ANEXA la HCD nr. 19/2014
(Actualizată conform HCD 41/2017)
PROCEDURA
privind dobândirea, menținerea, pierderea calităţii de membru al
Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, precum și alte
prevederi referitoare la modificări ale statutului de membru al acestei
asociații

SECȚIUNEA I
DOBÂNDIREA CALITĂȚII DE EVALUATOR AUTORIZAT
Art. 1. Dispoziţii generale
Activitatea de evaluare poate fi desfăşurată numai de către persoanele ce
au dobândit calitatea de evaluator autorizat, în condiţiile prevăzute la art. 12 alin.
(1), art. 15 alin. (2)-(5), art. 16 alin. (1), art. 17 alin. (1), art. 20 și art. 28 din
Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării
bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările și
completările ulterioare, care sunt înscrise în Tabloul Asociației Naționale a
Evaluatorilor Autorizați din România, şi dovedesc aceasta cu legitimaţia de
membru sau autorizaţia valabilă la data evaluării.
Art. 2. - Categorii de membri
Conform art. 14 din OG nr. 24/2011, Asociaţia Naţională a Evaluatorilor
Autorizaţi din România (denumită în continuare ”Asociaţia”) are în componenţa
sa următoarele categorii de membri, evaluatori autorizaţi:
a. membri stagiari, persoane fizice;
b. membri titulari, persoane fizice;
c. membri acreditaţi, persoane fizice;
d. membri corporativi, persoane juridice;
e. membri inactivi;
f. membri de onoare.
A. Procedura de dobândire a calităţii de membru stagiar al Asociației
Art. 3. Condiții
Condiţiile necesare pentru dobândirea calităţii de membru stagiar, sunt
prevăzute la art. 15 alin. (2) din OG nr. 24/2011, precum și în Regulamentul de
organizare, derulare și finalizare a stagiaturii, aprobat de Consiliul director.

1

B. Procedura de dobândire a calităţii de membru titular al Asociației
Art. 4. – Condiţii
(1) Pentru dobândirea calităţii de membru titular, persoana fizică cetăţean
român sau persoana fizică având cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii
Europene sau a unui stat aparţinând Spaţiului Economic European trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii:
a. să fi fost declarat admis la examenul de finalizare a stagiaturii, în
conformitate cu Regulamentul pentru derularea şi finalizarea stagiaturii,
aprobat de Consiliul director;
b. să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni cu
intenţie;
c. să fi încheiat un contract de asigurare de răspundere civilă profesională
pentru activitatea de evaluare, având limita minimă de răspundere în
valoare de 10.000 euro, conform Hotărârii Consiliului director nr. 10/2012.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), persoana fizică având cetăţenia
unui alt stat membru al Uniunii Europene sau a unui stat aparţinând Spaţiului
Economic European sau a Confederației Elvețiene care a dobândit calitatea de
evaluator autorizat în unul dintre aceste state poate dobândi calitatea de membru
titular al Asociaţiei dacă îndeplinește următoarele condiţii:
a. să deţină un document emis de autoritatea competentă din statul membru
al Uniunii Europene, respectiv statul aparţinând Spaţiului Economic
European/Confederației Elvețiene din care să rezulte că cetăţeanul acestor
state exercită legal profesia de evaluator autorizat;
b. să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni cu
intenţie;
c. să fi achitat taxa de înscriere în cuantumul şi la termenele stabilite de
Consiliul director;
d. să fi încheiat un contract de asigurare de răspundere civilă profesională
pentru activitatea de evaluare, cu limita minimă de răspundere în valoare
de 10.000 euro, conform Hotărârii Consiliului director nr. 10/2012.
(3) După încheiarea examenului de finalizare a stagiaturii, Departamentul
Evidenţă Membri înaintează dosarele membrilor stagiari care au promovat acest
examen, spre analiză, Comisiei de Evidenţă a Membrilor (CEM), care verifică
îndeplinirea condiţiilor de dobândire a calităţii de membru titular.
(4) După analiza documentaţilor depuse, CEM constată că acestea sunt
complete şi persoanele solicitante îndeplinesc condiţiile legale pentru dobândirea
calităţii de evaluator autorizat, CEM propune Consiliului director acordarea
calităţii de evalutor autorizat – membru titular, şi înscrierea acestora în Tabloul
Asociaţiei în mod corespunzător.
(5) În caz contrar, CEM constată neîndeplinirea condițiilor legale pentru
dobândirea calităţii de membru titular și respinge cererea.
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(6) În toate situațiile, Departamentul Evidenţă Membri asigură informarea
solicitanților.
Art. 5. – Însemnele de membru titular.
(1) Calitatea de membru titular al Asociaţiei se probează cu legitimaţia și
parafa de membru, care se vizează/emite anual. Parafele conţin numele şi
prenumele evaluatorului, anul valabilităţii, numărul de legitimaţie, precum şi
specializările pentru care titularul parafei are calificarea necesară.
(2) Legitimaţiile de membru şi parafele se pun la dispoziţia membrilor
titulari la începutul fiecărui an, cu condiţia achitării cotizaţiei aferente anului
pentru care sunt valabile legitimaţiile şi parafele, respectiv cu condiţia efectuării
celor 20 de ore de pregătire continuă, aferente anilor anteriori anului pentru care
sunt valabile legitimaţiile şi parafele.
(3) Membrii titulari care au achitat cotizaţia în cuantumul stabilit de
Consiliul director până la data 20 decembrie a anului curent pentru anul următor
vor intra în posesia însemnelor de membru (legitimaţia de membru titular și
parafa) până la data de 10 ianuarie a anului următor.
(4) Membrii titulari care achită cotizaţia după data de 20 decembrie a anului
curent pentru anul următor vor intra în posesia însemnelor de membru în termen
de minimum 10 zile de la data înregistrării în evidențele Asociației a plăţii
cotizaţiei de membru în cuantumul stabilit de Consiliul director.
(5) Persoanele care au promovat examenul de finalizare a stagiaturii devin
evaluatori autorizaţi de la data acordării acestei calităţi de către Consiliul director
şi primesc însemnele în condiţiile prevăzute la alin. (2)-(4).
Art. 6. – Menţinerea calităţii de membru titular.
(1) Pentru menţinerea calităţii de membru titular, persoana fizică trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii:
a. să urmeze anual un program echivalent a minimum 20 de ore de pregătire
continuă,
b. să beneficieze de o poliță de asigurare de răspundere civilă profesională
pentru activitatea de evaluare, având limita minimă de răspundere în
valoare de 10.000 euro, conform Hotărârii Consiliului director nr. 10/2012;
c. să achite cotizaţia anuală în cuantumul şi la termenele stabilite de Consiliul
director;
d. să nu fie condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni cu intenţie.
(2) În vederea verificării respectării condiţiei prevăzută la alin. (1) lit. b),
membrii titulari au obligaţia de a transmite prin poșta electronică a Asociației o
copie a poliţei de asigurare de răspundere profesională cu acoperire pentru
întreaga perioadă în care deţin calitatea de membru titular. Această condiţie este
obligatorie pentru menţinerea calităţii de membru titular în conformitate cu
prevederile alin. (1), lit. b). Netransmiterea acesteia, dar achitarea integrală a
cotizației înseamnă automat și acordul cu privire la prelucrarea datelor personale
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în vederea eliberării poliței privind asigurarea colectivă de răspundere
profesională a evaluatorilor autorizați, membri ai ANEVAR, din cadrul
programului anual de asigurare de răspundere civilă profesională agreat de
ANEVAR. Consiliul director stabilește data limită până la care se depun
documentele doveditoare.
(3) În situaţia în care un membru titular este condamnat definitiv pentru
săvârșirea unei infracţiuni cu intenţie, acesta are obligaţia de a transmite o
informare scrisă către Departamentul Evidenţă Membri, în termen de cel mult 10
zile de la data luării la cunoștință a rămânerii definitive a hotărârii judecătorești
de condamnare. În vederea verificării respectării condiţiei prevăzută la alin. (1)
lit. d), toţi membrii titulari au obligaţia de a declara anual, în cadrul raportării
prevăzută la art. 12 din Regulamentul Comisiei de Verificare și Monitorizare,
date privind participarea acestora în calitate de învinuit sau inculpat într-un proces
penal referitor la posibila săvârșire a unei infracţiuni cu intenţie, dacă este cazul.
Pierderea calităţii de membru titular, a evaluatorilor autorizaţi, care au fost
condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni cu intenţie se constată de
către Consiliul director la propunerea Departamentului Evidenţă Membri, având
avizul Departamentului juridic, realizat pe baza informaţiilor publice care
confirmă existenţa sentinţei definitive de condamnare.
C. Procedura de dobândire a calităţii de membru acreditat al Asociației
Art. 7. - Condiţii.
(1) Pentru dobândirea calităţii de membru acreditat, persoana fizică trebuie
să îndeplinească următoarele condiţii:
a. să aibă calitatea de membru titular;
b. să aibă o vechime de cel puţin trei ani în profesia de evaluator autorizat;
c. să fi achitat taxa de examen şi taxa de înscriere în cuantumul şi la termenele
stabilite de Consiliul director;
d. să fi promovat examenul de acreditare, în conformitate cu Regulamentul
de acreditare aprobat de Consiliul director, conform art. 17 alin. (1) din OG
nr. 24/2011.
(2) După promovarea examenului de acreditare, desemnarea ca membru
acreditat de către Consiliul director și obținerea certificatului de acreditare,
Departamentul Evidenţă Membri asigură înscrierea acestuia în Tabloul
Asociaţiei.
Art. 8. – Însemnele de membru acreditat
(1) Calitatea de membru acreditat al Asociaţiei se probează cu legitimaţia
și parafa de membru, care se eliberează cu valabilitate anuală. Parafele conţin
numele şi prenumele evaluatorului, anul valabilităţii, numărul de legitimaţie,
precum şi specializările pentru care titularul parafei are calificarea necesară.
4

(2) Legitimaţiile de membru şi parafele se pun la dispoziţia membrilor
acreditaţi la începutul fiecărui an, cu condiţia achitării cotizaţiei aferente anului
pentru care sunt valabile legitimaţiile şi parafele, respectiv cu condiţia efectuării
celor 20 de ore de pregătire continuă, aferente anilor anterior pentru care sunt
valabile legitimaţiile şi parafele.
(3) Membrii acreditaţi care au achitat cotizaţia în cuantumul stabilit de
Consiliul director până la data 20 decembrie a anului curent vor intra în posesia
însemnelor de membru (legitimaţia de membru titular și parafa) până la data de
10 ianuarie a anului următor.
(4) Membrii acreditaţi care achită cotizaţia după data de 20 decembrie a
anului curent pentru anul următor vor intra în posesia însemnelor de membru în
termen de minimum 10 zile de la data înregistrării plăţii cotizaţiei de membru în
cuantumul stabilit de Consiliul director, în evidențele Asociației.
(5) Eliberarea însemnelor de membru acreditat este condiţionată şi de
susţinerea, la fiecare 5 ani, a examenului de reacreditare, conform prevederilor
Regulamentului de acreditare, aprobat prin hotărârea Consiliului director.
(6) Persoanele care au promovat examenul de acreditare devin membri
acreditați de la data de 1 ianuarie a anului următor promovării examenului de
acreditare/reacreditare şi primesc însemnele în condiţiile prevăzute la alin. (2)(4).
D. Procedura de dobândire a calităţii de membru corporativ al Asociației
Art. 9. – Condiţii
(1) Pentru dobândirea calităţii de membru corporativ, persoana juridică de
naţionalitate română, respectiv persoana juridică având naţionalitatea unui stat
membru al Uniunii Europene sau a unui stat aparţinând Spaţiului Economic
European care nu au dobândit calitatea de evaluator autorizat în statul de origine
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a. să aibă ca obiect de activitate exercitarea profesiei de evaluator autorizat;
b. cel puţin un membru al consiliului de administraţie sau administratorul
unic al societăţii, să deţină calitatea de evaluator autorizat activ: membru
titular, membru acreditat sau membru corporativ;
c. să fi încheiat un contract de asigurare de răspundere civilă profesională
pentru activitatea de evaluare, cu limita minimă de răspundere în valoare
de 50.000 euro, conform Hotărârii Consiliului director nr. 10/2012;
d. să achite taxa de înscriere în Asociaţie, în cuantumul și la termenele
stabilite de Consiliul director.
(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), persoana juridică având
naţionalitatea unui stat membru al Uniunii Europene sau a unui stat aparţinând
Spaţiului Economic European care a dobândit calitatea de evaluator autorizat în
statul de origine îi este recunoscută această calitate de membru corporativ, dacă
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îndeplinește condiţiile stabilite prin convenţia bilaterală încheiată între Asociaţie
cu organismul omolog din statul de origine.
(3) În sensul alin. (1) lit. a), până la alocarea unui cod CAEN pentru
exercitarea profesiei de evaluator autorizat, persoana juridică română solicitantă
trebuie să aibă ca obiect de activitate cel puţin unul din următoarele coduri
CAEN: 7022 “Activităţi de consultanţă pentru afaceri si management”, 7490
“Alte activităţi profesionale, știinţifice și tehnice n.c.a”, 6831 “Agenţii
imobiliare”, 6920 “Activităţi de contabilitate și audit financiar; consultanţă în
domeniul fiscal”, 6621 “Activităţi de evaluare a riscului de asigurare și a
pagubelor”.
(4) În cazul în care se solicită înscrierea în ANEVAR de către societăţi
având o denumire identică sau asemănătoare cu cea a unui membru corporativ
ANEVAR, atât în denumirea întreagă, cât şi în cuvintele ce o compun, inclusiv
cele care sugerează o prescurtare sau iniţiale (cu excepţia sintagmelor utilizate în
profesie, cum ar fi „evaluare”, „eval”, „evaluator” şi derivate ale acestora),
ANEVAR va informa atât pe membrul corporativ în cauză, cât și societatea care
a solicitat înscrierea. Rolul acestei informări este de a proteja societățile în cauză
de eventuale confuzii care ar putea afecta imaginea acestora.
(5) Este interzisă folosirea sintagmei „ANEVAR” sau „Asociaţia Naţională
a Evaluatorilor Autorizaţi din România” în denumirea unei societăţi.
(6) La cererea persoanelor interesate, Asociaţia eliberează adeverinţe
privind disponibilitatea denumirii.
Art. 10. – Dosarul de înscriere.
(1) În cazul prevăzut la art. 9 alin. (1) și alin. (2), dosarul de înscriere în
Tabloul Asociaţiei ca membru corporativ trebuie să conţină următoarele:
a. cerere de înscriere tip completată;
b. copia certificatului de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerţului
sau traducerea legalizată în limba română a certificatului de la registrul în
care este înmatriculată persoana juridică, după caz, care să ateste existenţa
societăţii;
c. certificat constatator emis de către Oficiul Registrului Comerţului în
original, respectiv traducerea legalizată după documentul emis de
autoritatea competentă din statul de origine din care să rezulte obiectul de
activitate al societăţii și faptul că cel puţin un membru al consiliului de
administraţie sau administratorul unic deţine calitatea de evaluator
autorizat, după caz, eliberate cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii
dosarului de înscriere în Asociaţie; traducerea legalizată în limba română
a documentului emis de autoritatea competentă din statul membru al
Uniunii Europene, respectiv statul aparţinând Spaţiului Economic
European din care să rezulte că persoana juridică exercită legal profesia de
evaluator autorizat în statul de origine;
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d. copia poliţei de asigurare de răspundere profesională valabilă pentru anul
în curs, cu limita minimă de răspundere în valoare de 50.000 euro, conform
Hotărârii Consiliului director nr. 10/2012;
e. dovada achitării taxei de înscriere.
(2) Departamentul Evidenţă Membri înaintează dosarul de înscriere spre
analiză Comisiei de Evidenţă a Membrilor (CEM), care verifică îndeplinirea
condiţiilor de dobândire a calităţii de membru corporativ.
(3) În cazul în care documentele primite conform alin. (1) nu sunt complete,
CEM emite o adresă către solicitant prin care îi pune în vedere să depună la dosar
documente suplimentare.
(4) În cazul în care, după analiza documentelor depuse la solicitarea CEM,
se constată că solicitantul nu îndeplinește condiţiile legale pentru dobândirea
calităţii de membru corporativ, CEM propune Consiliului director respingerea
cererii.
(5) În cazul în care, după analiza documentelor depuse, CEM constată că
acestea sunt complete şi persoanele juridice solicitante îndeplinesc condiţiile
legale pentru dobândirea calităţii de evaluator autorizat, CEM propune
Consiliului director acordarea calităţii de evaluator autorizat – membru
corporativ, şi înscrierea acestora în Tabloul Asociaţiei în mod corespunzător.
Art. 11. – Însemnele de membru corporativ
(1) Calitatea de membru corporativ se probează cu autorizaţia de membru
corporativ valabilă pentru anul în curs, eliberată de Asociaţie, prin grija
Departamentului Evidenţă Membri.
(2) Autorizaţia de membru corporativ se reînnoieşte anual. Societăţile au
obligaţia de a actualiza dosarul de membru corporativ în luna decembrie a fiecărui
an, prin completarea unui chestionar online, din care să rezulte îndeplinirea
condiţiilor prevăzute la art. 9 alin. (1) și (2), după caz. În cazul în care pentru
actualizarea dosarului pentru anul următor este necesară transmiterea unor
documente, acestea vor fi depuse, la solicitarea Departamentului Evidenţă
Membri, în termenul stabilit de Consiliul director. Eliberarea anuală a autorizaţiei
de membru corporativ este condiţionată de actualizarea dosarului.
E. Dobândirea calității de MEMBRU INACTIV
Art. 12. – Dobândirea calității de membru inactiv. În conformitate cu
dispozițiile art. 22 din OG nr. 24/2011, are calitatea de membru inactiv persoana
care nu are dreptul de a exercita profesia de evaluator autorizat deoarece se află
într-una dintre următoarele situaţii:
a)
a fost sancţionată disciplinar cu suspendarea calităţii de membru pe
o perioadă de până la 12 luni;
b)
are atribuţii de control financiar în cadrul Ministerului Finanţelor
Publice sau al altor instituţii publice, cu excepţia situaţiilor prevăzute
expres de lege;
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c)

se află într-o situaţie de incompatibilitate prevăzută de o lege
specială.
Art. 13. – (1) În cazul prevăzut la art. 12 lit. a), trecerea persoanei
sancționată disciplinar de la categoria membru titular sau membru corporativ,
după caz, la categoria membru inactiv, se operează de către Departamentul
Evidență Membri, în baza deciziei Consiliul director sau a Conferinței naționale,
după caz, transmisă prin grija secretariatului Comisiei de etică și disciplină.
(2) În termen de 10 zile de la primirea deciziei de aplicare a sancțiunii
disciplinare prevăzută la art. 26 lit. c) din OG nr. 24/2011, Departamentul
Evidență Membri trece persoana sancționată în secțiunea membri inactivi din
Tabloul Asociației.
Art. 14. – În cazul prevăzut la art. 12 lit. b), dacă legea nu prevede altfel,
persoana care dobândește atribuții de control financiar în cadrul unei instituții
publice are obligația să transmită o declarație pe proprie răspundere împreună cu
documentul din care rezultă atribuțiile sale de control financiar, în termen de 10
zile de la data apariției acestei modificări, prin poștă la adresa din București, str.
Scărlătescu nr. 7 sector 1, în atenţia Departamentului Evidenţă Membri.
Art. 15. – (1) În cazul prevăzut la art. 12 lit. c), persoana care se află întro situație de incompatibilitate are obligația să transmită o declarație pe proprie
răspundere împreună cu documentul care atestă starea de incompatibilitate, în
termen de 10 zile de la data apariției acestei modificări, prin poștă la adresa din
București, str. Scărlătescu nr. 7 sector 1, în atenţia Departamentului Evidenţă
Membri.
Art. 16. – (1) Departamentul Evidență Membri analizează declarațiile și
documentele transmise conform art. 14, respectiv art. 15.
(2) Persoanele care fac dovada dobândirii calității de membru inactiv sunt
transferate de Departamentul Evidență Membri, cu avizul favorabil al
Departamentului juridic, la secțiunea membri inactivi din Tabloul Asociației
postat pe pagina web a acesteia, în termen de 10 zile de la data obținerii avizului.
(3) În cazul în care avizul Departamentului juridic este nefavorabil,
Departamentul Evidență Membri va aduce la cunoștința solicitantului respingerea
cererii.
Art. 17. – (1) După trecerea termenului pentru care a fost aplicată
sancțiunea disciplinară a suspendării calității de membru al Asociației,
Departamentul Evidență Membri trece din oficiu persoana în cauză din secțiunea
membri inactivi în secțiunea membri titulari sau membri corporativi, după caz, a
Tabloului Asociației postat pe pagina web a Asociației, în termen de 10 zile de la
data expirării termenului sancțiunii disciplinare, cu informarea persoanei
respective.
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(2) Însemnele de membru titular/corporativ se emit în termen de 30 de zile
de la data achitării cotizației pentru anul în curs.
Art. 18. – (1) Dacă situația membrului inactiv prevăzută la art. 12 lit. b)
sau c) încetează, persoana respectivă are obligația să transmită Asociației o cerere
de schimbare a calității declarate în termen de 10 zile de la data modificării
survenite.
(2) Însemnele de membru, legitimaţie şi parafa, se emit în termen de 30 de
zile de la data achitării cotizației pentru anul în curs.
(3) Departamentul Evidență Membri efectuează trecerea de la secțiunea
membri inactivi la secțiunea membri titulari din Tabloul Asociației postat pe
pagina web a Asociației, în termen de 10 zile de la data înregistrării cererii la
registratura Asociației.
Art. 19. – Membrii trecuți de la categoria inactivi la categoria titular vor fi
înscriși în Tabloul Asociației cu aceleași specializări deținute anterior inactivării.
F. Dobândirea calităţii de MEMBRU DE ONOARE
Art. 20. Condițiile dobândirii calității de membru de onoare sunt stabilite
la art. 19 din OG nr. 24/2011.
SECȚIUNEA A II-A
PIERDEREA CALITĂȚII DE EVALUATOR AUTORIZAT
Art. 21. – Pierderea calității de membru stagiar
Calitatea de membru stagiar al Asociației se pierde în următoarele cazuri:
a)
neachitarea cotizaţiei anuale, în cuantumul și la termenele stabilite
de Consiliul director;
b)
condamnarea definitivă pentru săvârşirea unei infracţiuni cu intenție;
c)
nefinalizarea stagiaturii în termen de doi ani de la data atribuirii
calității de membru stagiar, în conformitate cu Regulamentul de
derulare şi finalizare a stagiaturii, adoptat de Consiliul director;
d)
aplicarea sancțiunii disciplinare a retragerii calității de membru al
Asociației prevăzută la art. 26 alin. (1) lit. d) din OG nr. 24/2011.
e) retragere din proprie inițiativă.
Art. 22. – Pierderea calității de membru titular
Calitatea de membru titular al Asociației se pierde în următoarele cazuri:
a)
neefectuarea programului minim anual echivalent a 20 ore de
pregătire continuă;
b)
neîndeplinirea obligației de a încheia un contract de asigurare de
răspundere civilă profesională pentru activitatea de evaluare, cu
9

c)
d)
e)
f)

limita minimă de răspundere stabilită conform Hotărârii Consiliului
director;
neachitarea cotizaţiei anuale, în cuantumul și la termenele stabilite
de Consiliul director;
condamnarea definitivă pentru săvârşirea unei infracţiuni cu intenție;
aplicarea sancțiunii disciplinare a retragerii calității de membru al
Asociației prevăzută la art. 26 alin. (1) lit. d) din Ordonanță;
retragere din proprie inițiativă.

Art. 23. – Pierderea calității de membru acreditat
Calitatea de membru acreditat al Asociației se pierde în următoarele cazuri:
a)
neefectuarea programului minim anual echivalent a 20 ore de
pregătire continuă;
b)
neîndeplinirea obligației de a încheia un contract de asigurare de
răspundere civilă profesională pentru activitatea de evaluare;
c)
neachitarea cotizaţiei anuale în cuantumul și la termenele stabilite de
Consiliul director;
d)
condamnarea definitivă pentru săvârşirea unei infracţiuni cu intenție;
e)
nepromovarea, la fiecare cinci ani de la data dobândirii calităţii de
membru acreditat, a examenului de acreditare, în conformitate cu
prevederile Regulamentului de acreditare, aprobat de Consiliul
director;
f)
aplicarea sancțiunii disciplinare a retragerii calității de membru al
Asociației prevăzută la art. 26 alin. (1) lit. d) din Ordonanță;
g)
retragere din proprie inițiativă.
Art. 24. – Pierderea calității de membru corporativ.
Calitatea de membru corporativ al Asociației se pierde în următoarele cazuri:
a)
neachitarea cotizației aferente în cuantumul și la termenele stabilite
de Consiliul director;
b)
modificarea obiectului de activitate al societății prin eliminarea
codurilor CAEN corespunzătoare exercitării profesiei de evaluator
autorizat;
c)
pierderea calității de evaluator autorizat de către membrul care avea
această calitate și în virtutea căreia s-a obținut calitatea de membru
corporativ, în condițiile în care această calitate nu este deținută de
către un alt membru al consiliului de administrație sau de către
administratorul unic al societăţii, după caz;
d)
neîndeplinirea obligației de a încheia un contract de asigurare de
răspundere civilă profesională pentru activitatea de evaluare, cu
limita minimă de răspundere în valoare de 50.000 euro, conform
Hotărârii Consiliului director nr. 10/2012;
e)
solicitare de retragere din proprie inițiativă;
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f)

radierea societății din evidențele Oficiului Național al Registrului
Comerțului.

Art. 25. – Pierderea calității de membru pentru neplata cotizației
datorate.
(1) În cazurile prevăzute la art. 21 lit. a), art. 22 lit. c), art. 23 lit. c) și art.
24 lit. a), calitatea de membru al Asociației se pierde de drept, în conformitate cu
prevederile art. 24 lit. a) din OG nr. 24/2011.
(2) Departamentul Evidență Membri verifică îndeplinirea obligațiilor de
plată a cotizațiilor anuale de către membrii Asociației.
(3) Departamentul Evidență Membri înaintează spre analiză Comisiei de
Evidență a Membrilor lista persoanelor care nu au achitat cotizația datorată, în
cuantumul și la termenul stabilit de Consiliul director.
(4) După analiza listei întocmită conform alin. (3), Comisia de Evidență a
Membrilor înaintează Consiliului director lista cu propunerile sale referitoare la
persoanele care se află într-una din situațiile prevăzute la alin. (1).
(5) Pierderea calității de membru al Asociației se constată prin hotărârea
Consiliului director, la propunerea Comisiei de Evidență a Membrilor.
(6) Departamentul Evidență Membri asigură radierea persoanei din
Tabloul Asociației.
Art. 26. – Pierderea calității de membru titular pentru neefectuarea
programului anual obligatoriu de pregătire continuă
(1) În cazurile prevăzute la art. 22 lit. a) și art. 23 lit. a), calitatea de membru
titular, respectiv de membru acreditat al Asociației se pierde de drept dacă
persoana în cauză nu efectuează într-un termen de maximum doi ani de la data
suspendării, programului echivalent a 25 de ore pe an, în conformitate de cu art.
18 din OG nr. 24/2011.
(2) Departamentul Formare Profesională înaintează spre analiză Comisiei
de Calificare și Atestare Profesională lista membrilor suspendați care nu au
efectuat într-un termen de maximum 2 ani de la data suspendării a programului
echivalent a 25 de ore de pregătire pe an.
(3) După analiza listei întocmită conform alin. (2), Comisia de Calificare
și Atestare Profesională înaintează Consiliului director lista cu propunerile sale
referitoare la persoanele care și-au pierdut de drept calitatea de membru.
(4) Pierderea calității de membru se constată de Consiliul director.
Art. 27. – Pierderea calității de membru în cazul condamnării
definitive pentru săvârşirea unei infracţiuni cu intenție
(1) În scopul verificării existenței unuia din cazurile prevăzute la art. 21
lit. b), art. 22 lit. d), art. 23 lit. d) și art. 24 lit. e), fiecare membru al Asociației
are obligația de a depune la Departamentul Verificare și Monitorizare, în cadrul
raportării anuale, o declarație privind participarea sa în calitate de învinuit sau
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inculpat într-un proces penal, dacă este cazul. Departamentul Verificare și
Monitorizare va depune la Departamentul Evidență Membri copii ale acelor
rapoarte de activitate care conțin informații referitoare la calitatea de învinuit sau
inculpat într-un proces penal ale membrilor Asociației.
(2) În cazul în care un membru titular este condamnat definitiv pentru
săvârșirea unei infracțiuni cu intenție, acesta are obligația de a transmite o
informare scrisă către Departamentul Evidență Membri în termen de cel mult 10
zile de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești de condamnare.
(3) În cazul în care Departamentul Evidență Membri ia la cunoștință, din
declarațiile prevăzute la alin. (1) și (2), din bazele de date ale instanțelor
judecătorești sau din orice alte surse oficiale verificabile, despre existența unei
hotărâri judecătorești de condamnare definitiva a unui membru titular pentru o
infracțiune săvârșită cu intenție, sesizează Comisia de Evidență a Membrilor.
(4) Înainte de a formula o propunere, Comisia de Evidență a Membrilor
poate solicita informații și documente suplimentare de la persoana în cauză,
respectiv cazierul judiciar.
(5) Pierderea calității de membru al Asociației se constată de Consiliul
director, la propunerea Comisiei de Evidență a Membrilor, cu avizul
Departamentului juridic.
(6) Departamentul Evidență Membri asigură radierea persoanei din
Tabloul Asociației.
Art. 28. – Pierdere a calității de membru pentru neîndeplinirea
obligației de asigurare de răspundere civilă profesională.
(1) În scopul verificării existenței unuia din cazurile prevăzute la art. 22 lit.
b), art. 23 lit. b) și art. 24 lit. d), fiecare membru al Asociației depune anual la
Departamentul Evidență Membri o copie după contractul de asigurare de
răspundere civilă profesională încheiat pentru anul următor, în cuantumul și
termenele stabilite de Consiliul director.
(2) Prevederile art. 27 alin. (3)-(6) se aplică în mod corespunzător.
Art. 29. – Pierdere a calității de membru cu titlu de sancțiune
disciplinară.
(1) În cazul în care Consiliul director sau Conferința națională, după caz, a
decis aplicarea sancțiunii disciplinare a retragerii calității de membru al
Asociației, secretariatul Comisiei de etică și disciplină asigură transmiterea unei
copii după decizia respectivă Departamentului Evidență Membri.
(2) Departamentul Evidență Membri asigură radierea persoanei sancționată
conform alin. (1) din Tabloul Asociației.
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Art. 30. – Pierderea calității de membru prin retragere din proprie
inițiativă
(1) Pentru respectarea principiului libertății muncii, cu precădere a
prevederilor art. 41 alin. (1) și art. 45 din Constituția României, membrii
Asociației se pot retrage din această asociație din proprie inițiativă, pentru un
interes personal legitim.
(2) Pentru retragerea din asociație, membrii acesteia pot depune o
solicitare în acest sens, însoțită de o motivare a interesului personal legitim.
(3) Departamentul Evidență Membri înaintează spre analiză Comisiei de
Evidență a Membrilor solicitările de retragere din proprie inițiativă, iar aceasta va
propune Consiliului director aprobarea solicitării.
(4) Departamentul Evidență Membri asigură radierea persoanei din
Tabloul Asociației.
(5) În cazurile prevăzute la art. 21 lit. e), art. 22 lit. f), art. 23 lit. g) și art.
24 lit. f), calitatea de membru al Asociației se pierde de la data hotărârii
Consiliului director prin care s-a aprobat solicitarea de retragere din Asociație din
proprie inițiativă.
(6) Prin excepție de la prevederile art. (5), pentru membrii Asociației care
fac obiectul unei cercetări disciplinare conform prevederilor Regulamentului
Comisiei de etică și disciplină, calitatea de membru al Asociației se pierde de la
data finalizării cercetării disciplinare.
Art. 31. – Alte prevederi referitoare la membrii corporativi.
(1) În scopul verificării existenței unuia din cazurile prevăzute la art. 24 lit.
b) sau c), Departamentul Evidență Membri verifică periodic mențiunile înscrise
la Registrul Comerțului referitoare la membrii corporativi.
(2) În cazul în care Departamentul Evidență Membri constată modificări
de natura celor prevăzute la art. 24 lit. b) sau c), sesizează Comisia de Evidență a
Membrilor.
(4) Înainte de a formula o propunere, Comisia de Evidență a Membrilor
poate solicita informații și documente suplimentare de la persoana în cauză.
(5) Pierderea calității de membru al Asociației se constată de Consiliul
director, la propunerea Comisiei de Evidență a Membrilor.
(6) Departamentul Evidență Membri asigură radierea persoanei din
Tabloul Asociației.
Art. 32. – Predarea însemnelor.
(1) În toate cazurile prevăzute la art. 21- 24, persoanele care au pierdut
calitatea de membru al Asociației au obligaţia să predea însemnele la filiala din
care fac parte în termen de 30 de zile de la data pierderii calității.
(2) În cazul în care însemnele nu sunt predate în termenul prevăzut la alin.
(1), acestea vor fi declarate nule de drept.
13

SECȚIUNEA A III-A
TRECEREA MEMBRILOR ASOCIAȚIEI DE LA CATEGORIA
TITULAR LA SUSPENDAT, RESPECTIV TRECEREA DE LA
SUSPENDAT LA TITULAR
Art. 33. – Suspendarea membrilor titulari. În conformitate cu
prevederile art. 18 din Ordonanță, membrii titulari care la sfârşitul anului
calendaristic nu au efectuat programul obligatoriu de pregătire continuă sunt
suspendaţi până la efectuarea, într-un termen de maximum doi ani de la data
suspendării, a programului echivalent a 25 de ore pe an.
Art. 34. – Procedura de suspendare.
(1) Până la data de 31 decembrie a fiecărui an, Departamentul Formare
Profesională verifică îndeplinirea obligației de efectuare a programului anual
minim obligatoriu echivalent a 20 ore formare profesională continuă.
(2) Departamentul Formare Profesională înaintează spre analiză Comisiei
de Calificare și Atestare Profesională lista membrilor titulari, respectiv a
membrilor acreditați care nu au efectuat cele 20 ore minime de pregătire continuă
în anul precedent.
(3) După analiza listei întocmită conform alin. (2), Comisia de Calificare
și Atestare Profesională înaintează Consiliului director lista cu propunerile sale
referitoare la persoanele care se află într-una din situația prevăzute la art. 33.
(4) Suspendarea se constată de Consiliul director, în prima şedinţă din
trimestrul I al anului următor celui pentru care nu au fost efectuate orele de
pregătire continuă, la propunerea Departamentului Formare Profesională.
(5) În temeiul hotărârii Consiliului director prevăzută la alin. (4),
președintele Asociației, prin Departamentul Evidență Membri transmite
informări individuale cu privire la trecerea din categoria de membru titular la
categoria de membru suspendat.
Art. 35. – (1) Trecerea din categoria membrilor suspendaţi în categoria
membrilor titulari se realizează dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:
a)
efectuarea în termen de cel mult doi ani de la data suspendării a
programului echivalent a 25 ore pe an; fapt atestat de Departamentul
de formare profesională care comunică Departamentului evidență
membri lista persoanelor care au efectuat ore de pregătire continuă;
b)
achitarea cotizației pe anul în curs în cuantumul stabilit de Consiliul
director.
(2) Membrii care au trecut din categoria suspendat în categoria titular sunt
înscriși în secțiunea corespunzătoare din Tabloul Asociației postat pe pagina web
a Asociației în termen de 10 zile de la data aprobării dosarului de transfer.
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