
Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizaţi din România    

 

HOTĂRÂRE 

privind unele măsuri pentru organizarea Zilei Evaluatorului în anul 2020 

 

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 Asociației Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România 

adoptă prezenta hotărâre. 

 Art. 1. – Evenimentele dedicate Zilei evaluatorului se organizează în data de 9 

septembrie 2020, exclusiv online, prin platforma zoom.us, în cadrul Conferinței profesionale 

organizate în această dată. 

 Art. 2. – (1) Cu ocazia Zilei Evaluatorului, în anul 2020, se acordă următoarele premii 

stabilite prin Hotărârea Consiliului director nr. 59/2016, cu modificările și completările 

ulterioare: 

 I. Premii speciale: 

1. Premiul ”Alexandru Gheorghiu”  

2. Premiul președintelui Asociației 

3. Premiul pentru o carieră de valoare 

4. Premiul pentru sprijinirea profesiei de evaluator 

  

II. Premii care se acordă de către un juriu: 

1. Premiul pentru cel mai apreciat speaker ANEVAR  

2. Premiul pentru cel mai valoros articol din Revista „Valoarea, oriunde este ea”  

(2) Premiul președintelui ANEVAR se va stabili în ziua evenimentului. 

(3) Premiile se vor acorda cu respectarea Procedurii de acordare a premiilor stabilită 

prin HCD nr. 59/2016 cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 3. – Pentru ediția 2020, comisia de nominalizare pentru acordarea premiilor 

prevăzute la pct. II este compusă din următoarele persoane: dna. Rodica Hășmășan, dl. Mihai 

Sîrb, dna. Ileana Guțu și dl. Gheorghe Vîță. 

 Art. 4. – Pentru ediția 2020, juriul care va stabili câștigătorii premiilor prevăzute la pct. 

II este compus din următoarele persoane: dna. Olga Jalobă, dl. Ion Anghel, dl. Filip Stoica, și 

dl. Radu Timbuș. 

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