014, cu modificările și completările ulterioare 

 

REGULAMENTUL 
Comisiei de etică și disciplină a Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din 

România 

 
CAPITOLUL I 

  Dispoziții generale 

Art. 1. - (1) Evaluatorii autorizați răspund disciplinar în cazul săvârșirii unor abateri disciplinare, în 

activitatea de evaluare.” 

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

săvârșită cu vinovăție, prin care prevederile 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, Regulamentul de organizare și funcționare 

a Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 

353/2012, denumit în continuare Regulament de organizare și funcționare, standardele de evaluare, 

Codul de etică al profesiei de evaluator autorizat, aprobat prin Hotărârea Conferinței naționale a 

Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România nr. 1/2012, denumit în continuare Codul 

de etică, sau alte dispoziții date de către organele de conducere ale Asociației Naționale a 

Evaluatorilor Autorizați din România, denumită în continuare Asociația, sunt încălcate de către 

evaluatorul autorizat.  

Art. 2. - Abaterile disciplinare sunt faptele prevăzute la art. 12 din Regulamentul de organizare și 

funcționare a Asociației.  

Art. 3. - (1) Sancțiunile disciplinare aplicabile evaluatorilor autorizați sunt cele prevăzute la art. 26 lit. 

a) -d) din Ordonanță.  

(2) Sancțiunile disciplinare aplicabile evaluatorilor autorizați persoane fizice sunt cele prevăzute la art. 

26 lit. a) -d) din Ordonanță.  

(3) Sancțiunile disciplinare aplicabile evaluatorilor autorizați persoane juridice sunt cele prevăzute la 

art. 26 lit. a), c) și d) din Ordonanță.  

(4) În cazul în care persoana cercetată este un membru al Comisiei de etică și disciplină, acesta nu va 

participa la ședințele Comisiei atunci când se analizează cauza respectivă.  

 

CAPITOLUL II 

  Constituirea, organizarea și atribuțiile  

Comisiei de etică și disciplină 

Art. 4. - (1) Comisia de etică și disciplină este organul de specialitate, fără personalitate juridică, din 

cadrul Asociației  ce are drept scop cercetarea faptelor de natură să atragă răspunderea disciplinară a 

membrilor Asociației, persoane fizice și persoane juridice, pentru activitatea de evaluare.  

(2) Activitatea Comisiei de etică și disciplină se desfășoară cu respectarea prevederilor Ordonanței și 

ale Regulamentului de organizare și funcționare a Asociației și cu respectarea următoarelor principii:  

a) prezumția de nevinovăție, conform căreia se prezumă că persoana supusă cercetării este 

nevinovată atât timp cât vinovăția sa nu a fost dovedită;  

b) garantarea dreptului la apărare, conform căruia se recunoaște dreptul persoanei cercetate 

disciplinar de a fi audiată, de a prezenta dovezi în apărarea sa, de a avea acces la dosarul 

disciplinar și de a fi asistată de un avocat și/sau de un consultant de specialitate din cadrul sau 
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din afara Asociației, pe tot parcursul procedurii disciplinare;  

c) celeritatea procedurii, care presupune obligația Comisiei de etică și disciplină de a proceda fără 

întârziere la soluționarea cauzei, cu respectarea drepturilor persoanei implicate și a regulilor 

prevăzute în prezentul regulament;  

d) contradictorialitatea, care presupune asigurarea posibilității persoanelor aflate pe poziții 

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

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

e) proporționalitatea, conform căreia trebuie respectat un raport corect între gravitatea abaterii 

disciplinare, circumstanțele săvârșirii acesteia și sancțiunea disciplinară propusă a fi aplicată;  

f) legalitatea sancțiunii, conform căreia Comisia de etică și disciplină nu poate propune decât 

sancțiunile disciplinare prevăzute de Ordonanță;  

g) unicitatea sancțiunii, potrivit căreia pentru o abatere disciplinară nu se poate aplica decât o 

singură sancțiune disciplinară;  

h) confidențialitatea, conform căreia membrii Comisiei de etică și disciplină sunt obligați să nu 

divulge aspecte legate de cercetarea disciplinară a unui membru al Asociației.  

Art. 5. - (1) Comisia de etică și disciplină are următoarele atribuții principale:  

a)  cercetează faptele de natură să atragă răspunderea disciplinară, pentru care Comisia de etică și 

disciplină a fost sesizată și analizează modul de întocmire al raportului de evaluare supus 

cercetării.  

b) emite referatul cu privire la cazul cu care a fost sesizată, pe care îl înaintează Consiliului 

director sau Conferinței naționale, după caz;”  

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

dintre sancțiunile disciplinare prevăzute de Ordonanță;  

d)  extinde cercetarea disciplinară în condițiile art. 13 alin. (7) și (8);  

e)  elaborează proceduri pentru punerea în aplicare a prezentului regulament pe care le supune spre 

aprobare Consiliului director.  

(2) În exercitarea atribuțiilor sale, Comisia de etică și disciplină emite referate de cercetare 

disciplinară, respectiv hotărâri potrivit competențelor sale.  

Art. 6. - (1) Componența Comisiei de etică și disciplină este prevăzută la art. 10 alin. (1) din 

Ordonanță.  

(2) Alegerea membrilor Comisiei de etică și disciplină se realizează în conformitate cu procedura de 

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

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

Asociației, membru titular, care îndeplinește următoarele condiții:  

a) are o vechime de cel puțin 5 ani în profesia de evaluator;  

b) nu a fost sancționat disciplinar în ultimii 3 ani;  

c) se bucură de autoritate profesională și probitate morală.  

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

Art. 7. - (1) Mandatul membrilor Comisiei de etică și disciplină este de 4 ani.  

(2) O persoană poate fi aleasă membru în Comisia de etică și disciplină pentru maximum două 

mandate consecutive.  

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

persoane.  
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(4) Mandatul membrilor Comisiei de etică și disciplină începe de la data depunerii angajamentului de 

confidențialitate, prevăzut în anexa nr. 1, și încetează în următoarele cazuri:  

a)  prin revocare de către Conferința națională;  

b)  prin deces;  

c)  prin demisie;  

d)  prin încetarea sau pierderea calității de membru al Asociației.  

(5) Conferința națională poate revoca membrii Comisiei de etică și disciplină la propunerea 

președintelui în următoarele situații:  

a) în cazul sancționării acestora în condițiile prezentului regulament;  

b) în cazul suspendării calității de membru titular în condițiile art. 18 din Ordonanță;  

c) în cazul în care devine membru inactiv;  

d) în cazul în care lipsește nemotivat de la 3 ședințe consecutive ale Comisiei de etică și disciplină.  

(6) În cazurile prevăzute la alin. (5) lit. a)-d), calitatea de membru titular se suspendă până la 

revocarea de către Conferința națională.  

(7) În cazurile prevăzute la alin. (4) lit. a)-d) și la alin. (5) lit. a)-d), membrii supleanți devin membri 

titulari ai Comisiei de etică și disciplină în ordinea voturilor obținute la alegerile din cadrul 

Conferinței naționale. 

Art. 8. - (1) Membrii Comisiei de etică și disciplină trebuie să fie imparțiali și independenți de 

persoana cercetată disciplinar și de orice altă persoană care are legătură cu aceasta sau are vreun 

interes în legătură cu fapta cercetată.  

(2) Oricare membru al Comisiei de etică și disciplină care se află în conflict de interese sau este soț, 

rudă sau afin până la gradul II inclusiv cu una dintre părțile implicate are obligația să se abțină de la 

vot.  

(3) Respectarea cerinței de independență se declară pe propria răspundere de către fiecare membru al 

Comisiei de etică și disciplină, conform declarației prevăzute în anexa nr. 2, pentru fiecare cauză 

disciplinară în parte.  

(4) În cauzele în care membrii titulari își declară conflictul de interese, acestea pot fi preluate de către 

membrii supleanți ai Comisiei de etică și disciplină. 

Art. 9. - Membrii titulari ai Comisiei de etică și disciplină au obligația de a participa la ședințele 

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

desemnați ca raportori.  

Art. 10. - (1) Comisia de etică și disciplină este condusă de un președinte, ales pe o perioadă de un an 

de către membrii titulari ai Comisiei de etică și disciplină, cu votul majorității acestora.  

(2) Revocarea din funcție a președintelui Comisiei de etică și disciplină poate fi făcută de către 

membrii titulari ai Comisiei cu votul majorității acesteia.  

(3) În lipsa președintelui, ședința va fi condusă de unul dintre membri, ales cu votul majorității celor 

prezenți.  

(4) Președintele Comisiei de etică și disciplină are ca atribuții principale:  

a) primește sesizările și desemnează raportorul responsabil cu cercetarea disciplinară prealabilă 

pentru fiecare caz în parte;  

b) stabilește ordinea de zi a ședinței Comisiei de etică și disciplină, pe care o trimite membrilor 

comisiei prin intermediul secretariatului;  

c) convoacă și conduce ședințele Comisiei de etică și disciplină;  
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d) coordonează secretariatul Comisiei de etică și disciplină;  

e) participă la ședințele Consiliului director și prezintă referatele privind cercetarea disciplinară 

întocmite de Comisia de etică și disciplină;  

f) participă la Conferința națională și prezintă referatele privind cercetarea disciplinară a 

membrilor Consiliului director, dacă este cazul;  

g) răspunde de activitatea Comisiei de etică și disciplină;  

h) reprezintă Comisia de etică și disciplină în relația cu celelalte organe ale Asociației.  

Art. 11. - (1) Comisia de etică și disciplină are un secretariat, desemnat de către Președintele 

Asociației, din rândul personalului salariat al Asociației, cu studii juridice. La începerea activității, 

membrii secretariatului semnează angajamentul de confidențialitate, prevăzut în anexa nr. 3.  

(2) Atribuțiile principale ale secretariatului Comisiei de etică și disciplină sunt următoarele:  

a) înregistrează și ține evidența sesizărilor și a altor documente înaintate Comisiei de etică și 

disciplină ori emise de aceasta;  

b) îl informează de îndată pe președintele Comisiei de etică și disciplină despre sesizările primite;  

c) comunică membrilor titulari, precum și membrilor supleanți, dacă este cazul, data, ora, locul și 

ordinea de zi a ședințelor Comisiei de etică și disciplină;  

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

disciplină, de Consiliul director sau de Conferința națională, după caz;  

e) efectuează toate lucrările necesare desfășurării în bune condiții a cercetării disciplinare 

prealabile de către raportor;  

f) la solicitarea președintelui Comisiei de etică și disciplină sau a raportorului, redactează 

documentele necesare derulării cercetării disciplinare;  

g) primește și arhivează, atât pe suport de hârtie, cât și în format electronic, toate înscrisurile 

administrate de raportor și de Comisia de etică și disciplină, precum și corespondența purtată 

în legătură cu cauzele de cercetare disciplinară, după înregistrarea acestora la Registratura 

Asociației;  

h) întocmește și menține la zi: registrul de evidență a sesizărilor, conform anexei nr. 4, procesele-

verbale de ședință ale Comisiei de etică și disciplină; registrul deciziilor Consiliului director, 

precum și ale Conferinței naționale, după caz, privind soluționarea procedurii disciplinare, 

conform anexei nr. 5; 

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

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

procedurii disciplinare;  

k) întocmește și menține la zi registrul antecedentelor disciplinare ale membrilor Asociației, 

conform anexei nr. 6;  

l) pune la dispoziția Consiliului director, la cererea acestuia, registrele prevăzute la lit. h) și k), 

precum și documentele care au stat la baza întocmirii acestora.  

Art. 12. - (1) Comisia de etică și disciplină se întrunește în plen, ori de câte ori este necesar, la 

convocarea președintelui acesteia.  

(2) Pentru validitatea deliberărilor Comisiei de etică și disciplină este necesară prezența a cel puțin 3 

membri, iar hotărârile se iau cu votul majorității membrilor prezenți. Votul este deschis. 

(3) În cazurile în care membrii supleanți preiau dosare disciplinare, aceștia vor avea aceleași drepturi 

și obligații ce decurg din prezentul regulament ca și membrii titulari. 
 

lnk:REG%20EVR%201000005%202014%203


     

 

Bazele evaluării - 2020 85 

 

CAPITOLUL III 

  Procedura disciplinară 

 

SECȚIUNEA 1 

  Sesizarea Comisiei de etică și disciplină 

Art. 13. - (1) Procedura disciplinară se declanșează:  

a) la sesizarea oricărei persoane fizice sau juridice interesate;  

b) prin autosesizarea președintelui Asociației, inclusiv ca urmare a unor articole din mass-media, în 

baza unui ordin de autosesizare; 

c) prin autosesizarea președintelui Asociației, în cazul în care se constată existența unor fapte de 

natura abaterilor disciplinare prevăzute la art. 12 din Regulamentul de organizare și funcționare, 

fapte sesizate de către Comisia de verificare și monitorizare. În acest caz, ordinul de 

autosesizare va fi însoțit de fișa de neconformități întocmită de către Comisia de verificare și 

monitorizare.  

(2) Sesizarea trebuie să cuprindă:  

a) numele, prenumele, domiciliul sau denumirea și sediul, după caz, datele de identificare ale 

persoanei care formulează sesizarea, precum și calitatea în care formulează sesizarea;  

b) numele și prenumele sau denumirea și sediul, după caz, ale persoanei a cărei faptă este sesizată 

și, dacă este posibil, numărul legitimației de membru ori al autorizației, județul de domiciliu sau 

sediul social și specializarea;  

c) descrierea faptei care constituie obiectul sesizării;  

d) raportul de evaluare și anexele acestuia, atunci când este cazul, precum și dovezile pe care se 

sprijină sesizarea;  

e) data și semnătura persoanei care formulează sesizarea.  

(3) În cazul în care sesizarea se adresează prin poșta electronică, pe una dintre adresele de contact ale 

Asociației, aceasta trebuie să conțină, de asemenea, datele de identificare ale persoanei (nume, 

prenume, adresa completă). 

(4) Sesizarea se formulează în scris, conform modelului orientativ prevăzut în anexa nr. 7, și este 

însoțită de dovezile care o susțin.  

(5) În situația în care sesizarea nu este însoțită de elementele prevăzute la alin. (2), raportorul 

desemnat de președintele Comisiei de etică și disciplină va pune în vedere persoanei care a formulat 

sesizarea să realizeze completările necesare, stabilind un termen.  

(6) Dacă din cuprinsul sesizării nu rezultă date suficiente despre fapta ori persoana care a formulat 

sesizarea sau în cazul în care persoana care a formulat sesizarea nu realizează în termenul stabilit 

completările solicitate de raportorul Comisiei de etică și disciplină potrivit alin. (2) raportorul propune 

clasarea.  

(7) Dacă pe parcursul cercetării disciplinare, raportorul, Comisia de etică și disciplină, Consiliul 

director sau Conferința națională, după caz, constată săvârșirea și a altor fapte de către persoana 

cercetată, oricare dintre aceștia poate extinde cercetarea și cu privire la aceste fapte. 

(8) Dacă pe parcursul cercetării disciplinare raportorul, Comisia de etică și disciplină, Consiliul 

director sau Conferința națională, după caz, constată participarea și a altor evaluatori autorizați la 

faptele cercetate, oricare dintre aceștia poate solicita președintelui Asociației aprobarea extinderii 

cercetării și cu privire la acești evaluatori.  

(9) În cazul membrilor corporativi, raportorul, Comisia de etică și disciplină, Consiliul director sau 

Conferința națională pot decide necesitatea extinderii cercetării disciplinare și asupra evaluatorului 

autorizat, membru titular care a realizat raportul de evaluare supus analizei.  

(10) Procedura disciplinară va fi declanșată de către Comisia de etică și disciplină a Asociației în cel 
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mult 3 ani de la data săvârșirii faptei, dar nu mai târziu de o lună de la data înregistrării sesizării în 

evidențele Asociației. 

Art. 14. - (1) Sesizările se înregistrează în registrul de intrări al registraturii generale a Asociației și se 

transmit de către Președintele Asociației, președintelui Comisiei de etică și disciplină, prin intermediul 

secretariatului Comisiei de etică și disciplină.  

(2) Sesizarea sau autosesizarea, după caz, se consemnează de către secretariatul Comisiei de etică și 

disciplină în registrul de evidență a sesizărilor, atribuind un număr de ordine de la 1 la n în fiecare an, 

care va fi numărul de dosar disciplinar. Orice document referitor la cercetarea disciplinară va trebui să 

indice numărul de dosar atribuit.  

(3) Registrul de evidență a sesizărilor conține mențiuni cel puțin cu privire la:  

a) persoana care a formulat sesizarea;  

b) persoana a cărei faptă este sesizată;  

Art. 15. - Nici o sancțiune disciplinară nu poate fi dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări 

disciplinare.  

Art. 16. (1) Pe parcursul etapelor procedurii disciplinare, se pot identifica neconformități raportate la 

Standardele de evaluare în vigoare la data săvârșirii faptei și încălcări ale principiilor din Codul de 

etică al profesiei de evaluator autorizat. 

(2) Consiliul director poate întocmi un model de Fișă de neconformități cu caracter orientativ, în 

vederea încadrării faptelor constate în abaterile disciplinare prevăzute la art. 12 alin. (1) din 

Regulamentul de organizare și funcționare a Asociației, de către raportor, respectiv Comisia de etică și 

disciplină. 

(3) Modelul fișei de neconformități conține și punctaje aferente neconformităților care ar putea fi 

constatate și care determină individualizarea sancțiunii. 

    

SECȚIUNEA a 2-a 

  Cercetarea disciplinară prealabilă 

Art. 17. - (1) După primirea sesizării, președintele Comisiei de etică și disciplină va desemna prin 

poșta electronică sau printr-o adresă de numire un raportor dintre membrii titulari sau supleanți ai 

Comisiei de etică și disciplină, responsabil pentru analiza preliminară a sesizării, întocmirea raportului 

prealabil și prezentarea acestuia în plenul Comisiei de etică și disciplină.  

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

propunând Comisiei de etică și disciplină dispunerea măsurilor care sunt de competența acesteia.  

Art. 18. - (1)  În situația în care se constată că au fost primite mai multe sesizări îndreptate împotriva 

unui singur evaluator, având ca obiect același raport de evaluare,  pentru  asigurarea unei cercetări 

disciplinare unitare, este posibilă conexarea dosarelor disciplinare în cauză. 

(2) În situația descrisă la alin (1), dosarul cu număr mai mare va fi conexat la dosarul mai întâi 

înregistrat. 

Art. 19 - (1) În situația în care se constată că printr-o sesizare/autosesizare se reclamă mai mulți 

evaluatori ale căror rapoarte de evaluare au același obiect, pentru asigurarea unei cercetări disciplinare 

în condiții de confidențialitate, este posibilă disjungerea dosarelor disciplinare în cauză. 

(2) În situația descrisă la alin (1), dosarele vor purta același număr, cu indicativ de la 1 la n,  în funcție 

de numărul persoanelor cercetate disciplinar. 

(3) Disjungerea se poate realiza în oricare dintre  etapele cercetării disciplinare, fără ca soluționarea 

uneia dintre cauze să depindă de soluționarea celorlalte dosare disciplinare disjunse. 

Art. 20 - (1) În situația în care o sesizare este îndreptată împotriva unui evaluator autorizat, membru 

corporativ, pentru asigurarea unei cercetări disciplinare corecte, cercetarea disciplinară va putea viza 

și faptele membrului titular indicat de membrul corporativ și care a contribuit la realizarea raportului 
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de evaluare care face obiectul sesizării, inclusiv faptele evaluatorului autorizat care are calitatea de 

membru în Consiliul de administrație al societății, respectiv administrator unic al acesteia. 

(2) Când persoana cercetată disciplinar este un membru corporativ, toate actele de procedură vor fi 

îndeplinite față de evaluatorul autorizat a cărui calitate a asigurat îndeplinirea condiției prevăzute la 

art. 20 alin. (2) lit. c) din Ordonanță. 

Art. 21 - (1) În cazul în care un membru al Comisiei de etică și disciplină desemnat raportor într-o 

cauză disciplinară se află în conflict de interese sau este soț, rudă sau afin până la gradul II inclusiv cu 

una dintre părțile implicate, acesta are obligația să se abțină și să îl informeze pe președintele comisiei.  

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

recuzat de către partea interesată. Cererea de recuzare va fi soluționată de către președintele comisiei 

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

membrii titulari ai Comisiei de etică și disciplină, fără participarea președintelui acesteia, care decid 

prin majoritatea absolută a voturilor.  

(3) Dacă raportorul desemnat se abține sau dacă președintele Comisiei de etică și disciplină apreciază 

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

membrii Comisiei. 

Art. 22 - (1) Persoana supusă cercetării disciplinare prealabile va fi convocată în scris în vederea 

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

(2) Convocarea se poate face prin scrisoare recomandată, prin înștiințare scrisă de luare la cunoștință 

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

primirii convocării, astfel încât convocarea să fie primită de persoana în cauză cu cel puțin 5 zile 

lucrătoare înainte de data fixată.  

(3) Odată cu convocarea, persoanei cercetate i se va solicita și un punct de vedere scris cu privire la 

sesizare, precum și o copie a dosarului de lucru.  

(4) Convocarea, audierea persoanei cercetate, atunci când se prezintă, precum și verificarea apărărilor 

acesteia sunt obligatorii.  

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

secretariatul Comisiei de etică și disciplină.  

(6) Poate fi convocată și persoana care a înaintat sesizarea Comisiei de etică și disciplină sau orice altă 

persoană ale cărei declarații pot ajuta la soluționarea cauzei. Decizia convocării acestor persoane 

aparține raportorului.  

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

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

necesare, utile și relevante pentru soluționarea cauzei, cu sprijinul secretariatului Comisiei de etică și 

disciplină. În acest scop, raportorul poate constata situații de fapt și poate solicita înscrisuri sau 

opiniile unor consultanți de specialitate din cadrul Asociației sau din afara acesteia.  

(8) Persoana cercetată are dreptul să ia cunoștință de toate actele cercetării prealabile și poate solicita 

administrarea de probe în apărare.  

(9) Refuzul persoanei cercetate de a se prezenta în fața raportorului sau de a face declarații se 

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

(10) În cazul în care se constată imposibilitatea obiectivă a persoanei cercetate de a se prezenta în fața 

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

încetarea cauzelor care au determinat suspendarea.  

Art. 23 - (1) La finalizarea cercetării disciplinare prealabile, raportorul întocmește raportul prealabil, 

care cuprinde următoarele elemente:  

a) date referitoare la persoana cercetată disciplinar;  

b) descrierea faptei reținute în sarcina persoanei cercetate, cu indicarea tuturor circumstanțelor și a 

urmărilor acesteia;  
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c) apărările formulate de persoana cercetată;  

d) identificarea neconformităților constatate; 

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

cazul;  

f) concluziile raportorului.  

(2) În conținutul raportului prealabil, raportorul poate să propună Comisiei de etică și disciplină 

următoarele soluții:  

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

posibilă sau în cazul prevăzut la art. 13 alin. (6);  

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

abatere disciplinară sau că persoana cercetată este nevinovată;  

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

(3) Raportul prealabil se înaintează de către raportor președintelui Comisiei de etică și disciplină prin 

intermediul secretariatului.  

 

SECȚIUNEA a 3-a 

  Cercetarea disciplinară propriu-zisă 

Art. 24 - (1) După primirea raportului prealabil, președintele Comisiei de etică și disciplină înscrie 

cauza pe ordinea de zi a următoarei ședințe a Comisiei de etică și disciplină pentru efectuarea 

cercetării disciplinare propriu-zise.  

(2) Ședințele Comisiei de etică și disciplină nu sunt publice.  

(3) Pentru începerea cercetării disciplinare propriu-zise sunt obligatorii efectuarea cercetării 

prealabile, convocarea făcută de președintele Comisiei de etică și disciplină pentru această etapă 

procedurală și audierea persoanei cercetate atunci când aceasta se prezintă, cu excepția situațiilor 

prevăzute la art. 34 alin. (1) lit. c). 

(4) Dispozițiile art. 22 se aplică în mod corespunzător.  

Art. 25 - (1) Participarea raportorului la cercetarea disciplinară propriu-zisă este obligatorie, cu 

excepția cazului prevăzut la art. 34 alin. (1) lit. c). Acesta prezintă raportul prealabil și concluziile sale 

plenului Comisiei de etică și disciplină.  

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

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

persoana care a făcut sesizarea, dacă este cazul.  

(3) Comisia de etică stabilește faptele și urmările acestora, împrejurările în care au fost săvârșite, 

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

disciplinară și pentru aprecierea vinovăției sau nevinovăției persoanei cercetate.  

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

secretariatul Comisiei de etică și disciplină.  

(5) Dispozițiile art. 21 se aplică în mod corespunzător. Membrul Comisiei de etică și disciplină, altul 

decât raportorul, care se află în incompatibilitate sau în conflict de interese are obligația să se abțină 

de la vot, în caz contrar putând fi recuzat. Cererea de recuzare va fi soluționată de către președintele 

comisiei sau, în cazul în care acesta este membrul recuzat, atunci cererea de recuzare va fi soluționată 

de către membrii titulari ai Comisiei de etică și disciplină, fără participarea președintelui acesteia, care 

decid prin majoritatea a voturilor.  

Art. 26 - (1) După audierea raportorului, a persoanei cercetate, a persoanei care a formulat sesizarea, 

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

deliberează și supune la vot propunerea de soluționare a cercetării disciplinare.  

lnk:REG%20EVR%201000005%202014%2013
lnk:ORD%20GUV%2024%202011%200
lnk:REG%20EVR%201000005%202014%2018
lnk:REG%20EVR%201000005%202014%2031
lnk:REG%20EVR%201000005%202014%2017


     

 

Bazele evaluării - 2020 89 

 

(2) Pentru validitatea deliberărilor Comisiei de etică și disciplină este necesară prezența a jumătate 

plus unul din numărul membrilor săi, iar hotărârile se iau cu votul majorității membrilor prezenți. 

Votul este deschis. În caz de egalitate de voturi, votul decisiv este cel al Președintelui.  

 (3) Conținutul deliberărilor se consemnează în procesul-verbal al ședinței.  

 (4) Rezultatul deliberărilor este consemnat într-un referat, care poate să conțină:  

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

justifică ori nu este posibilă sau în cazul prevăzut la art. 13 alin. (6);  

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

constituie abatere disciplinară sau că persoana cercetată este nevinovată;  

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

Ordonanță.  

(5) Propunerile raportorului din raportul prealabil nu sunt obligatorii pentru Comisia de etică și 

disciplină.  

(6) Când plenul Comisiei de etică și disciplină constată că cercetarea disciplinară prealabilă nu este 

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

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

refacerii cercetării disciplinare prealabile.  

(7) Referatul prevăzut la alin. (4) reprezintă hotărârea finală a Comisiei de etică și disciplină cu privire 

la soluționarea cauzei disciplinare.  

(8) În cazul prevăzut la alin. (4) lit. c), dacă se constată că acțiunea disciplinară este întemeiată, 

Comisia de etică și disciplină va propune Consiliului director aplicarea unei sancțiuni disciplinare în 

raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvârșite și a urmărilor acesteia, cu cauzele care au determinat 

săvârșirea acesteia, cu împrejurările în care abaterea a fost săvârșită, cu gradul de vinovăție, cu 

circumstanțele personale ale celui care a săvârșit-o, cu comportamentul său general în exercitarea 

profesiei de evaluator autorizat și cu existența unor antecedente disciplinare.  

Art. 27 - (1) Referatul prevăzut la art. 26 alin. (4) trebuie să se limiteze la fapta și persoana pentru 

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

(2) Referatul Comisiei de etică și disciplină trebuie să conțină:  

a) date referitoare la persoana cercetată disciplinar, cu indicarea numărului de dosar disciplinar;  

b) descrierea faptei reținute în sarcina persoanei cercetate, cu indicarea tuturor circumstanțelor și a 

urmărilor acesteia; identificarea neconformităților constatate; 

c) apărările formulate de persoana cercetată;  

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

cazul;  

e) propunerea Comisiei de etică și disciplină privind modul de soluționare a acțiunii disciplinare;  

f) descrierea motivelor de fapt și de drept care au stat la baza hotărârii Comisiei de etică și 

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

g) mențiuni privind antecedentele disciplinare, dacă este cazul;  

h) data și locul întocmirii referatului; 

i) semnătura președintelui comisiei.  

Art. 28 - (1) Secretariatul Comisiei de etică și disciplină comunică persoanei cercetate un exemplar al 

referatului de cercetare disciplinară, în termen de 10 zile de la aprobarea sa de către Comisia de etică 

și disciplină.  

(2) Comisia de etică și disciplină acordă persoanei cercetate dreptul de a-și exprima în scris 

observațiile cu privire la conținutul referatului. Observațiile trebuie transmise Comisiei de etică și 
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disciplină în termen de 10 zile de la data primirii referatului, sub sancțiunea decăderii. În observațiile 

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

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

Comisiei de etică și disciplină înaintează referatul împreună cu observațiile persoanei cercetate 

Consiliului director sau Conferinței naționale, după caz, în prima ședință a Consiliului director sau la 

prima Conferință națională.  

SECȚIUNEA a 4-a 

  Soluționarea acțiunii disciplinare 

Art. 29 - (1) Consiliul director sau Conferința națională, după caz, începe soluționarea acțiunilor 

disciplinare în următoarea ședință a Consiliului director sau în următoarea Conferință națională, după 

caz, după data primirii referatelor Comisiei de etică și disciplină.  

(2) Consiliul director sau Conferința națională, după caz, soluționează acțiunea disciplinară prin 

decizie.  

(3) Membrii Consiliului director trebuie să fie imparțiali și independenți de persoana cercetată 

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

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

rudă sau afin până la gradul al II-lea inclusiv cu una dintre părțile implicate are obligația să se abțină 

de la vot.  

(4) Propunerile Comisiei de etică și disciplină din referat nu sunt obligatorii pentru Consiliul director 

sau Conferința națională, după caz, care poate decide clasarea, sancționarea sau nesancționarea 

persoanei cercetate. În cazul în care soluția Consiliului director este diferită de propunerea Comisiei 

de etică și disciplină, aceasta trebuie motivată.  

(5) Atunci când apreciază că este util pentru stabilirea adevărului în cauza disciplinară, Consiliul 

director sau Conferința națională, după caz, poate audia persoana cercetată și în lipsa unei solicitări 

din partea acesteia, precum și persoana care a formulat sesizarea.  

(6) Când Consiliul director sau Conferința națională, după caz, constată că cercetarea disciplinară nu 

este completă, restituie cauza disciplinară Comisiei de etică și disciplină, în vederea completării 

cercetării disciplinare.  

(7) Consiliul director sau Conferința națională, după caz, poate aplica, motivat, o sancțiune 

disciplinară mai gravă sau mai ușoară decât cea propusă de Comisia de etică și disciplină.  

(8) Decizia Consiliului director sau a Conferinței naționale, după caz, va fi redactată prin grija 

secretariatul Consiliului director.  

(9) Decizia trebuie să cuprindă:  

a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară; identificarea neconformităților constatate;  

b) precizarea prevederilor din Ordonanță, din Regulamentul de organizare și funcționare a 

Asociației, din Codul de etică sau din alte acte normative privind exercitarea profesiei de 

evaluator autorizat care au fost încălcate de persoana sancționată;  

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

d) sancțiunea ce se va aplica;  

e) termenul de executare a sancțiunii, după caz;  

f) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de persoana sancționată în cursul 

cercetării disciplinare ori observațiile acesteia, dacă este cazul;  

g) mențiunea privitoare la dreptul persoanei cercetate disciplinar de a contesta decizia la instanța 

competentă, în condițiile legii, potrivit Ordonanței;  

h) semnătura Președintelui Asociației.  
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Art. 30 - Răspunderea disciplinară nu exclude răspunderea civilă, penală sau administrativă a 

persoanei pentru fapta săvârșită.  

Art. 31 - (1) Decizia de soluționare a acțiunii disciplinare se comunică persoanei cercetate în termen 

de 10 zile de la data semnării, prin grija secretariatului Comisiei de etică și disciplină.  

(2) Decizia produce efecte de la data comunicării.  

(3) Decizia este legal comunicată prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, trimisă la 

ultima adresă a domiciliului sau sediului social comunicate Asociației. În caz de refuz al primirii sau 

de returnare a scrisorii, decizia este legal comunicată prin fax, e-mail sau prin orice alt mijloc ce 

permite confirmarea transmiterii.  

(4) Contestarea sancțiunii aplicate se poate face la instanța de contencios administrativ competentă, în 

condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.  

(5) Rezultatul cercetării disciplinare se comunică și persoanei care a formulat sesizarea prin grija 

secretariatului Comisiei de etică și disciplină.  

Art. 32 - (1) Decizia de sancționare se înscrie în registrul antecedentelor disciplinare al evaluatorului 

autorizat sancționat.  

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

a) în cazul sancțiunii disciplinare prevăzute de art. 26 lit. a) din Ordonanță, după trecerea unui 

termen de 12 luni de la data aplicării;  

b) în cazul sancțiunii disciplinare prevăzute de art. 26 lit. b) din Ordonanță, după trecerea unui 

termen de 12 luni de la data finalizării programului de pregătire profesională corectivă;  

c) în cazul sancțiunii disciplinare prevăzute de art. 26 lit. c) din Ordonanță, după trecerea unui 

termen de 12 luni de la data expirării termenului de suspendare a calității de membru al 

Asociației.  

CAPITOLUL IV 

  Reguli cu privire la aplicarea sancțiunilor disciplinare 

Art. 33 - La stabilirea sancțiunii se va ține seama de gravitatea faptei, de cauzele și împrejurările în 

care aceasta a fost săvârșită, de gradul de vinovăție a membrului și dacă acesta a avut și alte abateri 

disciplinare în trecut, de comportamentul general în cadrul procedurii de cercetare disciplinară a 

evaluatorului.  

Art. 34 - (1) Sancțiunea cu avertisment scris cu acțiune corectivă profesională, prevăzut la art. 26 lit. 

b) din Ordonanță, se aplică după cum urmează:  

a) acțiunea corectivă se va concretiza în desfășurarea unui program de pregătire profesională, 

propus de Comisia de etică și disciplină, nu va face parte din programul obligatoriu de pregătire 

profesională continuă prevăzută de art. 16 alin. (2) lit. a) din Ordonanță și se va realiza pe 

cheltuiala membrului sancționat;  

b) programul de pregătire va trebui desfășurat în maximum 12 luni de la aplicarea sancțiunii;  

c) neîndeplinirea programului în termenul prevăzut mai sus va duce la autosesizarea președintelui 

Asociației și la declanșarea unei noi proceduri disciplinare fără o cercetare prealabilă.  

(2) Prin excepție de la prevederile art. 17-23, în cazul prevăzut la alin. (1) lit. c), Comisia de etică și 

disciplină efectuează cercetarea disciplinară propriu-zisă potrivit art. 24-28.  

 

CAPITOLUL V 

  Dispoziții tranzitorii și finale 

Art. 35 - Registrele și documentele Comisiei de etică și disciplină, inclusiv dosarele disciplinare, se 

păstrează în arhiva Asociației timp de 5 ani.  

Art. 36 - Prevederile prezentului regulament se aplică numai sesizărilor privind fapte săvârșite de 
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membrii Asociației în calitatea acestora de evaluatori autorizați, membri titulari/corporativi, 

înregistrate după data intrării sale în vigoare.  

Art. 37 - Prevederile prezentului regulament se completează cu prevederile Ordonanței, ale 

Regulamentului de organizare și funcționare a Asociației, ale Codului de etică și ale celorlalte acte de 

interes general ale Asociației sau ale organelor sale de conducere.  

Art. 38 - Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul regulament și pot fi modificate prin 

hotărâre a Consiliului director al Asociației.  

 

    

ANEXA Nr. 1 la regulament  

 

ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A EVALUATORILOR AUTORIZAȚI DIN ROMÂNIA 

Comisia de etică și disciplină 

 

 

Angajament de confidențialitate 

 

Subsemnatul/Subsemnata, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , având calitatea de membru 

titular/supleant al Comisiei de etică și disciplină ales de Conferința națională a Asociației Naționale a 

Evaluatorilor Autorizați din România din data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., mă oblig prin 

semnarea prezentului angajament ca pe toată durata mandatului meu și după încetarea acestuia să 

păstrez confidențialitatea cu privire la toate informațiile pe care urmează să le obțin sau să le furnizez 

în considerarea calității mele de membru și să nu divulg niciunui terț informațiile astfel obținute, cu 

excepția celor care au devenit publice fără culpa mea.  

     Sunt de acord prin semnarea prezentului angajament să păstrez confidențialitatea în special în 

ceea ce privește identitatea membrilor Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

cercetați disciplinar, identitatea persoanelor care au formulat sesizări, faptele cercetate și probele 

existente, identitatea membrului Comisiei de etică și disciplină desemnat raportor responsabil în cauza 

disciplinară și propunerea Comisiei de etică și disciplină privind soluționarea cauzei disciplinare.  

     Sunt de acord că pe durata mandatului meu și după încetarea acestuia nu am dreptul să copiez, 

să multiplic, să distribui sau să dezvălui în niciun fel, total sau parțial, niciunei alte persoane, 

companii, corporații sau entități niciuna dintre informațiile confidențiale obținute sau furnizate în 

cadrul Comisiei de etică și disciplină a Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România.  

     Înțeleg și declar că sunt de acord prin semnarea prezentului angajament că nerespectarea 

obligației mele de confidențialitate, constatată potrivit procedurii adoptate de Consiliul director, atrage 

revocarea mea din calitatea de membru și angajarea răspunderii mele față de Asociația Națională a 

Evaluatorilor Autorizați din România pentru actele și faptele prejudiciabile intenționate.  

 

 

     
 

 

Localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………………………………… 

Numele și prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Membru titular/supleant al Comisiei de etică și disciplină          

Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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ANEXA Nr. 2 la regulament  

 

ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A EVALUATORILOR AUTORIZAȚI DIN ROMÂNIA 

 

 

Declarație 

 

Subsemnatul,.........,..........................., având calitatea de membru al Comisiei de etică și 

disciplină/Consiliului director al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, în 

legătură cu cauza ce face obiectul Dosarului de cercetare disciplinară nr........ din data de..........., având 

ca obiect cercetarea disciplinară declanșată de Comisia de etică și disciplină a Asociației Naționale a 

Evaluatorilor Autorizați din România în baza sesizării nr............ din data de................., formulată 

de............ cu privire la fapta constând în........................................................., pretins a fi săvârșită de 

domnul/doamna/societatea................................ evaluator autorizat, cunoscând prevederile art. 326 din 

Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, declar pe propria 

răspundere următoarele:  

     □ nu sunt soț, rudă sau afin până la gradul al II-lea inclusiv cu niciuna dintre părțile implicate 

în cauza disciplinară ce formează obiectul Dosarului nr. . . . . . ./. . . . . . . . . . . .;  

     □ nu mă aflu în nicio situație de incompatibilitate sau conflict de interese; sau  

     □ sunt soț, rudă sau afin până la gradul al II-lea inclusiv cu una dintre părțile implicate în 

cauza disciplinară ce formează obiectul Dosarului nr. . . . . . . . . . . . /. . . . . . . ;  

     □ mă aflu în următoarea situație față de cauza disciplinară ce formează obiectul Dosarului nr. . 

. . . . . . . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . . . . :  

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

     Aceasta este declarația mea pe care o dau și o susțin ca fiind conformă cu realitatea, după toate 

cunoștințele mele.  

 

     
 

 

Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Numele și prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Membru al Comisiei de etică și disciplină/Consiliului director al Asociației Naționale a 

Evaluatorilor Autorizați din România 

Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 3 la regulament  

 

ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A EVALUATORILOR AUTORIZAȚI DIN ROMÂNIA 

Comisia de etică și disciplină 

 

 

Angajament de confidențialitate 

 

Subsemnatul/Subsemnata, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , având funcția de 

secretar al Comisiei de etică și disciplină, desemnat la data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., mă 

oblig prin semnarea prezentului angajament ca pe toată durata funcționării pe postul meu și după 

încetarea acestuia să păstrez confidențialitatea cu privire la toate informațiile pe care urmează să le 

lnk:CPE%20PRL%201000000%202009%20326
lnk:LEG%20PRL%20286%202009%200
lnk:CPE%20PRL%201000000%202009%200
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obțin sau să le furnizez în considerarea postului meu și să nu divulg niciunui terț informațiile astfel 

obținute, cu excepția celor care au devenit publice fără culpa mea.  

Sunt de acord prin semnarea prezentului angajament să păstrez confidențialitatea în special în 

ceea ce privește identitatea membrilor Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

cercetați disciplinar, identitatea persoanelor care au formulat sesizări, faptele cercetate și probele 

existente, identitatea membrului Comisiei de etică și disciplină desemnat raportor responsabil în cauza 

disciplinară și propunerea Comisiei de etică și disciplină privind soluționarea cauzei disciplinare.  

     Sunt de acord că pe durata funcției mele și după încetarea acesteia nu am dreptul să copiez, să 

multiplic, să distribui sau să dezvălui în niciun fel, total sau parțial, niciunei alte persoane, companii, 

corporații sau entități niciuna dintre informațiile confidențiale obținute sau furnizate în cadrul 

Comisiei de etică și disciplină a Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România.  

Înțeleg și declar că sunt de acord prin semnarea prezentului angajament că nerespectarea obligației 

mele de confidențialitate, constatată potrivit procedurii adoptate de Consiliul director, atrage 

eliberarea mea din funcție și angajarea răspunderii mele față de Asociația Națională a Evaluatorilor 

Autorizați din România pentru actele și faptele prejudiciabile intenționate.  

 

     
 

 

Localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Numele și prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Membru/Secretar al Comisiei de etică și disciplină 

Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 4 la regulament  

 

 

Registrul de evidență a sesizărilor Comisiei de etică și disciplină 

 
          

 

Nr. 

crt. 

Nr. și data intrării în 

registratura Comisiei 

de etică și disciplină 

Persoana care formulează 

sesizarea 
Persoana împotriva căreia se îndreaptă sesizarea 

Observații 

 

Numele și 

prenumele/ 

Denumirea 

Domiciliul/ 

Sediul Datele de 

identificare 

Numele și 

prenumele/ 

Denumirea 

Domiciliul/ 

Sediul Număr 

legitimație 

autorizație 

Tip membru Specializare 
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ANEXA Nr. 5 la regulament  

 

 

Registrul deciziilor Consiliului director privind soluționarea procedurii disciplinare 

 

 

           

Nr. 

crt. 

Nr. și data 

deciziei 

Nr. dosar 

disciplinar 

Persoana 

cercetată 

disciplinar 

Raportor 

(propunere: 

clasare/ 

sancționare/ 

nesancționare) 

Soluția propusă de 

Comisia de etică și 

disciplină (clasare/ 

sancționare/ 

nesancționare/ 

altele 

Soluția decisă 

(clasare/ 

sancționare/ 

nesancționare/ 

altele) 

Abatere/Sancțiune 

(dacă este cazul) 

Membri 

prezenți 

Membri 

absenți 
Voturi 

1. 
Xx/zz/ll/ 

aaa 
x/aaa - - - - 

Art. 12 alin. (1)     lit. 

(...) din Regulamentul 

de organizare și 

funcționare a 

Asociației Naționale a 

Evaluatorilor 

Autorizați din 

România 

- - - 

- - - - - - - - - - - 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 6 la regulament  

 

 

Registrul antecedentelor disciplinare ale membrilor Asociației 

 

 
        

 

Nr. 

crt. 

Nr. dosar 

disciplinar 

Nr. și data deciziei de 

sancționare 
Abatere reținută Sancțiune aplicată 

Căi de atac 

exercitate 

DA/NU 

Instanță/nr. dosar 

instanță/nr. și data 

hotărârii/soluție 

(respinge/admite 

contestația) 

 
1. Xx/xx/ll/aaaa x/aaaa 

Art. 12 alin. (1) lit. (...) din 

Regulamentul de 

organizare și funcționare a 

Asociației Naționale a 

Evaluatorilor Autorizați 

din România 

Art. 26 lit. (...)  

din Ordonanța 

Guvernului  

nr. 24/2011 

- - 

 
- - - - - - - 

 
- - - - - - - 
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ANEXA Nr. 7 la regulament  

 

 

Model de sesizare a Comisiei de etică și disciplină 

 

     Către Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România  

     Comisia de etică și disciplină  

     București, str. Scărlătescu nr. 7, sectorul 1, cod poștal 011158  

     Tel. 021.315.65.64/021.31113.40  

 

    A. Datele persoanei care formulează sesizarea  

     

Subsemnatul/Subsemnata . . . . . ., domiciliat(ă) în municipiul/orașul/comuna . . . . . . . str. . . . . 

. nr. . . ., bl. . . . ., sc. . . ., et. . . ., ap. . . ., sectorul . . . ., județul . . . ., identificat prin CI seria . . . . nr. . . 

., eliberată de . . . . . la data de . . . ., personal/prin mandatar . . . . ., conform împuternicirii anexate, 

telefon . . . . . , e-mail . . . ., sau, după caz,  

      

Subscrisa . . . ., cu sediul social în municipiul/orașul/comuna . . . . . str. . . . . nr. . . ., bl. . . . ., 

sc. . . . ., et. . . . ., ap. . . ., sectorul . . . ., județul . . . ., înregistrată la registrul comerțului cu nr. J. . ./. . 

./. . ., având CUI . . . ., telefon . . . ., e-mail . . . ., reprezentată prin . . . . . ., identificat(ă) prin CI seria . 

. . . nr. . . . . . , eliberată de . . . . la data de . . . . . ., în calitate de . . . . . , personal/prin mandatar . . . . . , 

conform împuternicirii anexate,  

    doresc să formulez prezenta sesizare, în calitate de …………………………….(indicarea calității în 

raport cu fapta sesizată, conform art. 13 alin (2) lit. a) din regulament)  privind posibila săvârșire a 

unei abateri disciplinare de către:  

     

B. Datele evaluatorului autorizat a cărui faptă este sesizată  

     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(numele) , domiciliat în municipiul/orașul/comuna . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . , bl. . . . ., sc. . . . ., et. . . ., ap. . . 

. ., sectorul . . . . . . . . . . , județul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , identificat prin CI seria . . . . . nr. . . . . . 

. . . . . . , eliberată de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la data de. . . . . . . . . . . . . . . . . . ., membru 

stagiar/membru titular/membru acreditat/membru inactiv/membru de onoare al Asociației Naționale a 

Evaluatorilor Autorizați din România, posesor/posesoare al/a Legitimației de membru nr. . . . . . . . . . . 

. . . . , având specializarea . . . . . . . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . . . . . , e-mail . . . . . . . . . . . . . . . , 

sau, după caz,  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea), cu sediul 

social în municipiul/orașul, comuna . . . . . , str. . . . . . . nr. . . . ., bl. . . . ., sc. . . ., et. . . . ., ap. . . . . . , 

sectorul . . . . . , județul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., identificat prin CUI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., 

posesor/posesoare al/a Autorizației nr. . . . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . .  

    

 C. Data săvârșirii faptei  

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

 

    D. Tipul activității de evaluare în legătură cu care a fost săvârșită fapta (vă rugăm să bifați)  

     □ evaluare de bunuri imobile  

     □ evaluare de întreprinderi  

     □ evaluare de bunuri mobile  

     □ evaluare de acțiuni și alte instrumente financiare  

     □ evaluare de fond de comerț și alte active necorporale  

     



     

 

Bazele evaluării - 2020 97 

 

E. Descrierea faptei ce formează obiectul sesizării . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

    F. Dovezile pe care se sprijină sesizarea  

 

     În sprijinul sesizării pe care o formulez, înțeleg să indic și să anexez următoarele dovezi:  

 

    a) raportul de evaluare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

    b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

      

Solicit declanșarea procedurii disciplinare împotriva persoanei arătate la lit. B de mai sus și 

cercetarea faptei ce face obiectul prezentei sesizări, astfel cum a fost descrisă la lit. E de mai sus.  

      

Vă rog să-mi comunicați răspunsul dumneavoastră la adresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . sau prin e-mail la adresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 

 

 

Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Semnătura     
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Anexă la HCN nr. 4/2012, cu modificările ulterioare 

 

  

REGULAMENT 

de organizare și funcționare a filialelor Asociației Naționale a  

Evaluatorilor Autorizați din România 

 

Art. 1. - Filialele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, denumită în 

continuare Asociația, sunt înființate prin hotărâre a Conferinței naționale a Asociației Naționale a 

Evaluatorilor Autorizați din România, denumită în continuare Conferința națională, la propunerea 

Consiliului director al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, denumit în 

continuare Consiliul director.  

 

    Art. 2. - Filialele pot fi organizate în fiecare județ și în municipiul București sau pot fi 

constituite filiale care cuprind membri din mai multe județe.  

 

    Art. 3. - Patrimoniul filialei se constituie pe baza sumelor alocate din bugetul Asociației care 

sunt aprobate de către Consiliul director.  

 

    Art. 4. - Filiala are următoarele atribuții:  

a) asigură promovarea pe plan local a standardelor de evaluare obligatorii pentru membrii Asociației, 

a principiilor, metodelor și tehnicilor de evaluare;  

b) contribuie la strângerea legăturilor dintre Asociație și membrii săi prin facilitarea accesului direct al 

acestora la sursele de informare și documentare puse la dispoziție de către Asociație, precum și prin 

alte mijloace.  

 

    Art. 5. - Organele de conducere ale filialei sunt: adunarea generală a filialei, consiliul filialei și 

președintele filialei.  

 

    Art. 6. - (1) Adunarea generală a filialei este formată din membrii titulari ai Asociației care au 

domiciliul în circumscripția teritorială a filialei, respectiv pe raza județelor în care se organizează și 

funcționează filiala sau pe raza municipiului București, după caz.  

   (2) Adunarea generală a filialei se întrunește o dată pe an sau ori de câte ori este nevoie, la 

convocarea consiliului filialei. Termenul de reunire a adunării generale nu poate fi stabilit mai 

devreme de 30 de zile de la data publicării convocării într-un ziar de răspândire națională. Dacă la 

prima convocare adunarea generală nu poate fi ținută din cauza lipsei cvorumului, a doua convocare 

se poate fixa după minimum o oră de la data primei convocări.  

   (3) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale a filialei, la prima convocare este necesară 

prezența a jumătate plus unu din numărul evaluatorilor autorizați cu drept de vot din cadrul filialei, iar 

hotărârile se adoptă cu votul majorității membrilor prezenți.  

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

prezenți, iar hotărârile se adoptă cu votul majorității participanților.  

   (5) Adunarea generală a filialei este condusă de președintele filialei sau, în lipsa acestuia, de 

vicepreședinte.  

 

    Art. 7. - (1) La adunarea generală a filialei participă un reprezentant al Consiliului director, 

nominalizat de către acesta.  

(2) Reprezentantul Consiliului director la adunarea generală a filialei nu poate face parte din Consiliul 

filialei și nu are drept de vot.  
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Art. 8. - Fiecare participant la adunarea generală a filialei are dreptul la un vot.  

 

Art. 9. - Adunarea generală are următoarele atribuții:  

a) alege și revocă membrii consiliului filialei, cu respectarea prevederilor art. 13;  

b) alege delegații care vor reprezenta filiala la Conferința națională;  

c) aprobă raportul de activitate al consiliului filialei;  

d) aprobă organigrama filialei;  

e) supune aprobării înființarea de subunități fără personalitate juridică în județele componente;  

f) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Conferința națională.  

 

    Art. 10. - Adunările generale ale filialelor în care sunt alese consiliile filialelor și sunt 

desemnați delegații la Conferința națională vor avea loc cu cel mult două luni înaintea datei 

Conferinței naționale care alege membrii Consiliului director.  

 

    Art. 11. - Consiliul filialei este compus din 9 membri și are următoarea structură:  

a) președintele filialei;  

b) vicepreședintele filialei, care este viitorul președinte al filialei;  

c) fostul președinte al filialei, imediat anterior președintelui filialei;  

d) alți 6 membri.  

 

    Art. 12. - Mandatul membrilor consiliului filialei este de 2 ani, cu începere de la data de 1 

ianuarie a anului următor adunării generale a filialei în care aceștia au fost aleși.     

     

Art. 13. - În cazul în care o filială se constituie din membri titulari ai Asociației cu domicilii 

în județe diferite, consiliul filialei respective va cuprinde cel puțin un reprezentant din fiecare județ.  

 

 Art. 14. - Consiliul filialei are următoarele atribuții:  

a) propune Consiliului director programul anual de pregătire continuă a membrilor Asociației din raza 

filialei;  

b) propune Consiliului director programul anual de desfășurare a manifestărilor profesionale din raza 

filialei, cum ar fi consfătuiri, conferințe, colocvii sau altele asemenea;  

c) desemnează persoane din cadrul filialei care să facă parte din grupurile de lucru înființate de către 

Consiliul director și din comisiile Asociației, la solicitarea Consiliului director;  

d) propune spre aprobare Consiliului director bugetul filialei, execuția bugetară și situațiile financiare 

ale filialei;  

e) duce la îndeplinire hotărârile Conferinței naționale și ale Consiliului director referitoare la 

activitatea filialei;  

f) prezintă adunării generale a filialei raportul de activitate al consiliului filialei.  

 

    Art. 15. - O persoană poate fi aleasă membru al consiliului filialei pentru cel mult două 

mandate consecutive.  

     

Art. 16. - (1) Mandatul de membru al primului consiliu al filialei încetează la data următoarei 

adunări generale de alegeri din filială care precedă Conferința națională de alegeri a Consiliului 

director.  

(2) Dacă durata mandatului de membru în primul consiliu al filialei este mai mică de 18 luni, atunci 

acest mandat nu se ia în considerare la calcularea celor două mandate prevăzute la art. 15.  

 

    Art. 17. - Membrii consiliului filialei participă de drept la Conferința națională.  
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    Art. 18. - (1) Membrii consiliului filialei sunt aleși dintre participanții cu drept de vot la 

adunarea generală a filialei, care candidează separat pe fiecare funcție, cu excepția funcției de 

președinte al filialei. Funcția de președinte al filialei este ocupată de vicepreședintele în exercițiu, la 2 

ani de la alegerea sa în această din urmă funcție. În sensul prezentului regulament, fostul președinte al 

filialei este președintele filialei care și-a încheiat mandatul.  

(2) Membrii consiliului filialei nu-și pot exercita drepturile și atribuțiile prin reprezentare.  

 

    Art. 19. - La prima adunare generală de alegeri în filiale se aleg atât președintele, cât și 

vicepreședintele filialei.  

 

    Art. 20. - Membrii consiliului filialei și delegații filialei la Conferința națională sunt aleși în 

conformitate cu procedura de alegeri aprobată prin hotărâre a Consiliului director.  

    

Art. 21. - Funcția de președinte al filialei va fi ocupată de vicepreședintele filialei, la 2 ani de 

la alegerea sa în această din urmă funcție.  

 

    Art. 22. - Persoana care a exercitat funcția de Președinte al filialei nu mai poate candida 

pentru un nou mandat de Vicepreședinte al filialei decât după expirarea unei perioade de 2 ani de la 

încheierea mandatului de fost președinte. 

  

    Art. 23. - Președintele filialei are următoarele atribuții:  

a) semnează situațiile financiare ale filialei, angajează patrimonial filiala și răspunde de execuția 

bugetului de venituri și cheltuieli al filialei;  

b) conduce lucrările adunării generale a filialei și lucrările consiliului filialei;  

c) reprezintă filiala în relațiile cu Asociația și cu terții.  

 

 Art. 24. - La stabilirea numărului de reprezentanți ai fiecărei filiale la Conferința națională 

se ia în considerare numărul total al membrilor titulari ai Asociației care au domiciliul în 

circumscripția teritorială a filialei respective, fără a se lua în calcul membrii Consiliului director în 

exercițiu și foștii președinți, iar pentru numărul astfel rezultat se desemnează câte un reprezentant la 

20 de membri titulari.  

 

Art. 25. - Nu pot fi desemnați reprezentanți la Conferința națională sau membri ai organelor 

de conducere ale filialei și nu au drept de vot evaluatorii autorizați a căror calitate de membru titular al 

Asociației este suspendată la data adunării generale a filialei sau membrii stagiari, membrii inactivi și 

membrii de onoare.  

 

Art. 26. - Situațiile financiare ale filialei sunt auditate de către auditorul financiar care 

auditează și situațiile financiare ale Asociației.  

 

Art. 27. - Prima adunare generală a filialei este convocată de Consiliul director în termen de 

cel mult două luni de la data înființării filialei. În cadrul acesteia se aleg primul consiliu al filialei și 

delegații la prima Conferință națională care va avea loc după înființarea filialei.  
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Anexă la HCD nr. 40/2015 

(modificată prin HCD nr. 67/2017, HCD nr. 52/2018 și HCD 62/2020)  

 

 

REGULAMENT 

 de organizare a examenului de atribuire a calității de membru stagiar 

 

CAPITOLUL I ─ Dispoziții generale 

Art. 1. Aspecte generale  

(1) Prezentul regulament prevede modalitatea de organizare și desfășurare a examenului de atribuire a 

calității de membru stagiar al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, denumit în 

continuare Examen.  

(2) Examenul se organizează, de regulă, anual, cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 

24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări și completări 

prin Legea nr. 99/2013, cu modificările ulterioare, ale Regulamentului de organizare și funcționare a 

Asociației și ale prezentului regulament, denumit în continuare Regulamentul, de către Consiliul 

director al Asociației.  

(3) Prin hotărâre a Consiliului director se stabilește, anual: 

a) calendarul desfășurării examenului,  

b) componența comisiei de examinare, 

c) tematica examenului, 

d) baza de întrebări din care vor fi sortate întrebările pentru variantele de grilă ce constituie proba 

examenului de atribuire a calității de membru stagiar, propusă de Comisia de calificare și atestare 

profesională - nu se publică, 

e) locul în care se desfășoară examenul.  

(4) Membrii comisiei de examinare sunt nominalizați la propunerea președintelui Comisiei de 

calificare și atestare profesională și trebuie să fie membri acreditați ai Asociației.  

(5) Numărul membrilor comisiei este de 9 și poate fi suplimentat cu persoane angajate în cadrul 

Asociației, în funcție de numărul candidaților înscriși la examen.  

(6) Membrii comisiei de examinare vor depune declarații de confidențialitate și privind conflictul de 

interese.  

Art. 2. Principiile care stau la baza organizării și desfășurării examenului sunt:  

a) egalitatea de tratament și egalitatea de șanse, principii potrivit cărora se recunoaște în 

mod egal vocația tuturor persoanelor care îndeplinesc condițiile prevăzute de 

Ordonanța Guvernului nr. 24/2011 de a dobândi calitatea de membru stagiar al 

Asociației;  

b) competența, principiu potrivit căruia persoanele care doresc să obțină calitatea de 

evaluator autorizat trebuie să dețină și să demonstreze cunoștințele, abilitățile și 

competențele necesare;  

c) competiția, principiu potrivit căruia confirmarea cunoștințelor, abilităților și 

competențelor necesare se face prin studierea bibliografiei și susținerea examenului;  

d) relevanța, principiu potrivit căruia organizarea și desfășurarea examenului au drept 

scop identificarea și testarea competențelor, cunoștințelor și aptitudinilor necesare 

dobândirii calității de membru stagiar al Asociației;  
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e) transparența, principiu potrivit căruia publicitatea examenului este obligatorie.  

Art. 3. Procedura de desfășurare a examenului constă în parcurgerea următoarelor etape:  

a) înscrierea la examen în perioada planificată;  

b) verificarea dosarelor depuse de către candidați;  

c) afișarea numelor persoanelor admise la examen și a celor respinse;  

d) rezolvarea contestațiilor depuse de către persoanele respinse;  

e) susținerea examenului de atribuire a calității de membru stagiar;  

f) corectarea testelor grilă;  

g) afișarea rezultatelor;  

h) rezolvarea contestațiilor depuse cu privire la rezultatul examenului.  

Art. 4. Comisia de examinare  

(1) Repartizarea sarcinilor pe membrii comisiei de examinare se face de către președintele comisiei, în 
funcție de numărul de candidați înscriși.  

(2) Activitatea de supraveghere în fiecare sală de examen va fi coordonată de comisia de examinare și 
trebuie realizată de cel puțin două persoane din care un membru al comisiei.  

CAPITOLUL II - Organizarea examenului 

Art. 5. Perioada examenului de atribuire a calității de membru stagiar  

Examenul se desfășoară, în perioada septembrie - noiembrie a fiecărui an - anunțul privind 
desfășurarea acestuia va fi publicat pe site-ul Asociației, cu cel puțin 10 zile înainte de începerea 
înscrierilor.  

Art. 6. Condițiile de participare la examenul de atribuire a calității de membru stagiar  

(1) Condițiile generale de participare la examen pe care candidatul trebuie să le îndeplinească sunt:  

a) să aibă studii universitare finalizate cu diplomă eliberată de o instituție de învățământ superior din 
România sau dintr-un alt stat membru al Asociației Europene, recunoscută de autoritățile române 
competente, potrivit legii, care atestă încheierea de către titular a ciclului de studii universitare de 
licență, în domeniile prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul regulament;  

b) să nu fi fost condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni cu intenție, pentru care nu a intervenit 
reabilitarea, dovedită cu certificat de cazier judiciar valabil la data înscrierii;  

c) să achite taxa de înscriere la examen, în cuantumul stabilit de Consiliul director.  

(2) Consiliul director al Asociației poate aproba completarea listei prevăzute în anexa nr. 1 și cu alte 
domenii, la solicitarea celor interesați, după analiza structurii curriculei universitare aferentă 
domeniului respectiv”.  

Art. 7. Dosarele de înscriere la examen  

(1) Dosarul de înscriere la examen trebuie să conțină următoarele documente în copie: 

a) formular online de înscriere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul 
regulament; 

b) copia diplomei de licență (tradusă în limba română, dacă este cazul)/adeverinței 
echivalente pentru absolvenții anului curent; 

c) copie a actului de identitate; 

d) copie a certificatului de căsătorie, în cazul în care numele înscris pe actele de studii nu 
coincide cu cel din actul de identitate; 

e) certificat de cazier judiciar); 

f) dovada achitării taxei de înscriere la examenul național (copie ordin de plată); 

g) o fotografie color – tip pașaport. 
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(2) Dosarele de înscriere se depun on line, prin completarea formularului on line de înscriere, 

disponibil pe site-ul ANEVAR; cu excepția cazurilor aprobate de Comisia de examinare , dosarele de 

înscriere depuse pe alta cale (poștă, e-mail etc) nu se iau în considerare. 

(3) Comisia de examinare poate solicita suplimentar candidaților alte documente relevante și poate 

accepta, în mod excepțional, depunerea dosarului de înscriere prin poștă, cu respectarea perioadei de 

înscriere, conform calendarului de desfășurare a examenului publicat pe pagina de internet a 

Asociației.  

(4) Dovada depunerii dosarului o reprezintă e-mail-ul de confirmare primit ca urmare a completării 

corecte și a transmiterii formularului on line de înscriere; e-mail-ul de confirmare se transmite la 

adresa completată în formular. 

(5) În cazul lipsei unei părți dintr-un document sau a unui document din dosarul de înscriere, lipsei 

semnăturii sau a datei completării documentelor, responsabilitatea îi revine candidatului.  

(6) Dosarele de înscriere la examen trebuie depuse în termenul stabilit, conform calendarului de 

desfășurare a examenului publicat pe pagina de internet a Asociației.  

(7) Respectarea conținutului dosarului de înscriere precum și respectarea termenului de depunere a 

acestuia prin completarea formularului on line de înscriere constituie condiții eliminatorii. 

Art. 8. Bibliografia pe baza căreia se desfășoară examenul  

(1) Legislația care reglementează activitatea de evaluare, respectiv Ordonanța Guvernului nr. 24/2011 

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

și completările ulterioare, Regulamentul de organizare și funcționare a Asociației aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 353/2012, Regulamentul de organizare și funcționare a filialelor Asociației 

Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, Regulamentul Comisiei de etică și disciplină și 

Codul de etică al profesiei de evaluator autorizat;  

(2) Standardele de evaluare în vigoare la data la care se desfășoară examenul;  

(3) Broșura informativă numită „Bazele evaluării" care va cuprinde și regulamentul de organizare a 

examenului de atribuire a calității de membru stagiar. 

Art. 9 Conținutul examenului  

(1) Examenul va consta în rezolvarea unui test grilă care va cuprinde 100 de întrebări, grupate pe 

capitole cu grad de dificultate diferit, care vor însuma 100 de puncte.  

(2) Întrebările vor avea fiecare câte trei variante de răspuns, din care numai una corectă, și vor fi 

punctate corespunzător gradului de dificultate. Pot exista și întrebări cu variante de răspuns „adevărat" 

sau „fals".  

(3) Vor fi pregătite mai multe variante de grile care vor conține aceleași 100 de întrebări, sortate 

aleatoriu prin mijloace electronice, dintr-o bază de minimum 500 de întrebări, dar care vor fi aranjate 

în ordine diferită.  

(4) Pentru promovarea examenului este necesară realizarea a minimum 70 de puncte din totalul de 100 

de puncte posibile.  

CAPITOLUL III - Desfășurarea examenului 

Art. 10. Verificarea dosarelor de înscriere la examen  

(1) Comisia de examinare analizează dosarele candidaților și declară admise dosarele care cuprind 

toate documentele prevăzute la art. 7 alin. (1).  

(2) Analiza și verificarea dosarelor de înscriere la examen se realizează în perioada stabilită conform 

calendarului de desfășurare a examenului.  

(3) Rezultatul analizei dosarelor se afișează pe site-ul Asociației în termen de maximum 10 zile 

lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, separat pentru dosarele admise și 

separat pentru cele respinse.  
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(4) Persoanele ale căror dosare au fost respinse de către comisie pot face contestație în termen de 5 

zile de la data afișării rezultatului analizei dosarelor.  

(5) Contestațiile vor fi soluționate în termen de 5 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (4) 

de mai sus, iar rezultatele finale vor fi afișate la data expirării termenului de soluționare a 

contestațiilor.  

(6) Persoanele ale căror dosare au fost admise, inclusiv în urma contestațiilor, pot participa la 

examenul de atribuire a calității de membru stagiar.  

(7) Persoanele ale căror dosare au fost respinse vor putea solicita returnarea unui cuantum de 2/3 din 

taxa de examen.  

Art. 11. Desfășurarea examenului  

(1) Pe baza informațiilor obținute în urma verificării și admiterii dosarelor se vor întocmi cataloage de 

examen, pentru fiecare sală în cazul în care numărul candidaților presupune utilizarea mai multor săli 

de examen.  

În aceste cataloage fiecărei persoane îi va corespunde un număr; acest număr se va regăsi pe 

legitimația cu fotografie lipită pe locul alocat fiecărui candidat. Un exemplar al catalogului va fi lipit 

pe ușa de la intrare în sala de examen.  

(2) Accesul candidaților în sală se face pe bază cărții de identitate, a pașaportului sau a permisului de 

conducere, verificate de către supraveghetori, care asigură și aranjarea corectă pe locurile de examen. 

(3) La ora stabilită de începere a examenului, un membru al comisiei prezintă plicul sigilat cu testele 

grilă aferente candidaților din fiecare sală de examinare.  

(4) Fiecare candidat primește un set de foi conținând testul grilă și formularul pentru completarea 

răspunsurilor. Nu sunt necesare și nu sunt admise ciorne sau alte suporturi ajutătoare.  

(5) Examenul se va desfășura la data, în intervalul orar și în locația stabilită prin hotărârea Consiliului 

director și comunicate pe site-ul Asociației.  

(6) După primirea testelor, candidații își vor înscrie numele și prenumele și numărul legitimației lipite 

pe bancă în colțul din dreapta sus. 

(7) Durata de examinare este de 150 de minute din momentul primirii testelor de către fiecare candidat 

din sala respectivă.  

(8) După ora stabilită pentru începerea examenului, nici un candidat nu mai poate părăsi sala, sub 

sancțiunea eliminării din examen. 

(9) În încăperile în care are loc examenul, pe toată perioada derulării acestuia, inclusiv a formalităților 

prealabile și a celor ulterioare finalizării probei, candidaților nu le este permisă deținerea sau folosirea 

vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanță.  

(10) Completarea testului grilă și a formularului pentru completarea răspunsurilor se va face pe baza 

instrucțiunilor prezentate de unul dintre supraveghetori, numai cu pixul sau stiloul cu pastă/cerneală 

de culoare albastru sau negru. Nu se admit grile completate în creion.  

(11) La sfârșitul probei, candidații vor preda testele în prezența unuia dintre membrii comisiei, 

semnând în cataloagele de examinare.  

(12) Persoanele care nu se prezintă la examen vor putea solicita, în termen de 30 de zile de la data 

desfășurării acestuia, returnarea unui cuantum de ½ (50%) din taxa de examen, pentru motive 

întemeiate, cu condiția justificării absenței prin documente doveditoare, cum ar fi documente 

medicale, documente din care rezultă sarcini de serviciu și alte asemenea. 

Art. 12. Corectarea testelor grilă  

(1) Testele grilă se corectează în termen de 48 de ore de la momentul începerii examenului de către 

membrii comisiei de examinare.  

(2) Corectarea se face în baza grilei de notare stabilite de comisia de examen.  
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(3) Pentru testul grilă, notarea se va face după cum urmează:  

a) se iau în considerare numai variantele indicate de candidați drept corecte;  

b) fiecare întrebare are un singur răspuns corect, așadar răspunsurile multiple nu se punctează;  

(4) Rezultatele examenului se înscriu în lista nominală a candidaților, în ordine alfabetică. Se 

întocmesc liste separate cu candidații care au obținut 70 de puncte sau peste (declarați admiși) și 

respectiv cu candidații care au obținut sub 70 de puncte (declarați respinși).  

Art. 13. Afișarea rezultatelor  

(1) Rezultatele examenului se publică pe site-ul Asociației în termen de 24 ore de la momentul 

finalizării procesului de corectare.  

(2) Se afișează tabele separate cu candidații declarați admiși, respectiv cu cei declarați respinși.  

Art. 14. Procedura de contestare  

(1) Candidații declarați respinși pot formula contestație în termen de 5 zile de la data afișării 

rezultatelor, sub sancțiunea decăderii din acest drept.  

(2) Contestațiile se soluționează de către membrii comisiei de examinare care nu au participat la 

corectarea testului al cărui rezultat este contestat.  

(3) Rezultatul analizei contestațiilor, cu mențiunea „Admis" sau „Respins", se comunică fiecărui 

candidat contestatar, prin grija secretariatului, prin poșta electronică, în termen de 7 zile de la data 

expirării termenului de depunere a contestațiilor.  

(4) În situația în care sunt înregistrate contestații cu privire la procedura de organizare și desfășurare a 

examenului, acestea se depun la sediul Asociației și vor fi soluționate de către Președintele Asociației, 

după consultarea Comisiei de calificare și atestare profesională. Răspunsul va fi comunicat 

contestatarului în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la depunerea contestației.  

(5) Soluțiile date la contestații sunt definitive.  

Art. 15. Atribuirea calității de membru stagiar  

(1) Candidații declarați admiși la examen dobândesc calitatea de membru stagiar începând cu data de 

1 ianuarie a anului următor celui în care a avut loc examenul, primind legitimații de membri stagiari ai 

Asociației.  

(2) Durata valabilității legitimației de membru stagiar este de 2 ani de la data de 01 ianuarie a anului 

următor celui în care a promovat examenul, cu condiția achitării cotizației anuale. 

CAPITOLUL IV - Dispoziții finale 

Art. 16. Păstrarea documentelor  

Toate documentele legate de organizarea și derularea procesului de examinare sunt arhivate și păstrate 

conform prevederilor legale privind arhivarea și ale procedurilor proprii ale Asociației. 

Art. 17. Anexe 

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul regulament. 
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Anexa nr. 1  

la Regulamentul de organizare a examenului  

de atribuire a calității de membru stagiar 

Domeniile de licență care permit înscrierea la examenul de atribuire a calității de membru 

stagiar, aprobate de către Consiliul director al ANEVAR 

1.  Administrarea afacerilor 

2.  Agronomie 

3.   

4.  Arhitectură 

5.  Arhitectură navală 

6.  Arte vizuale 

7.  Biotehnologii 

8.  Calculatoare și tehnologia informației 

9.  Cibernetică, statistică și informatică economică  

10.  Contabilitate 

11.  Drept 

12.  Economie 

13.  Economie și afaceri internaționale 

14.  Finanțe 

15.  Geografie – specializarea Cartografie 

16.  Horticultură 

17.  Informatică 

18.  Ingineria autovehiculelor 

19.  Ingineria instalațiilor 

20.  Ingineria materialelor 

21.  Ingineria mediului 

22.  Ingineria produselor alimentare 

23.  Ingineria sistemelor 

24.  Ingineria transporturilor 

25.  Inginerie aerospațială 

26.  Inginerie chimică 

27.  Inginerie civilă  

28.  Inginerie de armament, rachete și muniții 

29.  Inginerie electrică 

30.  Inginerie electronică și telecomunicații 

31.  Inginerie energetică 

32.  Inginerie forestieră 

33.  Inginerie genistică 

34.  Inginerie geodezică 

35.  Inginerie geologică 

36.  Inginerie industrială 

37.  Inginerie marină și navigație 

38.  Inginerie și management 

39.  Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală 

40.  Istorie 

41.  Management 

42.  Marketing 

43.  Matematică 

44.  Mecatronică și robotică  
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45.  Mine, petrol și gaze 

46.  Relații internaționale și studii europene 

47.  Silvicultură 

48.  Sociologie 

49.  Studiul patrimoniului 

50.  Științe administrative 

51.  Științe ale comunicării 

52.  Științe inginerești aplicate 

53.  Științe militare, informații și ordine publică 

54.  Urbanism 

55.  Zootehnie 

  

 

Anexa nr. 2  

la Regulamentul de organizare  a examenului  

de atribuire a calității de membru stagiar  

 

FORMULAR* 

pentru înscrierea la Examenul de atribuire a calității de membru stagiar al  

Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România  
 

* se va completa cu majuscule 

 

Subsemnatul/a____________________________________________________________________________,  

domiciliat/ă în localitatea __________________________,  strada _________________________________, 

nr. _____________, bl. ___________, sc. _______,  et. _______,  ap. _______,  sector / județ 

_______________________,  telefon _________________, email __________________________________, 

CNP _________________________, având profesia de (se va bifa opțiunea corespunzătoare): 

 inginer 

 economist 

 jurist 

 altele (vă rugăm să precizați) _________________________________________________________ 

solicit înscrierea la Examenul de atribuire a calității de membru stagiar al Asociației Naționale a 

Evaluatorilor Autorizați din România, în conformitate cu O.G. nr. 24/2011. 

 

Optez pentru specializarea (se va bifa numai o singură specializare): 

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

 EPI Evaluări de bunuri imobile 

 EBM Evaluări de bunuri mobile 
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Anexez  următoarele documente justificative (nr. pagini anexate: ____): 

 copia diplomei de licență / adeverinței echivalente pentru absolvenții anului curent; 

 copia actului de identitate; 

 copie a certificatului de căsătorie, în cazul în care numele înscris pe actele de studii nu coincide cu cel 

din actul de identitate; 

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

 dovada achitării obligațiilor financiare (copie ordin de plată); 

 o fotografie color – tip  pașaport; 

 Sunt de acord ca datele mele cu caracter personal să fie prelucrate de ANEVAR pentru îndeplinirea 

atribuțiilor sale astfel cum sunt acestea prevăzute în O.G. 24/2011 și pentru a primi informări 

referitoare la examenul de atribuire a calității de membru stagiar și alte comunicări de interes. 

 

 

 

Data: ____/______/______     Semnătura:____________________________ 

 
 

 

 

 

Informare: 

Scopurile în care se face prelucrarea datelor cu caracter personal:  

 organizarea examenului pentru atribuirea calității de membru stagiar, conform art. 15 din O.G. 

nr. 24/2011; 

 transformarea în date anonime și stocarea ulterioară, exclusiv în scopuri statistice;  

 evidența membrilor stagiari ai Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România. 

 

Principalele drepturi conferite persoanelor vizate: 

 dreptul de acces la date, dreptul de rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la 

restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a nu 

face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, 

dreptul de a depune o plângere, drepturi care pot fi exercitate prin transmiterea unei solicitări 

la Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România, în atenția responsabilului cu 

protecția datelor. 
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