Anexa 2

ACORD CU PRIVIRE LA RECUNOAŞTEREA MEMBRULUI ANEVAR CA EVALUATOR EUROPEAN
RECUNOSCUT (REV)

ÎNTRE:
ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A EVALUATORILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA (ANEVAR) persoană
juridică română, cu sediul în Bucureşti, Str. Scărlătescu nr. 7, sector 1, legal reprezentată prin
preşedinte dl. ………………, denumita în continuare ANEVAR,
pe de o parte, şi
Domnul/Doamna...............................................................................................domiciliat/domiciliată
în ............................................................, Evaluator Autorizat, membru acreditat cu legitimaţia
nr. ..................... denumit/denumită în continuare EVALUATORUL,
pe de alta parte,
ambele, denumite în continuare PĂRŢILE.
PREAMBUL
În scopul punerii în aplicare a Regulilor cu privire la dobândirea şi pierderea calităţii de Evaluator
European Recunoscut - Recognised European Valuer – (REV) de către membrii ANEVAR, persoane
fizice (denumite în continuare REGULILE)
PARTILE DE MAI SUS AU CONVENIT CELE CE URMEAZA:
Art.1 Prezentul Acord cu privire la recunoaşterea membrului acreditat ANEVAR ca evaluator
european (REV), denumit în continuare ACORDUL, reglementează raporturile dintre PARTI pe
durata procesului de recunoaştere a EVALUATORULUI ca evaluator european, precum şi pe
perioada de valabilitate a certificatului de recunoaştere.
Art.2 Prin prezentul ACORD, EVALUATORUL declară şi garantează că la data depunerii cererii de
recunoaştere:
a)

are calitatea de membru acreditat, astfel cum această calitate este reglementată la art.
17, alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul
evaluării bunurilor aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013 („Ordonanţa”) şi
dobândită prin promovarea unui examen de acreditare sau reacreditare, după caz, în
conformitate cu normele specifice stabilite prin Regulamentul de acreditare;

b)

nu i-a fost aplicată oricare dintre sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 26 din
Ordonanţă, în ultimii 3 ani anteriori datei depunerii cererii de recunoaştere;

c)

nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni cu intenţie.

Art.3 La data semnării prezentului ACORD, EVALUATORUL declara şi garantează că a luat la
cunoştinţă că, pe durata celor 5 ani de valabilitate a certificatului de recunoaştere, trebuie să

îndeplinească următoarele condiţii, care în caz de neîndeplinire duc la pierderea automată a calităţii
de REV :
a)

să deţină calitatea de membru acreditat ANEVAR;

b)

să nu îi fie aplicată oricare dintre sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 26 din
Ordonanţă;

c)

să nu fie condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni cu intenţie;

d)

să achite cotizaţia REV anuală, în cuantumul stabilit de TEGoVA, la data prevăzută de
REGULI;

e)

să nu utilizeze certificatul de recunoaştere în cazul pierderii calităţii de REV ori încetării
recunoaşterii REV, în situaţiile prevăzute la art. 5, alin.(1) şi alin.(2) din REGULI, cunoscând
că, încălcarea acestei prevederi constituie abatere disciplinară, în sensul prevederilor
art. 12, alin. (1), lit. b) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Asociaţiei
Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, aprobat prin HG nr. 353/2012 şi va fi
sancţionată ca atare.

Art.4 Prin prezentul ACORD, ANEVAR declară şi garantează că:
a) certificatul de recunoaştere, semnat de către preşedintele TEGoVA şi preşedintele
ANEVAR, eliberat pe numele EVALUATORULUI, dă dreptul titularului de a utiliza
denumirea de REV şi marca REVTM alături de numele său, pe durata de valabilitate de 5
ani a recunoaşterii calităţii de REV, cu excepţia cazurilor de pierdere a recunoaşterii
calităţii REV ori de încetare a recunoaşterii calităţii de REV precizate în art. 5 alin.(1) şi
alin.(2) din REGULI;
b) va aduce la cunoştinţa EVALUATORULUI, în timp util, cuantumul cotizaţiei REV anuale,
precum şi modalitatea de plată;
Art.5 ACORDUL intra în vigoare la data semnării de către PĂRTI şi produce efecte pe durata de
valabilitate a certificatului de recunoaştere a calităţii de REV.
Art.6 Orice modificare a ACORDULUI trebuie făcută în scris şi semnată de ambele PARTI.
Art.7 Prin semnarea ACORDULUI, EVALUATORUL confirmă că a luat cunoştinţă de Regulile cu privire
la dobândirea şi pierderea recunoaşterii calităţii de Evaluator European Recunoscut - Recognised
European Valuer – (REV) de către membrii ANEVAR, persoane fizice
Art.8 ANEVAR şi EVALUATORUL convin ca orice dispută decurgând din/sau în legătura cu ACORDUL
să fie soluţionată pe cale amiabilă.

Încheiat astăzi ................... în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare PARTE.
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