
Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România 

   

HOTĂRÂRE 

pentru prelungirea perioadei de stagiu  
  

 

 Având în vedere: 

- criza sanitară determinată de pandemia de COVID-19 cauzată de coronavirus, 

urmată de măsurile administrative adoptate de autorități, și anume starea de urgență, starea de 

alertă care au interzis întrunirile de persoane și limitările contactelor interumane, 

- imposibilitatea organizării de către ANEVAR a cursurilor de formare 

profesională la sală pentru o perioadă de aproximativ 3 luni, care a determinat decalarea 

întregului program de cursuri, 

 Pentru a veni în sprijinul membrilor stagiari și a membrilor titulari care s-au înscris în 

cursul anului 2020 la un curs de formare profesională pentru obținerea unei noi specializări,  

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

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

Consiliul director al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România adoptă 

prezenta hotărâre. 

 Art. 1. – (1) Se prelungește cu un an perioada de stagiu pentru toți membrii stagiari ai 

ANEVAR, precum și pentru membrii titulari care s-au înscris în cursul anului 2020 la un curs 

de formare profesională pentru obținerea unei noi specializări.  

 (2) Pentru membrii stagiari care au dobândit această calitate la data de 1 ianuarie 2019, 

perioada de stagiu se încheie la 31 decembrie 2021. 

 (3) Pentru membrii stagiari care au dobândit această calitate la data de 1 ianuarie 2020, 

perioada de stagiu se încheie la 31 decembrie 2022. 

 (4) Pentru membrii titulari care s-au înscris în cursul anului 2020 la un curs de formare 

profesională pentru obținerea unei noi specializări, perioada de stagiu este de 3 ani de la data 

începerii cursului. 

 Art. 2. – Membrii care se regăsesc în situațiile de mai sus vor fi informați despre 

măsura de prelungire a stagiului.   

 Art. 3. – Prezenta hotărâre se publică în Buletinul informativ şi pe pagina web a 

Asociaţiei și intră în vigoare la data publicării pe pagina web. 
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