
ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A EVALUATORILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA 

 

 

HOTĂRÂRE 

pentru stabilirea cuantumului și termenelor pentru achitarea cotizației de membru titular şi 

membru corporativ al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România  

 

 În temeiul art. 5 alin. (2) și al art. 8 alin. (8) lit. g) 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. 1. – Pentru anul 2017, se stabilesc cuantumul și termenele de plată pentru achitarea cotizației 

de membru titular şi membru corporativ al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România 

după cum urmează: 

a) Pentru membrii titulari cotizația este formată dintr-o parte fixă și o parte variabilă. 

b) Partea fixă a cotizației se stabilește conform tabelului de mai jos și neachitarea sa în cuantumul 

şi la termenele stabilite  determină pierderea calității conform prevederilor art. 16 alin. (2) lit. 

c) din OG nr. 24/2011. 

Tabel nr. 1 

Cotizație anuală Termen Cuantum 

Membru titular Până la data de 31 martie pentru 

anul în curs – nivel 1 

700 lei 

 Până la data 31 decembrie 

pentru anul în curs – nivel 2 

1050 lei 

Membru acreditat Până la data de 31 martie pentru 

anul în curs – nivel 1 

800 lei 

 Până la data de 31 decembrie 

pentru anul în curs – nivel 2 

1200 lei 

 c) Partea fixă a cotizației de membru titular include:  

1. Seminarul D 2017 „Seminar de standarde şi legislaţie”– 8h de pregătire continuă;  

2. Prima de asigurare de răspundere civilă profesională, pentru persoane fizice, nivel 

minim 10.000 Euro;  

3. Abonament la revista trimestrială pe teme de evaluare, editată de Asociaţie – ”Valoarea 

oriunde este ea”.  

 d) Partea variabilă a cotizației se stabilește în funcție de opțiunile fiecărui membru titular cu 

privire efectuarea programului obligatoriu de pregătire și se calculează conform cotelor stabilite în 

programul anual de pregătire aferent anului 2017. 

 e) Neefectuarea programului obligatoriu de pregătire la sfârşitul fiecărui an calendaristic 

determină suspendarea calității de membru titular, respectiv încetarea de drept a acestei calități, conform 

art. 18 din OG nr. 24/2011. 



 f) plata cotei variabile a cotizației se realizează la înscrierea la oricare din formele de pregătire 

profesională organizate de ANEVAR. 

 Art. 2. –  Membrii inactivi sunt scutiți de plata cotizației pe perioada inactivității. 

 Art. 3. – Partea fixă a cotizației pentru membrii titulari suspendați cărora le încetează 

suspendarea și pentru membrii inactivi care se reactivează este corespunzătoare nivelului 1, indiferent 

de data la care își schimbă calitatea. 

 Art. 4. - Pentru membrii corporativi cotizația se stabilește conform tabelului de mai jos și 

neachitarea sa în cuantumul şi la termenele stabilite  determină pierderea calității conform prevederilor 

art. 24 lit. a) din OG nr. 24/2011. 

 

 Tabel nr. 2 

Cotizație anuală Termen Cuantum 

Membru corporativ Până la data 31 martie pentru 

anul în curs - nivel 1 

1700 lei 

 Până la data 31 decembrie 

pentru anul în curs - nivel 2 

2550 lei 

 În anul înscrierii în Asociație 2700 lei, care se achită 

în două tranșe: 1000 lei 

la înscriere și 1700 lei 

până la sfârșitul 

primului an 

calendaristic 

Art. 5. – Cu data de 1 ianuarie 2017, Hotărârea Consiliului director nr. 64/2015 pentru stabilirea 

cuantumului și termenelor pentru achitarea cotizației de membru titular şi membru corporativ al 

Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, cu modificările ulterioare se abrogă. 

Art. 6. – 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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Daniel Manațe 

 

_______________________________________ 

 

 

 

 

Bucureşti,  17 noiembrie 2016 

Nr. 72     


