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HOTĂRILE CONSILIULUI DIRECTOR ADOPTATE ÎN ANUL 2012 
 
 
 
H 1: Consiliul Director al Uniunii îl împuterniceşte pe domnul Petre Marian să deschidă un cont 

bancar al Uniunii Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România şi să angajeze patrimonial 

Uniunea.  

 
H 2: Hotărârile CD vor fi adoptate, de către membrii CD al Uniunii, prin vot direct exercitat în cadrul 

ședințelor CD sau prin vot electronic (e-mail).   

 
H 3: Cuantumul cotizaţiei pentru anul 2012 este de 500 RON pentru membrii titulari şi pentru 

membrii acreditaţi, respectiv 200 RON pentru membrii stagiari.  

 
H 4: Primirea însemnelor Uniunii pentru anul 2012, de către membrii titulari şi de către membrii 

acreditaţi este condiţionată de plata cotizaţiei până la 31.03.2012, data până la care se va face şi 

dovada încheierii unei poliţe de asigurare profesională.   

 
H 5: Începând cu 21.12.2011, sediul Uniunii Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România este în 

Bucureşti, str. Scărlătescu, nr. 7 în baza aprobării Consiliului Director al ANEVAR.  

 
H 6: În conformitate cu art. 20, al. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011, dosarul de înscriere ca 

membru corporativ al Uniunii va conţine:  

 Formular de înscriere tip completat;  
 Certificat constatator, eliberat de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu cel mult 

30 de zile înainte de data depunerii dosarului de înscriere în Uniune - în original;  
 Copia poliţei de asigurare de răspundere profesională valabilă pe anul în curs;  
 Copia certificatului unic de înregistrare – CUI;  
 Dovada achitării taxei de înscriere.  

 

H 7: Taxa de înscriere în Uniune ca membru corporativ este de 1.000 RON. 

 

H 8: Taxa de înscriere în Uniune ca membru corporativ se achită o singură dată, după verificarea 

dosarului de înscriere de către Comisia de evidenţă a membrilor. Cotizaţia de membru corporativ se 

achită în termen de 30 de zile calendaristice de la data acordării calităţii de membru corporativ, în 

conformitate cu art. 8, al. (8), lit. k) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011. 

 

H 9: Hotărârea H 3/2012 se reformulează: Cuantumul cotizaţiei pentru anul 2012 este de 500 RON 

pentru membrii titulari şi pentru membrii acreditaţi, 200 RON pentru membrii stagiari şi 1.500 RON 

pentru membrii corporativi. Membrii de onoare şi membrii inactivi nu plătesc cotizaţie. 
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H 10: Limita minimă a valorii poliţei de asigurare profesională a membrilor Uniunii se stabileşte 

pentru persoanele fizice la 10.000 de EURO, iar pentru persoanele juridice la 50.000 EURO. 

 
H 11: În conformitate cu art. 24. lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011, pentru anul 2012 se 

stabileşte data de 30 iunie ca termen limită de achitare a cotizaţiei anuale de către membrii Uniunii. 

 

H 12: Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Uniunii care va fi transmis către 

Ministerul de Finanţe pentru a se iniţia Hotărârea de Guvern.  

 
H 13: Numerele de legitimaţie ale membrilor titulari ai Uniunii sunt formate din minim 5 cifre, 

primul număr fiind 10.001. Toate numerele de legitimaţie se folosesc o singură dată iar criteriul lor 

de alocare iniţial este cel alfabetic.  

 

H 14: Numerele de legitimaţie ale membrilor stagiari ai Uniunii sunt cuprinse în intervalul 

[5001;9999] şi se pot realoca.  

 
H 15: Numerele de autorizaţie ale membrilor corporativi ai Uniunii sunt cuprinse în intervalul 

[0001;5000]. Toate numerele de autoriza ţie se folosesc o singură dată şi vor fi alocate în ordinea 

aprobării dosarelor de înscriere ca membri corporativi de către Comisia de evidenţă a membrilor. 

 

H 16: În conformitate cu art. 15, alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 Consiliul Director 

aprobă ca şi cursuri de formare specifice în domeniul evaluării, cursurile organizate de Asociaţia 

Naţională a Evaluatorilor din România în ultimii 4 ani anteriorii depunerii cererii de înscriere ca 

membru stagiar.  

 
H 17: Comisia de evidenţă a membrilor va avea următoarea componenţă : Anuţa Stan, preşedinte 

comisie, Adina Ababei, Manuela Cheroiu, Bogdan Ruse, Delia Bratu şi Radu Constantinescu, membri. 

 

H 18: Taxa de stagiu, pentru cei care devin membri stagiari ai Uniunii conform art. 15, alin. (6) din 

Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 şi pentru cei care provin dintre membri aspiranţi ANEVAR, este 

300 lei.  

 
H 19: Taxa de participare la un seminar de formare profesională de 120 de ore (4 module) este 2 

000 lei.  

 
H 20: La seminariile de pregătire continuă, taxele de participare sunt: seminar cu 8 ore predare la 

sala - 300 lei; seminar cu 4 ore predare la sala - 150 lei; seminar cu testare on-line echivalat cu 8 ore 

de pregătire continuă - 150 lei şi seminar cu testare on-line echivalat cu 4 ore de pregătire continuă 

- 75 lei.  

 
H 21: Se aprobă lista persoanelor juridice care, conform art. 20 din Ordonanţa Guvernului nr. 

24/2011, îndeplinesc condiţiile de înscriere ca membru corporativ al Uniunii.  
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H 22: Se aprobă, pentru a fi înaintate Conferinţei Naţionale din data de 19 mai 2012, proiectele:  

Regulamentului Comisiei de etică şi disciplină;  

 Codului de Etică al profesiei de evaluator autorizat ;  

 Hotărârii privind aprobarea Standardelor de Evaluare obligatorii pentru membri Uniunii;  

 Hotărârii privind aprobarea înfiinţări filialelor Uniunii;  

 Regulamentului de organizare şi funcţionare a filialelor.  

 

H 23:  Art. 1 Membrii inactivi care la 31 decembrie 2012 îndeplinesc condiţiile art. 22, alin. (2), lit. 

a), b) şi c) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 îşi menţin această calitate pentru anul 2013.  

Art. 2 Membrii inactivi care, la 31 decembrie 2012, nu îndeplinesc condiţiile de la art. 1 pot deveni 

membri titulari dacă întrunesc următoarele cerinţe cumulative:  

 completează formularului de cerere – anexa 1 la prezenta hotărâre;  

 prezintă certificat de cazier judiciar (original);  

 promovează seminarul de standarde şi seminarul de legislaţie;  

 achită cotizaţia de membru titular şi încheie o poliţă de asigurare profesională, aferente 

anului în care sunt valabile însemnele de membru.  

Art. 3 Membrii inactivi care nu îndeplinesc condiţiile de la art. 1 şi art. 2 îşi pierd calitatea de 

membru al Uniunii.  

Art. 4 Îndeplinirea condiţiilor de menţinere a calităţii de membru inactiv, conform art. 22, alin.(2) 

lit. a), b) şi c) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 se dovedeşte prin completarea unei declaraţii 

pe propria răspundere, anexa 2 la prezenta hotărâre, care va fi transmisă prin poştă, la sediul 

ANEVAR din str. Scărlătescu nr. 7, sect. 1, Bucureşti, în atenţia Departamentului de evidenţa 

membri. Membrii inactivi care nu trimit această declaraţie îşi pierd calitatea de membru al Uniunii 

începând cu data de 01 ianuarie 2013.  

Art. 5 Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01 iulie 2012.  

 

H 24: Se aprobă procedura de alocare iniţială a specializărilor membrilor Uniunii în Tabloul Uniunii, 

conform anexelor 1, 2 , 3 şi 4 la prezenta hotărâre ( Anexa1; Anexa2; Anexa3; Anexa4).  

 

H 25: Art. 1. Se aprobă propunerea de Stat de funcţiuni al Uniunii, conform anexă. 

Art. 2. Se aprobă propunerea de buget de venituri şi cheltuieli al Uniunii pentru anul 2012, conform 

anexă. 

 

H 26: În temeiul art. 8 alin. (8), lit. g) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în 

domeniul evaluării bunurilor, se stabileşte cuantumul taxelor, cotizaţiilor şi a indemnizaţiilor 

aferente anului 2012, conform anexă, cu menţiunea că tarifele referitoare la decont combustibil, 

uzură autoturism şi diurnă se aplică şi la calcularea deconturilor de deplasare ale delegaţilor la 

Conferinţa Naţională din data de 19 mai 2012. 

http://nou.anevar.ro/sites/default/files/page-images/h23_anexa_1_-_cerere_inscriere_inactiv.doc
http://nou.anevar.ro/sites/default/files/page-files/declaratie_inscriere_inactiv.doc
http://www.uniuneaevaluatorilorautorizati.ro/Formular/H24Anexa%201.pdf
http://www.uniuneaevaluatorilorautorizati.ro/Formular/Titulari.pdf
http://www.uniuneaevaluatorilorautorizati.ro/Formular/Acreditati.pdf
http://www.uniuneaevaluatorilorautorizati.ro/Formular/Inactivi.pdf
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H 27: În temeiul art. 8 alin. (8), lit. k) şi al art. 20, alin. (2), respectiv art. 28 alin. (4) din Ordonanţa 

Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, se acordă calitatea de 

evaluator autorizat, membru corporativ al Uniunii, persoanelor juridice cuprinse în lista anexată 

prezentei hotărâri. 

 

H 28: În Tabloul Uniunii publicat în Monitorul Oficial, conform art. 11, alin. (9) din Regulamentul de 

Organizare şi Funcţionare al Uniunii, la secţiunea membri titulari vor fi înscrişi membri titulari care 

au achitat cotizaţia în termenul impus de Hotărârea Consiliului director nr. H11/2012.  

 

H 29: Conform art. 27 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a filialelor Uniunii, se 

convoacă prima adunare generală a filialei Nord-Vest în data de 09 iulie 2012 , la Cluj-Napoca. 

 

H 30: În temeiul art. 8 alin. (8), lit. k) şi al art. 20, alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 

privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, se acordă calitatea de evaluator autorizat, 

membru corporativ al Uniunii, persoanelor juridice cuprinse în lista anexată prezentei hotărâri.  

 

H 31: În temeiul art. 27 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a filialelor Uniunii, se 

convoacă prima adunare generală a filialelor Nord-Est, Sud-Est, Sud, Sud-Vest, Vest, Centru şi 

Bucureşti, conform programului anexat.  

 

H 32: Se aprobă procedura de desfăşurare a primei Adunări generale a filialelor, conform anexă.    

 

H 33: În temeiul art. 12 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în 

domeniul evaluării bunurilor şi al art. 11 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Uniunii 

Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 353/2012, 

Consiliul Director al Uniunii Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România adoptă prezenta 

hotărâre.  

Art. 1. – Se aprobă Tabloul Uniunii în anul 2012, prevăzut în anexa care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art. 2. – Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

H 34: În temeiul art. 24, lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în 

domeniul evaluării bunurilor, se aprobă lista persoanelor fizice care îşi pierd calitatea de membru 

titular ca efect al neachitării cotizaţiei, în cuantumul şi la termenele stabilite de Consiliul director 

prin Hotărârea nr. H 11/2012. 

 

H 35: Se aprobă procedura de redobândire a calităţii de membru titular/acreditat pentru anul 2012, 

conform anexă. 

 

http://nou.anevar.ro/sites/default/files/page-files/anexa_h_30_lista_membri_corporativi.pdf
http://anevar.brico-mag.ro/sites/default/files/page-images/procedura_de_desfasurare_a_primei_adunari_generale_a_filialelor.pdf
http://anevar.brico-mag.ro/sites/default/files/page-images/h34_lista_pierdere_calitate_membru_titular.pdf
http://anevar.brico-mag.ro/sites/default/files/page-images/h34_lista_pierdere_calitate_membru_titular.pdf
http://anevar.brico-mag.ro/sites/default/files/page-images/h35_procedura_de_redobandire_a_calitatii_de_membru.pdf
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H 36: Se instituie taxa de reînscriere ca membru titular/acreditat pentru anul 2012, în cuantum de 

200 lei. Taxa se achită începând cu data de 16 septembrie 2012. 

 

 

H 37: Se aprobă lista propunerilor de primire ca membri titulari a membrilor stagiari care au 

promovat examenul de finalizare a stagiaturii desfăşurat din perioada 05 – 19 iunie 2012, conform 

anexă. 

 

H 38: Se aprobă lista propunerilor de primire ca membri corporativi a persoanelor juridice care 

îndeplinesc condiţiile de înscriere, conform Art. 20 din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011. Lista 

este anexată prezentei hotărâri. 

Se face menţiunea că persoanele juridice Megaexpert Imobiliare SRL, Expert Eval SRL, Impuls 

Consulting SRL şi Ralicri Com SRL sunt primite sub rezerva completării ulterioare a dosarelor de 

înscriere. Drept consecinţă, acestea nu vor fi cuprinse în Tabloul Uniunii publicat în Monitorul 

Oficial şi vor primi autorizaţiile de membru numai după completarea documentaţiei. 

 

H 39: Asigurarea de răspundere profesională a persoanelor fizice, membri titulari, poate fi acoperită 

prin poliţa de asigurare profesională a persoanelor juridice, membri corporativi, în cadrul cărora îşi 

desfăşoară activitatea de evaluare.  

În vederea recunoaşterii asigurării, fiecare membru titular va prezenta o declaraţie pe propria 

răspundere din care să rezulte că îşi desfăşoară activitatea de evaluare exclusiv în cadrul  societăţii 

respective. 

 

H 40: În temeiul art. 22, alin. (2), lit. b)/lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind unele 

măsuri în domeniul evaluării bunurilor, se acordă calitatea de evaluator autorizat, membru inactiv 

al Uniunii, persoanelor fizice cuprinse în lista anexată prezentei hotărâri. 

 

H 41: În temeiul art. 8 alin. (8), lit. k) şi al art. 20, alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 

privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, se acordă calitatea de evaluator autorizat, 

membru corporativ al Uniunii, persoanelor juridice cuprinse în lista anexată prezentei hotărâri. 

Se face menţiunea că persoanele juridice Feasibility and Evaluation SRL şi Renada Consulting SRL 

sunt primite sub rezerva completării dosarelor de înscriere. 

 

H 42: În conformitate cu prevederile art. 8, alin. (8), lit. j) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 

privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, se aprobă regulamentul de organizare a 

examenului de atribuire a calităţii de membru stagiar, conform anexei. 

 

H 43: Art.1 Se adoptă proiectul Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului director, 

în conformitate cu  prevederile art. 8 alin. (8), lit. i) din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011 privind 

unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor.  

http://anevar.brico-mag.ro/sites/default/files/page-images/h37_lista_primiri_membri_noi_pf_-_titulari.pdf
http://anevar.brico-mag.ro/sites/default/files/page-images/h38_lista_primiri_membri_noi_pj_-_corporativi.pdf
http://nou.anevar.ro/sites/default/files/page-files/anexa_h40_lista_membri_inactivi.pdf
http://nou.anevar.ro/sites/default/files/page-files/anexa_h41_lista_membri_corporativi.pdf
http://nou.anevar.ro/sites/default/files/page-files/regulament_examen_atribuire_calitate_stagiar.pdf
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Art.2 După primirea avizului juridic, proiectul regulamentului va fi postat pe site-ul Uniunii pentru 

transparenţă decizională, forma finală a regulamentului, care va fi înaintată pentru aprobare 

Conferinţei Naţionale, conform art. 7, alin. (3), lit. i) din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011 privind 

unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, urmând a fi adoptată în şedinţa de consiliu din 07 

septembrie 2012.  

 

H 44: În temeiul art. 8 alin. (8), lit. k) şi al art. 20, alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 

privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, se acordă calitatea de evaluator autorizat, 

membru corporativ al Uniunii, persoanelor juridice cuprinse în lista anexată prezentei hotărâri.  

 

H 45: În temeiul art. 8 alin. (8), lit. k) şi al art. 16, alin (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 

privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, se acordă calitatea de evaluator autorizat, 

membru titular al Uniunii doamnei Ioniţă Corina Ioana. 

 

H 46: În temeiul art. 22, alin. (2), lit. b)/lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind unele 

măsuri în domeniul evaluării bunurilor, se acordă, începând cu data de 18 august 2012, calitatea de 

evaluator autorizat, membru inactiv al Uniunii, persoanelor fizice cuprinse în lista anexată prezentei 

hotărâri. 

 

H 47: Art.1 În temeiul art. 8, alin. (8), lit. g) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind unele 

măsuri în domeniul evaluării bunurilor termenul limită pentru achitarea cotizaţiei de membru 

titular şi membru corporativ, aferentă anului 2013 este 31 martie 2013.  

Art. 2 Însemnele valabile pentru anul 2013, conform art. 10, alin. (4) din Hotărârea Guvernului  nr. 

353/2012, se pun la dispoziţia membrilor titulari doar cu condiţia achitării cotizaţiei şi a poliţei de 

asigurare profesională aferente anului 2013. 

 

H 48: În temeiul art. 8, alin. (8), lit. j) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în 

domeniul evaluării bunurilor se aprobă procedura de selectare a ofertelor depuse pentru serviciile 

de audit financiar al Uniunii, conform anexă.  

H 49: În temeiul art. 7, alin. (3), lit. i), coroborat cu art. 8, alin. (8), lit. i) din Ordonanţa Guvernului 

nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, se adoptă proiectul 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului director care va fi supus aprobării 

Conferinţei Naţionale a Uniunii, conform anexă. 

 

H 50: În temeiul art. 7, alin. (9) coroborat cu art. 8, alin. (8), lit. j) din Ordonanţa Guvernului nr. 

24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor se aprobă procedura de alegere a 

membrilor Comisiei de etică şi disciplină, conform anexă. 

 

H 51: Se adoptă proiectul programului de activitate a Consiliului director pentru anul 2012 care va 

fi supus aprobării Conferinţei Naţionale a Uniunii, în temeiul art. 7, alin. (3), lit. c) din Ordonanţa 

Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor. 

 

http://nou.anevar.ro/sites/default/files/page-files/anexa_h44_primiri_membri_corporativi.pdf
http://nou.anevar.ro/sites/default/files/page-files/anexa_h46_lista_membri_inactivi.pdf
http://nou.anevar.ro/sites/default/files/page-files/anexa_h46_lista_membri_inactivi.pdf
http://nou.anevar.ro/sites/default/files/page-files/anexa_h48_procedura_selectare_oferte_auditor_statutar.pdf
http://nou.anevar.ro/sites/default/files/page-files/rof_cd.pdf
http://nou.anevar.ro/sites/default/files/page-files/anexa_h50_procedura_alegeri_ced.pdf
http://nou.anevar.ro/sites/default/files/page-files/anexa_h51_program_activitate_cd.pdf
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H 52: În temeiul art. 7, alin. (3), lit. b), coroborat cu  art. 8, alin. (8), lit. a) din Ordonanţa Guvernului 

nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor se adoptă proiectul Bugetului de 

venituri şi cheltuieli al Uniunii pentru anul 2012 care va fi supus aprobării Conferinţei Naţionale a 

Uniunii. 

 

 

H 53: Este întocmită lista candidaţilor care vor fi prezentaţi Conferinţei Naţionale în vederea 

aprobării auditorului statutar al Uniunii, în temeiul art. 7, alin. (9) din Ordonanţa Guvernului nr. 

24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor. Lista candidaţilor este anexată 

prezentei hotărâri. 

 

H 54: În temeiul art. 8 alin. (8), lit. k) şi al art. 20, alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 

privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, se acordă calitatea de evaluator autorizat, 

membru corporativ al Uniunii, persoanelor juridice cuprinse în lista anexată prezentei hotărâri. 

 

H 55: În temeiul art. 8, alin. (8), lit. j) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în 

domeniul evaluării bunurilor se aprobă Regulamentul de acreditare, conform anexă. 

 

H 56: În temeiul art. 8 alin. (8), lit. k) şi al art. 20, alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 

privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, se acordă calitatea de evaluator autorizat, 

membru corporativ al Uniunii, persoanelor juridice cuprinse în lista anexată prezentei hotărâri. 

 

H 57: În temeiul art. 8 alin. (8), lit. n) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în 

domeniul evaluării bunurilor, coroborat cu art. 1, alin. (4) din  Regulamentul de organizare a 

examenului de atribuire a calităţii de membru stagiar, sunt nominalizaţi membrii Comisiei de 

examinare, pentru anul 2012: respectiv dl. Apostol Viorel, dna. Ciobanu Anamaria, dna. Cheroiu 

Manuela, dna. Dan Cecilia, dl. Manaţe Daniel, dna. Stan Anuţa, dl. Stoica Filip, dl. Vascu Adrian şi dl. 

Vîţă Gheorghe. Preşedintele comisiei este dl.  Vascu Adrian. 

 

H 58: În temeiul art. 8, alin. (8), lit. j) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în 

domeniul evaluării bunurilor, se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Comisiei de  

calificare şi atestare profesională. 

 

H 59: În temeiul art. 8, alin. (8), lit. n) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri 

în domeniul evaluării bunurilor coroborat cu art. 9 alin (4) din Regulamentul de organizare a 

examenului de atribuire a calităţii de membru stagiar se aprobă baza de 500 de întrebări din care 

vor fi selectate aleatoriu cele 100 de întrebări cuprinse în testul grilă aferent examenului de 

atribuire a calităţii de membru stagiar al Uniunii din data de 3 noiembrie 2012.  

 

H 60: În temeiul art. 8, alin. (8), lit. j) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în 

domeniul evaluării bunurilor, se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Comisiei 

ştiinţifice şi de standarde. 

 

http://nou.anevar.ro/sites/default/files/page-files/anexa_h53_lista_canditati_eligibili_audit_statutar.pdf
http://nou.anevar.ro/sites/default/files/page-files/anexa_h54_primiri_membri_corporativi.pdf
http://nou.anevar.ro/sites/default/files/page-files/regulament_de_acreditare.pdf
http://nou.anevar.ro/sites/default/files/page-files/anexa_h56_lista_primiri_membri_corporativi_09.10.2012.pdf
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H 61: În temeiul art. 8, alin. (8), lit. j) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în 

domeniul evaluării bunurilor, se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Comisiei de 

evidenţă a membrilor. 

 

H 62: În temeiul art. 8, alin. (8), lit. j) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în 

domeniul evaluării bunurilor, se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Comisiei de 

relaţii interne şi internaţionale. 

 

H 63: În temeiul art. 8, alin. (8), lit. j) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în 

domeniul evaluării bunurilor, se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Comisiei 

juridice. 

 

H 64: În temeiul art. 8 alin. (8), lit. k) şi al art. 20, alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 

privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, se acordă calitatea de evaluator autorizat, 

membru corporativ al Uniunii, persoanelor juridice cuprinse în lista anexată prezentei hotărâri. 

 

H 65: În temeiul art. 8 alin. (8), lit. g) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în 

domeniul evaluării bunurilor, se stabilesc următoarele:  

Art. 1. Cuantumul cotizaţiei aferente anului 2013 este 500 de lei pentru membrii titulari şi pentru 

membrii acreditaţi, 1.500 lei pentru membrii corporativi şi 200 lei pentru membrii stagiari.  

Art. 2. Termenul limită pentru achitarea cotizaţiei de membru stagiar, aferentă anului 2013 este 31 

decembrie 2013.  

Art. 3. Se pot înscrie la cursurile de formare ca evaluator numai membrii stagiari care au achitat 

cotizaţia de membru pe anul în curs.  

 

H 66: În temeiul art. 8 alin. (8), lit. g) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în 

domeniul evaluării bunurilor, se stabileşte că, începând cu data de 1 octombrie 2012, indemnizaţia 

lectorilor care predau la seminariile de pregătire continuă se va calcula în funcţie de numărul de 

participanţi la seminar. Algoritmul de calcul este anexat prezentei hotărâri. 

 

H 67: În temeiul art. 8 alin. (8), lit. k) şi al art. 20, alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 

privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, se acordă calitatea de evaluator autorizat, 

membru corporativ al Uniunii, persoanelor juridice cuprinse în lista anexată prezentei hotărâri. 

 

H 68: În temeiul art. 8 alin. (8), lit. k) şi al art. 28, alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 

privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, se acordă calitatea de evaluator autorizat, 

membru corporativ al Uniunii, persoanei  juridice REAG – Real Estate Advisory Group S.P.A. 

 

H 69: În temeiul art. 8 alin. (8), lit. k) şi al art. 28, alin. (3)  din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 

privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, se acordă calitatea de evaluator autorizat, 

membru titular al Uniunii, doamnei Malgorzata Zoltowska. 

 

http://nou.anevar.ro/sites/default/files/page-files/anexa_h64_lista_primiri_membri_corporativi_26.10.2012.pdf
http://nou.anevar.ro/sites/default/files/page-files/anexa_h67_lista_primiri_membri_corporativi_16.11.2012.pdf
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H 70: În temeiul art. 8 alin. (8), lit. g) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în 

domeniul evaluării bunurilor, se stabileşte cuantumul taxelor şi a  indemnizaţiilor aferente anului 

2013, conform anexă.  

 

H 71: În temeiul art. 8 alin. (8), lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în 

domeniul evaluării bunurilor, se adoptă proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Uniunii 

pentru anul 2013, conform anexă. 

 

H 72: În temeiul art. 8 alin. (8), lit. j) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în 

domeniul evaluării bunurilor, se aprobă manualul de politici şi proceduri contabile al Uniunii, 

conform anexă. 

 

H 73: În temeiul art. 8 alin. (8), lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în 

domeniul evaluării bunurilor, se aproba programul de pregătire continuă a evaluatorilor autorizaţi, 

persoane fizice, pentru anul 2013. 

 

H 74: În temeiul art. 8 alin. (8), lit. k) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în 

domeniul evaluării bunurilor, se acordă calitatea de evaluatori autorizaţi, membri titulari ai Uniunii, 

persoanelor fizice cuprinse în lista anexată prezentei hotărâri. 

 

H 75: În temeiul art. 8 alin. (8), lit. k) şi al art. 28, alin. (3)  din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 

privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, se acordă calitatea de evaluator autorizat, 

membru titular al Uniunii, domnului Eduardo Serra Gesta. 

 

H 76: Autorizaţia de membru corporativ, valabilă pentru anul 2013, se va pune la dispoziţia 

membrilor doar cu condiţia achitării cotizaţiei şi a poliţei de asigurare profesională aferente anului 

2013. 

 

H 77: În temeiul art. 8 alin. (8), lit. k) şi al art. 20, alin. (2), respectiv art. 28 alin. (4) din Ordonanţa 

Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, se acordă calitatea de 

evaluator autorizat, membru corporativ al Uniunii, persoanelor juridice cuprinse în lista anexată 

prezentei hotărâri. 

 

 

*********************** 

 

http://nou.anevar.ro/sites/default/files/page-files/anexa_h72_politici_contabile_anevar.pdf
http://nou.anevar.ro/sites/default/files/page-files/anexa_h73_program_pregatire_continua_2013.pdf
http://nou.anevar.ro/sites/default/files/page-files/h74_lista_propuneri_primiri_persoane_fizice_8_decembrie_2012.pdf

