
Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România 

   

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificare și completarea Regulamentului de organizare a examenului de 

atribuire a calității de membru stagiar, aprobat prin Hotărârea Consiliul director nr. 

40/2015, cu modificările și completările ulterioare 

 

 

În temeiul art. 5 alin. (2) și al art.8 alin.(8) lit. j) din Ordonanţa Guvernului nr. 

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

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

Consiliul director al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România 

adoptă prezenta hotărâre. 

 

 Art. I. – Regulamentul de organizare a examenului de atribuire a calității de membru 

stagiar, aprobat prin Hotărârea Consiliul director nr. 40/2015, cu modificările ulterioare, se 

modifică și se completează după cum urmează: 

1. Articolul 7 se se modifică și va avea următorul cuprins: 

 „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 licenţă (tradusă în limba română, dacă este cazul)/adeverinţei 

echivalente pentru absolvenţii 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.  

(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 Asociaţiei.  

(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 părţi 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 Asociaţiei.  

(7) Respectarea conţinutului dosarului de înscriere precum şi respectarea termenului de 

depunere a acestuia prin completarea formularului on line de înscriere constituie condiţii 

eliminatorii.”  

 

2. Alineatul (2) al articolului 8 se modifică și va avea următorul cuprins: 

 „(2) Standardele de Evaluare în vigoare la data la care se desfăşoară examenul;  

3. Alineatul (8) al articolului 11 se modifică și va avea următorul cuprins: 

 „(8) După ora stabilită pentru începerea examenului, nici un candidat nu mai poate 

părăsi sala, sub sancţiunea eliminării din examen.” 

4. Anexa nr. 2 se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

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

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

 Art. III. Regulamentul de organizare a examenului de atribuire a calității de membru 

stagiar se publică pe pagina web a Asociației, astfel cum a fost modificat prin prezenta 

hotărâre. 

 

Preşedintele Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România 

Sorin Adrian Petre 
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Bucureşti, 20 august 2020 

Nr. 62          

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avizat 

Departament juridic 

Alina Grigore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa  

 la HCD nr. 62/2020 

(Anexa nr. 2 la Regulamentul de organizare 

 a examenului de atribuire a calităţii de membru stagiar)  

FORMULAR* 
pentru înscrierea la Examenul de atribuire a calităţii de membru stagiar al  

Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România  
 

* se va completa cu majuscule 

Subsemnatul/a _______________________________________________________________________________________________________,  

domiciliat/ă în localitatea ____________________________________,  strada _______________________________________________, 

nr. _____________, bl. ___________, sc. _______,  et. _______,  ap. _______,  sector / judeţ 

___________________________________________,  telefon _______________________________________, email 

__________________________________________________________________, CNP _____________________________________________,având 

profesia de (se va bifa opţiunea corespunzătoare): 

 inginer 

 economist 

 jurist 

 altele (vă rugăm să precizaţi) ______________________________________________________________ 

solicit înscrierea la Examenul de atribuire a calităţii de membru stagiar al Asociaţiei Naţionale a 

Evaluatorilor Autorizaţi 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 comerţ şi alte active necorporale 

 EPI Evaluări de bunuri imobile 

 EBM Evaluări de bunuri mobile 

Anexez  următoarele documente justificative (nr. pagini anexate: ____): 

 copia diplomei de licenţă / adeverinţei echivalente pentru absolvenţii 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; 

 copia certificatului de cazier judiciar, valabil la data depunerii dosarului; 

 dovada achitării obligațiilor financiare (copie ordin de plată); 

 o fotografie color – tip  paşaport; 

 Sunt de acord ca datele mele cu caracter personal să fie prelucrate de ANEVAR pentru 
îndeplinirea atribuţiilor 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


