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HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea organizării de seminare în sistem online - webinar 

pentru asigurarea pregătirii profesionale continue a evaluatorilor 

autorizați din România 

 

 

În temeiul art. 5 alin. (2) și art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 

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

Legea nr. 99/2013, cu modificările şi completările ulterioare 

Consiliul director al Asociației Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din 

România adoptă prezenta hotărâre. 

 

 Art. 1. – Se aprobă organizarea de seminare în sistem online-webinar 

pentru asigurarea pregătirii profesionale continue a evaluatorilor autorizați din 

România. 

 Art. 2. – (1) Primul webinar disponibil este „D 68 - Evaluarea proprietății 

imobiliare”, având conținutul seminarului cu același titlu. 

 (2) Webinarul prevăzut la alin. (1) are 4 module și va cumula 12 ore de 

pregătire profesională continuă pentru cursanții care promovează testele de la 

finalul fiecărui modul. 

 (3) Fiecare modul se finalizează cu un set de 12 întrebări, respectiv 14 

întrebări, în cazul ultimului modul Pentru a promova aceste teste este necesară 

cumularea unui procent de 50% de răspunsuri corecte din fiecare set și a unui 

procent  70% de răspunsuri corecte în total. 

 (4) ABROGAT 

 (5) În cazul nepromovării testului din prima încercare, cursanții beneficiază 

de încă 2 încercări, constând în teste a câte 50 întrebări. 

 (6) Cursanții pot reveni asupra vizionării webinarului de câte ori doresc. 

 (7) Materialele webinarului (slide-urile în format pdf) pot fi descărcate de 

participanții la webinar. 

 Art. 3. – Parcurgerea și promovarea webinarului se poate face până la data 

de 1 decembrie 2020. 

 Art. 4. – (1) Tariful webinarului, care se constituie în partea variabilă a 

cotizației de membru ANEVAR este de 800 de lei. 



 (2) Cursanții care efectuează și promovează până la data de 30 septembrie 

2020 webinarul prevăzut la art. 1 beneficiază de o reducere de 25%, rezultând un 

tarif de 600 de lei. 

Art. 5. – Prezenta hotărâre se publică în Buletinul informativ al Asociației 

şi pe pagina web a Asociației și intră în vigoare la data publicării pe pagina web. 

 

Preşedintele Asociației Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România 

Sorin Adrian Petre 
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