
 
 
Poziție oficială ANEVAR cu privire la evaluările efectuate conform legii 
151/2014  (pentru delistarea de la sistemul de tranzacționare Rasdaq) 
 
 
ANEVAR a demarat, încă de la începutul lunii aprilie, o acțiune de monitorizare specială a 
activității evaluatorilor implicați în evaluările realizate în conformitate cu Legea 151/2014. În 
acest sens, am solicitat ONRC lista tuturor evaluatorilor nominalizați de această instituție. Pe 
baza acesteia, Consiliul Director a emis hotărârea HCD 18/2.04.2015, conform căreia s-a 
declanșat procedura de monitorizare specială. Aceasta presupune că toți evaluatorii care au 
realizat un raport de evaluare în urma nominalizării de către ONRC trebuie să transmită către 
ANEVAR un exemplar din raportul de evaluare în termen de 5 zile de la predarea acestuia 
către beneficiar. 
 
Scopul acestui demers este atât proactiv, respectiv de a atenționa evaluatorii de 
responsabilitatea misiunii pe care o au, cât și reactiv, pentru a avea posibilitatea să demarăm 
acțiunile necesare în situația în care identificăm elemente care presupun eventuala 
nerespectare a standardelor de evaluare și a legislației specifice. Precizăm că, pe lângă 
standardele de evaluare, în cazul acestor evaluări se aplică și prevederile legii 31/1990, care 
solicită aplicarea mediei a două valori recunoscute de standardele de evaluare în vigoare. 
 
În mesajul transmis fiecărui evaluator care se regăsea pe lista ONRC la data primirii acesteia, 
2 aprilie 2015,  președintele ANEVAR le-a transmis urmatoarele: 
 
Stimați colegi,  
Am solicitat și am primit de la ONRC lista atașată, care conține evaluatorii care au fost 
nominalizați pentru evaluarea acțiunilor în conformitate cu Legea 151/2014. Având în 
vedere, pe de o parte, impactul important al acestor evaluări asupra pieței de capital din 
România și asupra profesiei noastre, și pe de altă parte, că există o mulțime de sesizări 
adresate ANEVAR atât de către acționari (majoritari și minoritari), cât și de către presă, 
astăzi în ședința de Consiliu Director am hotărât ca activitatea de evaluare desfășurată în 
conformitate cu Legea 151/2014 să facă parte dintr-un proces special de monitorizare. În 
acest sens, veți primi fiecare dintre dumneavoastră o adresă (la care vom atașa HCD) prin 
care vă solicităm să transmiteți către ANEVAR rapoartele  de evaluare pe care le realizați 
ca urmare a numirii de către ONRC. Vă reamintesc totodată că la baza acestor evaluări 
stau prevederi speciale prevazute de Legea 31/1990 și că selectarea abordărilor evaluării 
este exclusiv responsabilitatea evaluatorului. Fiecare abordare va fi selectată în funcție de 
situația specifică a companiei supuse evaluării și nu vor fi aplicate abordări doar formal, 
respectiv nu vor fi omise abordări dacă acestea vor putea fi aplicate. Toate diferențele între 
două abordări trebuie să fie justificate, și, în opinia noastră, limita minimă nu poate fi 
situată sub valoarea rezultată pe baza Activului Net de Lichidare.  
 
Facem precizarea importantă că ANEVAR nu verifică rapoartele de evaluare înainte ca 
acestea să fie predate beneficiarului. Acționarii pot solicita această verificare unui alt 
evaluator membru ANEVAR care deține specializarea Verificarea Evaluării, regăsit în Tabloul 
Oficial al ANEVAR aflat pe siteul www.anevar.ro. 
 
Suntem în continuare conectați la această operațiune de evaluare în vederea aplicării Legii 
151/2014 și vrem să asigurăm atât acționarii minoritari, cât și acționarii majoritari, că vom 
utiliza toate prerogativele legale pentru a asigura un proces de evaluare în conformitate cu 
standardele de evaluare și cu prevederile legale. 
 
 


