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Stimaţi colegi,

Acest al doilea număr din anul 2008 al Buletinului Informativ prezintă în cea mai mare parte
informaţii legate de Conferinţa Naţională şi de activitatea Consiliului Director. Având în vedere
frecvenţa trimestrială a apariţiei Buletinului, o parte din informaţii par deja „învechite”. Ele au fost
transmise, în cea mai mare parte, prin Newsletter-uri sau au fost publicate pe site-ul
www.anevar.ro. Între timp, au mai avut loc două conferinţe: „Evaluarea pentru piaţa de capital”,
organizată în colaborare cu Bursa de Valori Bucureşti şi ASE Bucureşti şi „Evaluarea activelor
necorporale” organizată în premieră la Iaşi; la sfârşitul lunii iunie va avea loc la Neptun conferinţa
cu tema „Evaluarea patrimoniului public”.
Tema principală pe care o prezint acum este cea a Deciziilor de transfer din categoria de
membru titular în cea de membru aspirant. Aşa cum ştim, pregătirea profesională reprezintă una
din prevederile statutare foarte importante. La începutul anului 2008, prin intermediul
departamentului de „Evidenţă membri”, am analizat situaţia membrilor ANEVAR care nu figurau
cu nici o oră de pregătire continuă în ultimii doi ani. Am anunţat public listele cu persoanele aflate
în această situaţie, cu rugămintea ca preşedinţii Centrelor Teritoriale să verifice dacă nu cumva
colegii noştri aflaţi pe acele liste au participat la pregătirea continuă realizată sub alte forme decât
seminariile de instruire organizate de ANEVAR. Rezultatul acestei verificări a fost modificarea
listei iniţiale, care conţinea peste 900 de membrii la numai cca. 550. Cei care au parcurs alte
forme de pregătire continuă au completat „fişa de echivalare” şi au revenit în situaţia iniţială (de
membru titular) fără alte demersuri birocratice. Ne cerem scuze dacă pe listă au rămas persoane
care aveau condiţiile îndeplinite şi nu figurau în evidenţa noastră

(a

se vedea

http://www.anevar.ro/?q=ro/node/318), dar la data semnării deciziilor făcusem toate corecţiile de
care aveam cunoştinţă. Ulterior, am răspuns în acelaşi spirit şi contestaţiilor apărute. O parte din
ele au fost întemeiate. Pentru situaţiile în care nu au fost efectuate orele de pregătire continuă (sub
niciuna dintre forme), Consiliul Director a aprobat procedura prin care membrii aspiranţi pot să
redevină membri titulari.
Aşa cum aminteam şi în Buletinul Informativ anterior, calitatea este un obiectiv prioritar al
ANEVAR şi respectarea prevederilor statutare referitoare la pregătirea continuă reprezintă un
pilon important. Vom continua cu acest demers şi reamintim din timp acest lucru, astfel încât, la
începutul anului 2009 să ne fie clară tuturor situaţia pregătirii continue pentru cei doi ani anteriori
(2007-2008); prin urmare, în totală cunoştinţă de cauză, regulile să fie aplicate uniform şi fără
excepţii.
Preşedinte,
ing. ec. Adrian VASCU, MAA
Buletin Informativ nr. 2 (61) / 2008
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HOTĂRÂRILE ADOPTATE ÎN CADRUL CONFERINŢEI NAŢIONALE ANEVAR ,
Sibiu, 4 -5 aprilie
H1. Sunt validate rezultatele alegerilor pentru funcţia de prim-vicepreşedinte

ANEVAR (viitor preşedinte în perioada 2010-2011).
H2. Se aprobă modificarea şi completarea statutului ANEVAR, conform Anexei la
prezenta hotărâre. Este împuternicit domnul Adrian Vascu, Preşedinte ANEVAR
pentru a efectua procedurile şi formalităţile prevăzute de lege în scopul îndeplinirii
acestei hotărâri şi pentru a reprezenta asociaţia şi a semna în numele acesteia, în
special în scopul înregistrării modificărilor statutului la Judecătoria sectorului 1,
Bucureşti.
H3. Se aprobă Raportul cu privire la activitatea Consiliului Director în perioada 20062007.
H4. Se aprobă Raportul Comisiei de Cenzori.
H5. Se aprobă situaţiile financiare pentru anul 2007 şi bugetul de venituri şi cheltuieli
pentru anul 2008.
H6. Se aprobă descărcarea de gestiune a fostului preşedinte şi a Consiliului Director,
precum şi descărcarea de responsabilităţi a Comisiei de cenzori.
H7. Sunt validate rezultatele alegerilor celorlalţi membri ai Consili
H8. ului Director.
H9. Sunt validate rezultatele alegerilor pentru membrii Comisiei de Cenzori.
H10. Se aprobă nominalizarea domnului Ion Olaru ca membru al Senatului ANEVAR.
H11. Se aprobă Strategia privind activitatea ANEVAR în perioada ianuarie 2008 –
decembrie 2009.
STRATEGIA ANEVAR
în perioada ianuarie 2008 – decembrie 2009,
Principalele direcţii:
• Pregătirea continuă;
• Formarea profesională;
• Etica şi disciplina;
• Relaţia cu membrii (informare mini-CD);
• Activitatea internaţională;
• Relaţia cu autorităţile;
• Activitatea ştiinţifică;
• Promovarea imaginii ANEVAR şi a profesiei de evaluator;
• Activitatea organizatorică.
A) PREGĂTIREA CONTINUĂ
Obiective:
• Creşterea şi diversificarea numărului de seminarii de pregătire continuă;
• Programarea flexibilă a seminariilor, astfel încât doritorii să poată participa la cât mai
multe teme de interes;
• Organizarea seminariilor la distanţă;
4
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Încurajarea celor care participă la seminarii în direcţia pregătirii profesionale şi nu
numai pentru onorarea obligaţiilor statutare;
Vom pune mai mare accent pe pregătirea continuă şi pe respectarea prevederilor
statutare legate de aceasta;
Vom căuta să semnăm acorduri de recunoaştere reciprocă a activităţilor de pregătire
continuă cu asociaţiile profesionale partenere;
Corelarea procedurilor Comisiei de etică şi celor ale Comisiei de pregătire
profesională.

Efecte:
•

Creşterea calităţii activităţii membrilor ANEVAR şi consolidarea prestigiului
asociaţiei.

B) FORMAREA PROFESIONALĂ
Obiective:
• Organizarea de cursuri în funcţie de cerinţele pieţei cu menţinerea ridicată a unor
standarde de calitate legate de activitatea lectorilor, prezenţa, exigenţa la examene. Ne
propunem să respectăm procedura de asigurare a calităţii pe care o avem implementată
şi care acoperă şi pregătirea continuă;
• Încurajarea transferului formării profesionale înspre instituţiile de învăţământ superior
şi sprijinirea concretă a acestora în realizarea unor forme de învăţământ profesioniste;
• Menţinerea cu seriozitate a programului de stagiu şi asigurarea cadrului de desfăşurare
a acestuia prin consolidarea corpului de tutori;
• Consolidarea corpului de lectori ANEVAR şi atragerea unor profesionişti în domeniu
care să aibă disponibilitatea necesară.
Efecte:
• Creşterea nivelului profesional al celor care devin membri ANEVAR;
• Definirea unui set de indicatori de performanţă.
C) ETICA ŞI DISCIPLINA
Obiective:
• Activitatea comisiei foarte bine fundamentată şi riguros organizată;
• Atitudine colegială dar fermă;
• Vom face publice toate speţele soluţionate de comisia de etică şi aprobate prin hotărâre
a CD astfel încât să asigurăm caracterul de prevenţie;
• Să transmitem un semnal foarte serios publicului că acţiunile şi deciziile comisiei sunt
lipsite de echivoc;
• Vom pune la dispoziţia celor interesaţi un corp de verificatori ANEVAR, publicat pe
site şi care să fie consultaţi înainte ca sesizarea să fie înaintată comisiei de etică şi
disciplină;
• Constituirea unui corp de mediatori.
Efecte:
• Consolidarea încrederii autorităţilor, a membrilor şi a publicului în general în rolul
asociaţiei de garant al respectării normelor etice.
D) RELAŢIA CU MEMBRII
Obiective
• Informarea periodică a membrilor privind principalele evenimente din viaţa asociaţiei
Principalul mijloc de comunicare va fi site-ul ANEVAR. Vom folosi frecvent newsBuletin Informativ nr. 2 (61) / 2008
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letter-ul, trimestrial buletinele informative şi întâlnirile periodice dintre reprezentanţii
zonali din Consiliul Director şi preşedinţii centrelor teritoriale (mini-CD);
• Completarea softului de evidenţă a membrilor şi descentralizarea utilizării acestuia
către birourile zonale, astfel încât actualizarea informaţiilor personale să se facă la
timp;
• Existenţa unui Compartiment de evidenţă membri în cadrul ANEVAR – central care să
stea la dispoziţia membrilor cu toate informaţiile necesare;
• Finalizarea demersului de reorganizare a centrelor teritoriale din Bucureşti.
Efecte:
• Creşterea gradului de informare a membrilor ANEVAR;
• Creşterea gradului de implicare a birourilor centrelor teritoriale în viata asociaţiei;
• Creşterea numărului de persoane implicate în viaţa asociaţiei.
E) ACTIVITATEA INTERNAŢIONALĂ
Obiective:
• Să fim parteneri activi ai principalelor instituţii internaţionale din care facem parte;
• Să facem parte din echipe multinaţionale care participă la programe de finanţare
comunitară “Leonardo” pe teme legate de profesia de evaluator;
• Creşterea şi diversificarea numărului de prezenţe ale noastre la manifestări
internaţionale;
• Creşterea numărului de participări ale unor specialişti din străinătate la manifestările
organizate în România.
Efecte:
• Informarea la timp a membrilor şi a publicului cu principalele evoluţii ale profesiunii
de evaluator şi promovarea promptă a tuturor modificărilor Standardelor Internaţionale
de Evaluare.
F) RELAŢIA CU AUTORITĂŢILE
Obiective:
• Sprijin activ al principalelor autorităţi guvernamentale şi neguvernamentale în
problematica legată de evaluare (ANRP, ARB, Ministerul Justiţiei, Ministerul
Finanţelor, AVAS, etc);
• Implicarea prin puncte de vedere fundamentate referitoare la acte normative care au
legătura cu profesia de evaluator.
Efecte:
• Creşterea gradului de implicare al specialiştilor ANEVAR, în probleme de interes
public, care au legătura şi cu activitatea de evaluare.
G) ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ
Obiective
 Continuarea elaborării ghidurilor de interpretare ale Standardelor Internaţionale de
Evaluare;
 Continuarea planului editorial orientat spre nevoile membrilor ANEVAR;
 Continuarea editării revistei ştiinţifice;
 Pregătirea de către IROVAL a unei activităţi de cercetare care sa se finalizeze cu un
material scris care sa prezinte publicului atât informaţii legate de statisticile ANEVAR
cat si informaţii utile atât evaluatorilor, cât şi beneficiarilor serviciilor de evaluare;
6
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Actualizarea permanenta a cursurilor de formare şi a seminariilor de pregătire continuă;
Asigurarea unui nivel calitativ ridicat al prezentărilor efectuate in cadrul Conferinţelor
ANEVAR;
Continuarea şi îmbunătăţirea programului de Conferinţe ANEVAR.



Efecte
 Creşterea calităţii actului profesional.
H) PROMOVAREA IMAGINII ANEVAR SI A PROFESIEI DE EVALUATOR
Obiective
 Realizarea unui Regulament de monitorizare care să fie aprobat de Conferinţa
Naţională, în anul 2009;
 Realizarea unor acţiuni de promovare a imaginii ANEVAR, prin intermediul unor
conferinţe de presă şi prin articole legate de profesia de evaluare;
 Susţinerea ca parteneri a unor manifestări profesionale interne şi internaţionale;
 Consolidarea brandului ANEVAR.
Efecte
 Creşterea vizibilităţii ANEVAR.
I) ACTIVITATEA ORGANIZATORICA SI FUNCŢIONALA
Obiective
 Organizarea staff-ului pe compartimente funcţionale şi creşterea eficienţei activităţii
acestuia. Crearea unui colectiv motivat, care să asigure continuitatea activităţii
administrative a asociaţiei;
 Completarea posturilor vacante de şefi de birouri zonale şi creşterea importanţei
responsabilităţilor acestora, prin descentralizarea operaţiunilor efectuate la ANEVAR
central, pe probleme legate de birourile zonale;
 Asigurarea cadrului de organizare a Biroului Zonal Bucureşti, printr-un sediu distinct şi
personal adecvat numeric, care să permită funcţionarea independentă a acestuia, faţă de
ANEVAR Central;
 Descentralizarea activităţilor derulate în cadrul ANEVAR Central, referitoare la
pregătirea continuă şi formarea profesională, astfel încât departamentul de specialitate
va avea ca obiectiv onorarea tuturor solicitărilor venite prin intermediul birourilor
zonale. Organizarea efectivă a manifestărilor profesionale va fi asigurată de către şeful
biroului zonal şi salariaţii din teritoriu;
 Analizarea statutului, regulamentelor şi procedurilor ANEVAR şi asigurarea deplinei
coerente a acestora.
Efecte
• Necesitatea implicării tot mai reduse a persoanelor alese în activităţile executive ale
asociaţiei;
• Completarea bazei de date cu toate informaţiile legate de membri şi efectuarea la timp a
tuturor modificărilor survenite;
• Setul de reguli care reglementează activitatea ANEVAR să fie unul modern şi adaptat
cerinţelor anilor 2010.

Buletin Informativ nr. 2 (61) / 2008
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MEMBRII SENATULUI ANEVAR

•
•
•
•
•
•
•

prof. univ. dr. Alexandru GHEORGHIU - Preşedintele Senatului
ing. Constantin COŢOVANU
ing. Victor GREAVU
ing. Traian GRIGORE
jur. Veronica GRUZSNICZKI
ing. Ioan PANĂ
ing. Ion OLARU

MEMBRII CONSILIULUI DIRECTOR ANEVAR, ÎN MANDATUL 2008-2009
FUNCŢIA
Preşedinte în exerciţiu

Adrian

Fost preşedinte
Prim-vicepreşedinte
Secretar General
Vicepreşedinte - preşedinte al Comisiei de
calificare şi atestare profesională
Vicepreşedinte - preşedinte al Comisiei de
relaţii şi imagine
Vicepreşedinte - preşedinte al Comisiei de
etică şi disciplină
Vicepreşedinte - preşedinte al Comisiei de
cercetare - standarde

NUME
VASCU

Ion

ANGHEL

Cristina

BURLACU

Mihail

DUNĂREANU

Marian

PETRE

Răzvan

PENESCU

Speranţa

MUNTEANU

Daniel

MANAŢE

Trezorier

Filip

STOICA

Reprezentant Zonal în CD - Zona 1

Doru

TOMAC

Reprezentant Zonal în CD - Zona 2

Camelia

Reprezentant Zonal în CD - Zona 3

Stoica

LESCAE

Reprezentant Zonal în CD - Zona 4

Marian

CEBUC

Reprezentant Zonal în CD - Zona 5
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PRENUME

DESPINA

Doru Petrică DUMITRU

Reprezentant Zonal în CD - Zona 6

Radu

Reprezentant Zonal în CD - Zona 7

Adrian

BOJIN

Reprezentant Zonal în CD - Zona 8

Adrian

NICOLESCU
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DESPRE HOTĂRÂRILE CONSILIULUI DIRECTOR

I. În şedinţa Consiliului Director din data de 4 aprilie 2008 de la Sibiu, au fost adoptate hotărâri cu
caracter operativ şi procedural (H 22, H 23 şi H 24) cum au fost materialele prezentate la
Conferinţa Naţională.
II. În şedinţa noului Consiliu Director, din data de 5 aprilie 2008 de la Sibiu, în scopul alinierii la
noile cerinţe şi responsabilităţi ale Asociaţiei, s-a impus necesitatea perfecţionării Statutului
ANEVAR. Având în vedere importanţa acţiunii de revizuire a Statutului ANEVAR – document
fundamental al Asociaţiei, Consiliul Director a decis ca această misiune să fie încredinţată unei
Comisii formată din personalităţi ale ANEVAR. De asemenea, s-a aprobat Strategia ANEVAR, o
hotărâre cu caracter programatic şi strategic pentru parcursul următor al Asociaţiei, precum şi
operativ/procedural, în scopul supunerii aprobării Conferinţei Naţionale.
III. În ceea ce priveşte şedinţa Consiliului Director din 10 mai 2008 de la Bucureşti, trebuie
remarcată hotărârea H 33, hotărâre cu caracter operativ, procedural şi lucrativ imediat, în scopul
asigurării continuităţii şi a celerităţii acţiunilor începute, cu posibilitatea completării cu membri şi
pe parcurs, a Comisiei de etică şi disciplină, precum şi a celorlalte Comisii.
Secretar general
ing. Mihail Dunăreanu, MAA

HOTĂRÂRILE ADOPTATE ÎN ŞEDINŢA CONSILIULUI DIRECTOR
DIN DATA DE 4 APRILIE 2008

În şedinţa Consiliului Director din data de 4 aprilie 2008 de la Sibiu, au fost adoptate următoarele
hotărâri:
H 22 – Se aprobă lista propunerilor de excludere de membri titulari şi a propunerilor de
radiere din lista membrilor asociaţi, pentru neplata cotizaţiei aferente anului 2007.
H 23 – Se aprobă lista propunerilor de transfer la categoria de membru aspirant, al
membrilor titulari care nu au îndeplinit obligaţia privind orele de pregătire continuă până la data
de 31.12.2007, urmând a fi exceptate următoarele cazuri:


domnul Horaţiu Petre Necşulescu – leg. 5245, CT Mureş şi doamna Constanţa Popescu –
leg. 1541, CT Dâmboviţa care vor transmite cereri de echivalare pentru cursurile de master
sau de doctorat pe care le-au urmat;



domnul Vlad Săvulescu, fost director al Agenţiei Naţionale pentru Privatizare, pentru
contribuţia semnificativă avută pentru susţinerea activităţii asociaţiei;



persoanele reînscrise în cursul anului 2008 care au urmat etapele procedurii de reînscriere,
cu parcurgerea unor seminarii de pregătire.

Persoanele care au efectuat ore de pregătire continuă până la finalul anului 2007, însă nu figurau în
evidenţele asociaţiei cu cereri de înscriere sau de echivalare, îşi vor menţine calitatea de membru
titular pe baza documentelor care să ateste parcurgerea programelor de pregătire, trimise către
departamentul de evidenţă a membrilor.

Buletin Informativ nr. 2 (61) / 2008
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H 24 – Se aprobă procedura privind transferul de la categoria de membru aspirant, la cea de
membru titular al persoanelor care au devenit membri aspiranţi conform art. 7 alineat (1) din
Statutul ANEVAR, cu amendamentele aduse în şedinţă, şi anume:


procedura va fi valabilă pentru anul 2008;



se va completa cu prevederi referitoare la situaţia în care nu sunt returnate în termen de 10
zile însemnele de membru titular (legitimaţia şi parafa);



la procedură va fi anexat un model de notificare ce va fi transmisă membrilor transferaţi, în
care se vor consemna prevederi referitoare la returnarea însemnelor şi la consecinţele
utilizării acestora fără drept;



Propunerile de transfer vor fi avizate de preşedinţii Centrelor teritoriale, înainte de
analizarea listei în şedinţa Consiliului Director;



Listele cu cei transferaţi vor fi publicate pe site-ul ANEVAR, pentru a evita situaţia
utilizării abuzive a însemnelor de membru după aplicarea sancţiunii.

H 25 – Se aprobă materialele ce vor fi prezentate Conferinţei Naţionale, după cum urmează:


Raportul privind activitatea Consiliului Director în perioada 2006-2007;



Raportul cenzorilor, în forma scurtă;



Modificările aduse Statutului ANEVAR şi completarea acestuia cu menţiunea că modul de
aplicare şi de gestionare a sancţiunilor va fi detaliat în Regulamentul Comisiei de Etică şi
Disciplină;



Situaţiile financiare aferente anului 2007 şi execuţia BVC în 2007;



Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2008.

HOTĂRÂRILE ADOPTATE ÎN ŞEDINŢA CONSILIULUI DIRECTOR
DIN DATA DE 5 APRILIE 2008
În şedinţa noului Consiliu Director din data de 5 aprilie 2008 de la Sibiu, au fost adoptate
următoarele hotărâri:
H 26 – Se aprobă componenţa comisiei care va avea ca misiune revizuirea Statutului
ANEVAR. Comisia va fi formată din domnul Gheorghe Bădescu, domnul Adrian Crivii, domnul
Mihail Bojincă, domnul Ion Anghel, doamna Veronica Gruzsniczki şi domnul Adrian Vascu;
H 27 – Se aprobă propunerea privind strategia ANEVAR pentru anii 2008-2009, care va fi
supusă aprobării Conferinţei Naţionale.

HOTĂRÂRILE ADOPTATE ÎN ŞEDINŢA CONSILIULUI DIRECTOR
DIN DATA DE 10 MAI 2008
În şedinţa Consiliului Director din data de 10 mai 2008 de la Bucureşti, au fost adoptate
următoarele hotărâri:
H 28– Se aprobă Regulamentul Comisiei de etică şi disciplină (publicat pe site-ul ANEVAR).

10
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H 29– Se aprobă Regulamentul Comisiei de calificare şi atestare profesională, (publicat pe
site-ul ANEVAR).
H 30- Se aprobă Regulamentul Comisiei de cercetare-standarde, (publicat pe site-ul
ANEVAR).
H 31– Se aprobă Regulamentul Comisiei de relaţii şi imagine, (publicat pe site-ul ANEVAR).
H 32– Se aprobă Procedura de transfer de la categoria de membru aspirant la cea de membru
titular, conform art. 7 alin. a) din Statut, valabilă pentru anul 2008, conform anexei.
H 33– Pentru a asigura operativitatea Comisiei de etică şi disciplină, se aprobă cu prioritate
componenţa acestei comisii, conform anexei.
Propunerile privind componenţa celorlalte trei comisii vor fi analizate în vederea aprobării, în
următoarea şedinţă a Consiliului Director, în acest răstimp urmând a fi solicitate referinţe despre
persoanele care doresc să se implice în cadrul lor şi recomandări din partea reprezentanţilor
zonali.
H 34– Se aprobă Referatul Comisiei de Etică şi Disciplină referitor la sancţionarea cu
„suspendarea calităţii de membru pe timp de 12 luni” a evaluatorului Toma Gheorghe.
Anexă
PROCEDURA
privind transferul de la categoria de membru aspirant la cea
de membru titular al persoanelor fizice care au devenit membri aspiranţi
conform art. 7 alin.(1), teza a doua din Statutul ANEVAR
Preambul
Procedura privind transferul de la categoria de membru aspirant la cea de membru titular, al
persoanelor fizice care au devenit membri aspiranţi conform art. 7 alin.(1), teza a doua din
Statutul ANEVAR” („Procedura”) se adresează membrilor ANEVAR persoane fizice, care au fost
transferaţi, prin decizie a preşedintelui ANEVAR, din categoria de membru titular în categoria de
membru aspirant, pentru neefectuarea celor 16 ore de pregătire continuă, obligatorii la fiecare 2
ani, pentru nici una dintre secţiunile prevăzute la art. 17 din Statutul ANEVAR şi care doresc să
îşi recapete calitatea de membru titular al ANEVAR.
Procedura este valabilă pentru anul 2008.
I. Condiţii
Procedura se aplică în următoarele condiţii:
- în termen de 2 ani calendaristici de la data deciziei de transfer din categoria de membru titular în
categoria de membru aspirant, emisă de preşedintele ANEVAR 1;
- fără parcurgerea perioadei de stagiu;
- prin aprobarea dosarului de transfer de către Consiliul Director.
II. Obligaţiile membrilor aspiranţi care vor fi transferaţi în categoria membrilor titulari
Membrii aspiranţi, care vor fi transferaţi in categoria membrilor titulari, au următoarele obligaţii:
1

La încheierea acestei perioade, membrii aspiranţi care nu au efectuat cele 16 ore de pregătire continuă obligatorii,
vor fi excluşi din asociaţie, pentru reînscriere urmând etapele prevăzute de procedura de înscriere în ANEVAR după
excludere.
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- vor achita diferenţa dintre cotizaţia de membru aspirant şi cotizaţia de membru titular;
- vor încheia contractul de asigurare de răspundere civilă profesională;
- vor efectua cele 16 ore de pregătire continuă obligatorii aferente următorilor 2 ani consecutivi
transferului;
- vor completa cererea de transfer (model anexat).
III. Alte prevederi:
1. Avizarea cererii de transfer din categoria membrilor aspiranţi în categoria membrilor titulari de
către preşedinţii Centrelor teritoriale.
Cererea de transfer din categoria membrilor aspiranţi în categoria membrilor titulari va fi avizată
de preşedinţii Centrelor teritoriale înainte de analiza dosarului de transfer în şedinţa Consiliului
Director.
2. Dosarul de transfer va cuprinde cererea de transfer vizată de preşedintele centrului teritorial în
raza căruia îşi desfăşoară activitatea, copie după dovada achitării cotizaţiei de membru aspirant pe
anul în curs, copie după certificatele care să ateste efectuarea celor 16 ore de pregătire continuă
obligatorii.
După întocmire, dosarul de transfer se va trimite, în termen de 48 de ore, Departamentului de
evidenţă membri, prin grija Preşedintelui Centrului teritorial.
3. Transferul din categoria membrilor aspiranţi în categoria membrilor titulari se face prin decizie
emisă de preşedintele ANEVAR în temeiul hotărârii Consiliului Director şi al prezentei Proceduri.
4. Aspecte cu privire la transferul unor persoanele fizice din categoria membrilor titulari în
categoria membrilor aspiranţi pentru neefectuarea celor 16 ore de pregătire continuă obligatorii la
fiecare 2 ani, pentru nici una dintre secţiunile prevăzute la art.17 din Statutul ANEVAR, cărora li
se aplică prezentă Procedură.
Persoanele fizice care au fost transferate din categoria membrilor titulari în categoria membrilor
aspiranţi, prin decizie emisă de preşedintele ANEVAR şi care, anterior transferului au achitat
cotizaţia de membru titular, au obligaţia de a returna însemnele de membru titular (legitimaţia şi
parafa), în termen de 30 zile de la data comunicării deciziei de transfer, urmând a li se restitui
suma reprezentând diferenţa dintre cotizaţia de membru titular şi cotizaţia de membru aspirant.
5. Lista membrilor transferaţi din categoria membrilor titulari în categoria membrilor aspiranţi va
fi publicată pe site-ul ANEVAR, pentru a se evita situaţia utilizării abuzive a însemnelor de
membru titular.
6. Utilizarea fără drept a însemnelor de membru titular (legitimaţia şi parafa), constituie abatere
disciplinară şi va fi sancţionată cu „excluderea din asociaţie”, conform art. 28 din Statutul
ANEVAR şi prevederilor aplicabile ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de
etică şi disciplină.
Anexă
MEMBRII COMISIEI DE ETICĂ ŞI DISCIPLINĂ
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1. SPERANŢA Aurora Munteanu

- PREŞEDINTE

2. ACHIHAI Reta

- DÂMBOVIŢA

3. BĂRLĂDEANU Anca

- BUCUREŞTI

4. CHEROIU Manuela

- BUCUREŞTI
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5. HĂŞMĂŞAN Rodica

- CLUJ NAPOCA

6. IVĂNESCU Dan

- BUCUREŞTI

7. MUŞAT Ion

- BUCUREŞTI

8. POPESCU Sorin

- CRAIOVA

9. ANDREI Raluca

- BUCUREŞTI

10. VÎŢĂ Gheorghe

- BUCUREŞTI

11. JALOBĂ Olga

- CONSTANŢA

12. POSTELNICU Doru

- NEAMŢ

NOUTĂŢI
• Alegerile pentru componenţa board-ului TEGoVA - Pe data de 31 mai a avut loc la Varşovia
Adunarea Generală a TEGoVA, prilej cu care s-au desfăşurat alegeri pentru componenţa noului
Board, al cărui mandat va avea o durată de trei ani. Cu această ocazie, domnul Adrian Vascu a
fost ales membru în Board-ul TEGoVA, din partea ANEVAR. Componenţa întregului Board
poate fi consultată pe site-ul:
www.tegova.org la pagina http://www.tegova.org/en/p4292f36c54119.
• Asociaţia evaluatorilor din Lituania va organiza în perioada 11-13 septembrie 2008 conferinţa

"Baltic Valuation Conference 2008", cu tema "Recreational & Leisure Property Valuation
around the Baltic Sea". Mai multe informaţii despre eveniment pot fi obţinute de la Lithuanian
Association of Property Valuers:
K. Sirvydo 6, LT-01101 VILNIUS, LITHUANIA
Tel./fax: +370 5 261 89 51; Contact person: Mrs. Dalia Bagdonaviciene
E-mail: ltva.lt@post.omnitel.net; site: www.ltva.lt
• Pe site-ul www.anevar.ro au fost create două pagini noi în care sunt disponibile informaţii

diverse legate de răspunsurile pe care asociaţia le transmite autorităţilor şi de arhive cu
documente. Cele doua pagini sunt:
o Poziţia oficială a ANEVAR - pagina va conţine punctele de vedere ale ANEVAR în
diverse chestiuni de interes public şi răspunsuri la diverse solicitări din partea
autorităţilor sau a altor instituţii;
o Arhive - pagina în care vor fi prezentate hotărârile Consiliului Director, speţele de la
Comisia de Etică şi Disciplină ş.a.
• Membrii ANEVAR care nu au obţinut codul personal de acces pentru site-ul ANEVAR se pot

adresa direct departamentului de evidenţă membri din cadrul ANEVAR Bucureşti (Dan Cătălin
Bulat - dan.bulat@anevar.ro şi Cătălina Blaga - catalina.blaga@anevar.ro) sau şefilor de birouri
zonale (în cazul celor care aparţin de Birourile Zonale Vest, Nord-Vest, Sud-Vest Oltenia, Sud
Muntenia şi Bucureşti).
• Pe site-ul ANEVAR, în zona destinată membrilor, la pagina de arhive, au fost publicate

următoarele liste, aprobate în şedinţa Consiliului Director din data de 4 aprilie 2008:
o lista membrilor titulari excluşi pentru neplata cotizaţiei aferente anului 2007;
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o lista persoanelor juridice radiate din tabelul membrilor asociaţi pentru neplata cotizaţiei
aferente anului 2007;
o lista membrilor titulari transferaţi la categoria de membru aspirant pentru neefectuarea
orelor de pregătire continuă.
• Pe site-ul ANEVAR, în zona „Întrebări frecvente” este publicată adresa transmisă de către

Institutul Naţional de Statistică, referitoare la codurile CAEN Rev. 2, în care se regăsesc
activităţile de evaluare specializată, respectiv:
 Activităţile de evaluare a întreprinderilor – în cadrul clasei 7022 „Activităţi de
consultanţă pentru afaceri şi management”;
 Activităţile de evaluare pentru bunuri mobile – în cadrul clasei 7490 „Alte activităţi
profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.”;
 Activităţile de evaluare pentru proprietăţi imobiliare – în cadrul clasei 6831 „Agenţii
imobiliare”;
 Activităţile de evaluare a activelor financiare – în cadrul clasei 6920 „Activităţi de
contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal”;
 Activităţile de evaluare pentru asigurări – în cadrul clasei 6621 „Activităţi de evaluare a
riscului de asigurare şi a pagubelor”.
• Site-ul ANEVAR publică mai multe anunţuri de angajare a unor experţi evaluatori; cereri la zi:

CB Richard Ellis Eurisko, Euroest, EFG Eurobank Property Services şi Raiffeisen Bank; detalii
pe site.
• Începând cu 1 iulie 2008, Editura IROVAL va pune în vânzare Ghidurile de interpretare şi

aplicare a GN 3 – Evaluarea mijloacelor fixe mobile şi, respectiv, GN 4 – Evaluarea activelor
necorporale.
SESIUNEA DE ACREDITARE/ REACREDITARE
Noiembrie 2008
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Perioada de înscriere
Analiza dosarelor de înscriere şi transmiterea răspunsului
Perioada de contestaţie a rezultatelor înscrierii
Răspuns la contestaţie
Înştiinţare dată examen/loc desfăşurare examen
Proba scrisă
Transmitere rezultate
Perioada de contestaţie a rezultatelor examenului scris
Răspuns la contestaţie
Examinare orală
Comunicarea rezultatelor

22.09.2008 – 10.10.2008
13.10.2008 – 17.10.2008
20.10.2008 - 22.10.2008
23.10.2008 – 28.10.2008
23.10.2008 – 30.10.2008
11.11.2008
13.11.2008 – 17.11.2008
18.11.2008 – 22.11.2008
23.11.2008
25.11.2008
30.11.2008

ACTE NORMATIVE APĂRUTE ÎN PERIOADA FEBRUARIE - MAI 2008
 Hotărârea Guvernului nr. 107/2008 pentru modificarea art. 6 din H.G.R nr. 834/1991
privind stabilirea şi evaluarea unor terenuri deţinute de societăţile comerciale cu capital
de stat, precum şi pentru abrogarea unor reglementări din domeniu [M.O., Partea I nr.
87/04.02.2008]
Articolul 6, astfel cum a fost modificat, are următorul cuprins:
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"(1) Terenurile stabilite potrivit art. 1 se evaluează la valoarea de piaţă, pe baza rapoartelor de
evaluare întocmite, conform standardelor în vigoare, de evaluatori autorizaţi, atestaţi
conform legii, ale căror servicii vor fi achiziţionate în conformitate cu prevederile art. 38, 39 şi
215 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
(2) Rapoartele de evaluare prevăzute la alin. (1) se anexează la documentaţiile înaintate autorităţii
publice de resort, în scopul eliberării certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra
terenurilor în cauză.
(3) Valoarea terenurilor evaluate potrivit alin. (1), actualizată cu indicele de inflaţie până la data
evaluării, se include, potrivit legii, în patrimoniul societăţilor comerciale, iar capitalul social al
acestora se majorează conform dispoziţiilor art. 113 lit. f) şi art. 210 din Legea nr. 31/1990,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare."
 Hotărârea Guvernului nr. 322/2008 privind acordarea de facilităţi pentru actualizarea
obiectului de activitate, potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN
Rev. 2 [M.O., Partea I nr. 238/27.03.2008]
Facilităţile acordate pentru persoanele juridice şi desmembrămintele fără personalitate juridică ale
acestora, precum şi pentru persoanele fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice în mod
independent şi asociaţiile familiale sunt următoarele:
- oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale înregistrează actualizarea obiectului de
activitate, conform CAEN, Rev. 2, la cerere, fără plata taxelor aferente înregistrării menţiunii în
registrul comerţului şi eliberează solicitanţilor un nou certificat de înregistrare;
- actualizarea obiectului de activitate se înregistrează în registrul comerţului fără a exista obligaţia
publicării în Monitorul Oficial al României şi a depunerii actului constitutiv actualizat.
Facilităţile sus-menţionate se acordă numai pentru actualizarea activităţii principale, conform
CAEN, Rev. 2, până la data de 1 martie 2009. Modelul cererii privind actualizarea obiectului de
activitate conform CAEN, Rev. 2 şi de preschimbare a certificatului de înregistrare este prevăzut
în anexa care face parte integrantă din hotărâre.
 Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor
economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi
întreprinderile familiale [M.O., Partea I nr. 328/25.04.2008]
Ordonanţa de urgentă reglementează accesul la activitatea economică, procedura de înregistrare în
registrul comerţului şi de autorizarea a funcţionării şi regimul juridic al persoanelor fizice
autorizate să desfăşoare activităţi economice, precum şi al întreprinderilor individuale şi familiale.
Persoanele fizice pot desfăşura activităţi economice prevăzute de CAEN, după cum urmează:
a) individual şi independent, ca persoane fizice autorizate (PFA);
b) ca întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale;
c) ca membri ai unei întreprinderi familiale.
Cererea de înregistrare în registrul comerţului şi de autorizare a funcţionării se depune la registrul
comerţului de pe lângă tribunalul din judeţul in care solicitantul îşi stabileşte sediul profesional,
însoţită de documentaţia prevăzută în anexa la ordonanţă.
Certificatul de înregistrare, conţinând codul unic de înregistrare, eliberat de oficiul registrul
comerţului este documentul care atestă înregistrarea în registrul comerţului, autorizarea
funcţionării, precum şi luarea în evidenţă de către autoritatea fiscală competentă.
Regimul juridic al PFA:
- este asigurată în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi are dreptul de a fi
asigurată în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi al asigurărilor pentru şomaj;
Buletin Informativ nr. 2 (61) / 2008

15

ANEVAR®

ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A EVALUATORILOR DIN ROMÂNIA

- nu poate angaja terţe persoane cu contract individual de muncă;
- poate cumula calitatea de PFA cu cea de salariat al unei terţe persoane;
- răspunde pentru obligaţiile sale cu patrimoniu de afectaţiune, dacă acesta a fost constituit, şi în
completare, cu întreg patrimoniul său;
- îşi încetează activitatea şi este radiată din registrul comerţului în următoarele cazuri:
a) prin deces;
b) prin voinţa acesteia;
c) în condiţiile art. 25 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
Regimul juridic al întreprinzătorului persoană fizică titular al întreprinderii individuale:
Întreprinderea individuală nu dobândeşte personalitate juridică prin înregistrarea în registrul
comerţului. Întreprinzătorul persoană fizică titular al întreprinderii individuale:
- este comerciant persoană fizică de la data înregistrării sale în registrul comerţului;
- este asigurat în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi are dreptul de a fi
asigurat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi al asigurărilor pentru şomaj;
- poate angaja terţe persoane cu contract individual de muncă;
- poate cumula calitatea de întreprinzător persoană fizică titular al întreprinderii individuale, cu
cea de salariat al unei terţe persoane;
- răspunde pentru obligaţiile sale cu patrimoniu de afectaţiune, dacă acesta a fost constituit şi în
completare, cu întreg patrimoniul său;
- îşi încetează activitatea şi este radiat din registrul comerţului în următoarele cazuri:
a) prin deces;
b) prin voinţa acestuia;
c) în condiţiile art. 25 din Legea nr. 26/ 1990, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
Regimul juridic al întreprinderii familiale:
- este constituită din 2 sau mai mulţi membri ai unei familii (soţul, soţia, copiii acestora care au
împlinit vârsta de 16 ani la data autorizării întreprinderii familiale, rudele şi afinii până la gradul
al patrulea inclusiv), printr-un acord de constituire încheiat în formă scrisă. Acordul de
constituire va stipula numele şi prenumele membrilor, reprezentantul, data întocmirii,
participarea fiecărui membru la întreprindere, condiţiile participării, cotele procentuale în care
se vor împărţi veniturile nete ale întreprinderii, raporturile dintre membrii întreprinderii
familiare şi condiţiile de retragere, sub sancţiunea nulităţii absolute şi de asemenea, constituirea
unui patrimoniu de afectaţiune;
- nu are patrimoniu propriu şi nu dobândeşte personalitate juridică prin înregistrarea în registrul
comerţului;
- nu poate angaja terţe persoane cu contract individual de muncă;
- răspunde pentru obligaţiile sale cu patrimoniu de afectaţiune, dacă acesta a fost constituit, şi în
completare, cu întreg patrimoniul său;
- îşi încetează activitatea şi este radiată din registrul comerţului în următoarele cazuri:
a) mai mult de jumătate dintre membrii acesteia au decedat;
b) mai mult de jumătate dintre membrii cer încetarea acesteia sau se retrag din întreprindere;
c) în condiţiile art. 25 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
Membrii întreprinderii familiale:
16
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- sunt asiguraţi în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi au dreptul de a fi
asiguraţi în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi al asigurărilor pentru şomaj;
- pot cumula şi calitatea de salariat al unei terţe persoane;
- sunt comercianţi persoane fizice de la data înregistrării întreprinderii familiale în registrul
comerţului;
- răspund solidar şi indivizibil pentru datoriile contractate de reprezentant cu patrimoniul de
afectaţiune, dacă acesta a fost constituit şi în completare, cu întreg patrimoniul, corespunzător
cotelor de participare prevăzute în acordul de constituire.
Prevederi comune
PFA, întreprinderile individuale şi familiale sunt plătitoare de impozit pe venit.
Persoanele fizice şi asociaţiile familiale autorizate şi înregistrate în registrul comerţului în temeiul
unor acte normative anterioare, pot funcţiona în baza certificatului de înregistrare, un an de la data
intrării în vigoare a ordonanţe (i.e. 25.04.2009). Legea nr. 300/2004 se abrogă la data de
25.04.2008.
 Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 52/2008 pentru modificarea şi completarea Legii
nr. 31/1990 privind societăţile comerciale şi pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind
registrul comerţului [M.O., Partea I nr. 333/30.04.2008]
Modificările şi completările aduse Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale se referă la:
- Titlul VI, capitolul II „Fuziunea şi divizarea societăţilor”
În cazul fuziunii/divizării, dacă toţi acţionarii/asociaţii sau deţinătorii altor valori mobiliare care
conferă drepturi de vot la fiecare dintre societăţile participante la fuziune/divizare decid astfel, nu
este necesară întocmirea de către experţi independenţi a raportului asupra proiectului de
fuziune/divizare [art. 2433 alin.(5)].
- Titlul VI, capitolul III „Fuziunea transfrontalieră” nou introdus, [cuprinzând articolele 2512 25119 nou introduse].
Transpune în dreptul intern Directiva 2007/63/CE a Parlamentului European si a Consiliului din
26 octombrie 2005 privind fuziunea transfrontaliera a societăţilor de capitaluri.
Reglementează fuziunea societăţilor comerciale pe acţiuni, societăţilor în comandită pe acţiuni şi
societăţilor cu răspundere limitată - persoane juridice române - şi societăţilor europene cu sediul
social în România cu societăţi comerciale care au sediul social sau, după caz, administraţia
centrală ori sediul principal în alte state membre ale Uniunii Europene sau în state aparţinând
Spaţiului Economic European.
Experţii care întocmesc raportul de expertiza independenta pe seama societăţii absorbite sau a
societăţilor care formează noua societate, răspund civil faţă de asociaţii acestor societăţi pentru
neregulile comise în îndeplinirea îndatoririlor lor [art. 2518].
Societăţile comerciale - persoane juridice române - şi societăţile europene cu sediul social în
România, care au calitatea de titulari ai dreptului de proprietate asupra unui teren pe teritoriul
României, pot participa la o fuziune transfrontaliera în care societatea absorbantă sau societatea
nou înfiinţată este persoană juridică ce are naţionalitatea unui alt stat membru numai după
împlinirea unui termen de 5 ani de la data aderării României la Uniunea Europeană, termenul fiind
de 7 ani, în cazul terenurilor agricole.
- Titlul VII1 „Societatea europeană” nou introdus, [cuprinzând articolele 270^2a) - 270^2e) nou
introduse]
Transpune în dreptul intern Regulamentul (CE) nr. 2.157/2001 al Consiliului din 8 octombrie 2001
privind statutul societăţii europene şi Regulamentul (CE) nr. 1.435/2003 al Consiliului din 22 iulie
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2003, privind statutul societăţii cooperative europene, cu privire la societăţile europene cu sediul
social în România.
In sensul ordonanţei de urgenţă:
- societatea europeană este societatea pe acţiuni constituită în condiţiile şi prin mecanismele
prevăzute de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2.157/2001;
- societatea cooperativă europeană este societatea al cărei capital este divizat în părţi sociale, care
are ca obiect principal satisfacerea nevoilor şi/sau dezvoltarea activităţilor economice şi sociale
ale membrilor săi şi care este constituită în condiţiile şi prin mecanismele prevăzute de
Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.435 /2003.
 Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 68/2008, privind vânzarea spaţiilor proprietate
privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete
medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical
[M.O., Partea I nr. 428 din 06/06/2008]
Ordonanţa de urgenţă stabileşte că preţul de vânzare, prin negociere directă, a spaţiilor cu
destinaţia de cabinete medicale nu poate fi mai mic decât preţul de vânzare din raportul de
evaluare, întocmit de un evaluator independent autorizat în condiţiile legii, care este selectat
prin licitaţie publică. Raportul de evaluare va evidenţia şi valoarea investiţiilor efectuate de către
solicitant, pe bază de acte justificative, valoare ce nu poate depăşi jumătate din preţul stabilit în
raportul de evaluare (art. 7 din ordonanţă).
SOLICITARE IROVAL PENTRU STUDII DE CAZ
Urmare a numeroaselor solicitări primite din partea membrilor ANEVAR, de a avea acces la
exemple concrete/ studii de caz întâlnite în procesul evaluării celor patru tipuri de proprietate,
IROVAL – CERCETĂRI ÎN EVALUARE intenţionează să editeze unul sau mai multe ghiduri cu
aplicaţii practice.
În acest sens, solicităm experţilor evaluatori membri ANEVAR să ne transmită exemple întâlnite
în practica evaluării, considerate a fi de interes profesional pentru ceilalţi experţi evaluatori, pe
adresa de e-mail: carmen.panait@anevar.ro.
O cerinţă fundamentală pentru aceste aplicaţii este respectarea prevederilor Standardelor
Internaţionale de Evaluare (IVS), ediţia a opta, 2007.
IROVAL va efectua activităţile specifice unei redacţii, respectiv selectarea materialelor de interes,
verificarea conţinutului acestora, corectarea unor imperfecţiuni, tehnoredactarea şi în final editarea
Ghidului practic de evaluare.
În cazul în care nu o să primim un număr suficient de aplicaţii pentru a edita un Ghid, exemplele
de interes vor fi publicate în Revista de evaluare.
Autorii aplicaţiilor publicate vor primi drepturi de autor şi echivalare la orele de pregătire
continuă.
Director
ing. ec. Doru Puiu Tiberiu
ERATĂ
În Buletinul Informativ nr. 4 (59) / 2007, pag. 21, „Premiile ANEVAR – Merite deosebite în
promovarea profesiei de evaluator”, s-a redat eronat numele d-nei Mihaela Kocsis. Ne cerem
scuze.
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