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Instrucțiuni de utilizare - Secțiunea publică
Scopul bazei de date BIF
Scopul realizării BIF este acela de a reuni informații desprinse din rapoartele de evaluare realizate
de către membrii ANEVAR în scopul determinării valorii impozabile a clădirilor, transparentizarea
și monitorizarea facilă a activității de evaluare, creșterea calității rapoartelor de evaluare și
minimizarea riscurilor. Baza de date cuprinde informații depersonalizate cu privire la clădiri, nu la
proprietari. În BIF sunt înregistrate - începând cu 1 ianuarie 2016 - informații din rapoartele de
evaluare realizate în scopul determinării valorii impozabile pentru: clădirile nerezidențiale
deținute de persoane fizice sau de persoane juridice, precum și pentru clădirile rezidențiale
deținute de persoane juridice.
La baza acestui tip de evaluări stă Ghidul de evaluare ANEVAR, GEV 500 – Determinarea valorii
impozabile a clădirilor și anexele aferente, în vigoare de la 31 decembrie 2015.
În cadrul manualului de utilizare a BIF și al altor documentații aferente, prin termenul bază de
date se poate înțelege inclusiv aplicația web prin intermediul căreia pot fi introduse sau preluate
informații în baza de date.

Actori
Actorii implicați în popularea bazei de date cu informații din rapoartele de evaluare realizate în
scopul estimării valorii impozabile a clădirilor sunt membrii titulari și corporativi ANEVAR.
Conform HCD 69/2015 (http://nou.anevar.ro/sites/default/files/page-files/hcd_69_0.pdf)
utilizatorii și beneficiarii acestei bazei de date sunt ANEVAR și membrii ANEVAR.

Browsere
Platforma online ce găzduiește baza de date este disponibilă folosind browsere de internet. Pentru
accesarea platformei online se recomandă utilizarea următoarelor browsere:
•
•
•

Google Chrome
Mozilla Firefox
Microsoft Internet Explorer (minim versiunea 9)
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Pagina principală a aplicației
Prin intermediul paginii principale a aplicației BIF (fig. 1) utilizatorul este direcționat către:
•

secțiunea dedicată membrilor titulari (fie evaluatori
colaboratori/angajați ai unui membru corporativ), respectiv

•

secțiunea dedicată membrilor corporativi.
Fig. 1. Pagina principală BIF
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independenți

ori

Autentificare membri
În continuare sunt prezentate etapele necesare autentificării utilizatorilor aplicației, în funcție
de calitatea acestora (membru corporativ sau membru titular) din pagina principală a aplicației
BIF.
 Pentru membrii corporativi a fost creată secțiunea Corporativi, ce poate fi accesată din
pagina principală a aplicației BIF, prin butonul Corporativi (fig. 1).
 Pentru membrii titulari a fost creată secțiunea Titulari, ce poate fi accesată din pagina
principală a aplicației BIF, prin butonul Titulari (fig. 1).

 Autentificare membru corporativ
Autentificarea se face din pagina principală a aplicației (fig. 1), butonul Corporativi – se deschide
ecranul de lucru Autentificare membru corporativ (fig. 2).
IMPORTANT:
Membrii corporativi ANEVAR pot accesa aplicația folosind numărul autorizației membrului
corporativ și parola de acces în pagina personală (de pe site-ul www.anevar.ro) a
administratorului desemnat al firmei (membru titular ANEVAR).
Fig. 2. Autentificare membru corporativ

După etapa de autentificare, membrii corporativi au posibilitatea să își gestioneze lista de
colaboratori/ angajați pe care îi autorizează să introducă în BIF informații din rapoartele de
evaluare, să vizualizeze lista rapoartelor introduse în numele lor și să își modifice parola. A se
vedea capitolul Instrucțiuni utilizare – Secțiunea Corporativi din prezentul manual.
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 Autentificare membru titular - evaluator independent
Autentificarea se face din pagina principală a aplicației (fig. 1), butonul Titulari – se deschide
ecranul de lucru Autentificare membru titular (fig. 3).
În cadrul secțiunii Sesiune lucru din acest ecran de lucru se bifează Evaluator independent și se
introduc numărul de legitimație și parola aferente acestuia.
IMPORTANT:
Pentru utilizarea aplicației BIF de către membrii titulari evaluatori independenți parola este aceeași
cu parola de acces în pagina personală de pe site-ul www.anevar.ro. Ulterior, această parolă poate
fi modificată.
Fig. 3. Autentificare membru titular – evaluator independent

Această secțiune a aplicației BIF permite membrilor titulari – evaluatori independenți, după
autentificare, introducerea de date din rapoartele de evaluare realizate (și dacă este cazul și
editarea informațiilor introduse despre clădiri), vizualizarea rapoartelor introduse, obținerea
recipisei necesare (cf. art. 37 din GEV 500) ce urmează a fi predată clientului (contribuabil). A se
vedea capitolul Instrucțiuni utilizare – Secțiunea Titulari din prezentul manual.
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 Autentificare colaborator/angajat membru corporativ
Autentificarea se face din pagina principală a aplicației (fig. 1), butonul Titulari – se deschide
ecranul de lucru Autentificare membru titular (fig. 4).
În acest caz, în secțiunea Sesiune lucru din acest ecran de lucru se optează pentru
Colaborator/angajat membru corporativ. În afara numărului de legitimație și a parolei
aferente colaboratorului/angajatului membrului corporativ este necesar să se introducă și
numărul autorizației membrului corporativ.
IMPORTANT:
Colaboratorii/angajații membrului corporativ pot introduce date în BIF din rapoartele realizate
pentru membrul corporativ respectiv, doar după ce au fost introduși în lista de colaboratori/angajați
ai membrului corporativ respectiv de către administratorul acestuia (a se vedea capitolul
Instrucțiuni utilizare – Secțiunea Corporativi din prezentul manual).
Pentru utilizarea aplicației BIF de către membrii titulari colaboratori/angajați ai membrului
corporativ, parola este aceeași cu parola de acces în pagina personală a
colaboratorului/angajatului, de pe site-ul www.anevar.ro. Ulterior, această parolă poate fi
modificată.
Fig. 4. Autentificare membru titular – colaborator/angajat membru corporativ
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Această secțiune a aplicației BIF permite membrilor titulari colaboratori/angajați ai membrului
corporativ, după autentificare, introducerea de date din rapoartele de evaluare realizate (și dacă
este cazul și editarea informațiilor introduse despre clădiri), vizualizarea rapoartelor introduse,
obținerea recipisei necesare (cf. art. 37 din GEV 500) ce urmează a fi predată clientului
(contribuabil). A se vedea capitolul Instrucțiuni utilizare – Secțiunea Titulari din prezentul manual.
Toate înregistrările introduse de un colaborator/angajat al membrului corporativ într-o sesiune
de lucru sunt disponibile membrului corporativ în secțiunea Corporativi accesată din pagina
principală a aplicației BIF. A se vedea capitolul Instrucțiuni utilizare – Secțiunea Corporativi din
prezentul manual.
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Instrucțiuni de utilizare - Secțiunea Titulari
Scopul secțiunii
În această secțiune membrul titular (evaluator independent sau colaborator/angajat al unui
membru corporativ), autentificat la pasul anterior, introduce informații din rapoartele de evaluare
realizate pentru clienți persoane juridice sau fizice, în scopul estimării valorii impozabile a
clădirilor. Prezentăm sumar fiecare element din ecranele de lucru ale aplicației web și detaliem
modul de introducere a informațiilor din rapoartele de evaluare.

Meniuri principale
Fiecare ecran de lucru al aplicației are un meniu principal. Acest meniu conține elemente specifice
fiecărei categorii de utilizator (membru titular, membru corporativ). Acest meniu se modifică în
funcție de sesiunea de lucru deschisă de membrul respectiv.

 Membru titular - evaluator independent
Dacă membrul titular s-a autentificat în prealabil ca și evaluator independent (la etapa de
autentificare a ales Evaluator independent în secțiunea Sesiune lucru) meniul principal arată
astfel:
Fig. 5. Meniul principal – Evaluator independent

În colțul din dreapta al ecranului de lucru sunt prezentate informații despre membrul titular care
a accesat aplicația, iar în partea din stânga sunt prezentate posibilitățile de acțiune ale
utilizatorului: Rapoarte de evaluare, Statistici, Instrucțiuni de utilizare.

 Membru titular - colaborator/ angajat al membrului corporativ
Meniul principal pentru membrul titular autentificat în prealabil ca și colaborator / angajat
membru corporativ arată astfel:
Fig. 6. Meniul principal – Colaborator/angajat membru corporativ

În colțul din dreapta al ecranului de lucru sunt prezentate informații despre membrul titular și
informații despre membrul corporativ pentru care membrul titular va introduce date din rapoarte
de evaluare. În partea din stânga sunt prezentate posibilitățile de acțiune ale utilizatorului:
Rapoarte de evaluare, Statistici, Instrucțiuni de utilizare.
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Introducere date din rapoarte de evaluare
Listă rapoarte
Aplicația BIF permite introducerea informațiilor din rapoartele de evaluare și vizualizarea
informațiilor înregistrate prin intermediul ecranului de lucru Listă rapoarte (fig. 7). Aici se
afișează lista rapoartelor de evaluare introduse și se permite accesarea formularului online ce
urmează a fi completat pentru un nou raport de evaluare (butonul Adaugă raport).
În continuare sunt prezentate opțiunile puse la dispoziția membrului titular.
Fig. 7. Ecranul de lucru Listă rapoarte

În dreptul fiecărei linii din această listă (linie corespunzătoare fiecărui raport introdus) pot fi
observate acțiunile posibile, și anume:
 modificarea informațiilor introduse despre raportul selectat (adică informațiile de tip
Număr raport, Data raport, Data evaluare și Client) cu butonul Modifică, respectiv
 vizualizarea/emiterea recipisei aferente, cu ajutorul butonului Recipisă (fig. 8)
Fig. 8. Butoanele Modifica și Recipisă
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Adăugare raport
IMPORTANT:
Un raport de evaluare înregistrat în BIF este destinat unei singure administrații fiscale.
Exemplu: Dacă un contribuabil deține clădiri pe raza a două localități se impune înregistrarea a
două rapoarte de evaluare. Fiecare raport va conține clădiri de pe raza unei singure localități
(unitate administrativ teritorială - UAT).
Prin selectarea butonului Adaugă raport din ecranul de lucru Listă rapoarte (fig. 7, 9) se deschide
ecranul de lucru Adaugă raport.
Fig. 9. Butonul Adaugă raport

Fluxul principal de completare în ecranul de lucru Adaugă raport este următorul:
a. Se completează informațiile asociate raportului de evaluare, și anume:
– numărul raportului – numărul raportului cf. sistemului de numerotare propriu
evaluatorului
– data raportului de evaluare
– data evaluării
– tipul client
Aceste informații sunt obligatorii.
b. După completarea acestor informații se apasă butonul Salvează.
Fig. 10. Butonul Salvează
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c.

După apăsarea butonului Salvează se completează ecranul de lucru cu butonul Adaugă
clădire (fig. 11) care permite introducerea informațiilor despre clădiri în noul raport de
evaluare.
Fig. 11. Ecran de lucru rapoarte de evaluare

Explicații
1.
2.
3.
4.
5.

Lista de clădiri introduse până la acel moment.
Buton care permite adăugarea unei clădiri noi.
Buton care permite modificarea detaliilor asociate unui raport de evaluare (introduse la etapa
anterioară).
Codul unic de identificare a raportului de evaluare în baza de date BIF. Acest cod este generat
automat de aplicație după introducerea informațiilor din raportul de evaluare.
Buton care permite ștergerea unei clădiri.
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Adăugare clădire
După apăsarea butonului Adaugă clădire utilizatorul este direcționat către formularul de
introducere a detaliilor despre clădire (fig. 12). Toate clădirile introduse la aceasta etapă vor fi
asociate raportului definit la pasul anterior (adăugare raport).
Atenție: Conform GEV 500, para. 11, într-un raport de evaluare se introduc date despre clădiri
aflate în aceeași UAT, declarate de către contribuabil în Anexa 1 la GEV 500. Prin urmare în
secțiunea Localizare, câmpurile aferente (fig. 12) trebuie să conțină aceeași informație pentru
toate clădirile introduse în acel raport.
Fig. 12. Secțiunea Categorie utilizare clădire

Utilizatorul trebuie să selecteze una din cele trei categorii de utilizare clădirilor:
1.
2.
3.

rezidențială
nerezidențială
mixtă

După selecția categoriei de utilizare, ecranul de lucru se completează cu trei secțiuni în care
utilizatorul trebuie să introducă:
•
•
•

informații privind localizarea clădirii - grupate în secțiunea Localizare
informații despre clădire - grupate în secțiunea Descriere clădire
informații utilizate la estimarea valorii impozabile - grupate în secțiunea Estimare valoare.

IMPORTANT
Secțiunea Localizare cuprinde - indiferent de categoria de utilizare selectată anterior – aceleași
câmpuri.
În funcție de categoria de utilizare selectată la pasul anterior formularul va prezenta informații
specifice pentru celelalte două secțiuni: Descriere clădire, respectiv Estimare valoare impozabilă,
prezentate în continuare.
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1.

Categorie utilizare: Rezidențială

Astfel, dacă se optează pentru categoria de utilizare Rezidențială formularul destinat introducerii
unei clădiri va avea în:
•

secțiunea Descriere clădire următoarele informații specifice:
Fig. 13. Secțiunea Descriere clădire (R)

•

secțiunea Estimare valoare impozabilă următoarele informații specifice:
Fig. 14. Secțiunea Estimare valoare impozabilă (R)
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2.

Categorie utilizare: Nerezidențială

Dacă se optează pentru categoria de utilizare Nerezidențială, formularul destinat introducerii
unei clădiri va avea în:
•

secțiunea Descriere clădire următoarele informații specifice:
Fig. 15. Secțiunea Descriere clădire (N)

•

secțiunea Estimare valoare următoarele informații specifice:
Fig. 16. Secțiunea Estimare valoare impozabilă (N)
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3.

Categorie utilizare: Mixtă

Un caz special este reprezentat de categoria de utilizare Mixtă. La selecția acestei categorii
formularul destinat introducerii datelor despre clădire va avea informații cumulate de la celelalte
două categorii de utilizare, Rezidențială și Nerezidențială (fig. 13, 14, 15, 16). De asemenea, față
de cazul utilizărilor rezidențială și nerezidențială, după selectarea categoriei de utilizare Mixtă
sunt afișate în plus următoarele câmpuri (fig. 17):
Fig. 17. Secțiunea Categorie utilizare - clădiri mixte

•

Astfel, în cazul clădirilor cu utilizare mixtă:
secțiunea Descriere clădire cuprinde următoarele informații specifice:
Fig. 18. Secțiunea Descriere clădire – mixtă
a. PERSOANE JURIDICE
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b. PERSOANE FIZICE

•

secțiunea Estimare valoare are următoarele informații specifice:

Fig. 19. Secțiunea Estimare valoare – clădire mixtă
a. PERSOANE JURIDICE
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b. PERSOANE FIZICE

IMPORTANT
După completarea informațiilor asociate unei clădiri se apasă butonul Salvează, aflat în partea de
jos a formularului. Dacă s-a omis completarea unui câmp obligatoriu, după apăsarea butonului
Salvează apar mesaje de avertizare precum cel de mai jos.
Fig. 20. Mesaj avertizare - Câmp obligatoriu

După ce au fost completate câmpurile obligatorii se apasă butonul Salvează.
Dacă se constată că o clădire (datele despre ea) a fost introdusă eronat, utilizatorul are posibilitatea
de a șterge clădirea în cauză (folosind butonul Șterge) și să o reintroducă corect urmând pașii
descriși mai sus.
Aplicația permite adăugarea altor clădiri în aplicație și ștergerea clădirilor din lista aferentă
raportului curent, prin revenirea la ecranul de lucru prezentat în fig. 11.
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Recipisa
După completarea informațiilor despre toate clădirile din raportul de evaluare înregistrat se poate
genera recipisa. Recipisa reprezintă dovada înregistrării datelor din rapoartele de evaluare
realizate în scopul impozitării în baza de date BIF (GEV 500, para. 37).
Pașii necesari pentru a se obține recipisa sunt următorii:
•
•
•
•

în ecranul de lucru Listă rapoarte se identifică raportul pentru care se dorește generarea
recipisei
se apasă butonul Recipisă
după apăsarea butonului se cere precizarea locului în care se dorește salvarea fișierului ce
reprezintă recipisa raportului de evaluare
recipisa este salvată ca fișier .pdf

Recipisa conține câteva informații referitoare la raportul de evaluare introdus în BIF, precum:









tipul clientului
numărul de clădiri evaluate în cadrul raportului
codul unic de înregistrare a raportului în BIF
moneda în care este exprimată valoarea impozabilă estimată (Lei)
data evaluării (data de 31 decembrie a anului anterior)
numărul raportului de evaluare
valoarea impozabilă estimată; dacă sunt mai multe clădiri aceasta va fi suma valorilor
impozabile ale tuturor clădirilor, în funcție de categoria de utilizare (R/N)
membrul titular/ membrul corporativ.

IMPORTANT
Această recipisă se predă clientului (contribuabil) împreună cu raportul de evaluare.
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Ștergere rapoarte de evaluare
Rapoartele de evaluare greșit introduse nu pot fi șterse din lista de rapoarte de către utilizatorii
BIF – membri titulari/corporativi.
În acest scop se transmite o cere de ștergere a raportului respectiv prin email la adresa
erori.bif@anevar.ro în care se menționează și Codul unic al raportului ce se dorește a fi șters din
BIF.
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Instrucțiuni de utilizare - Secțiunea Corporativi
Scopul secțiunii
În această secțiune membrul corporativ, autentificat în prealabil, are posibilitatea să își gestioneze
lista de colaboratori/ angajați pe care îi autorizează să introducă în BIF informațiile din rapoartele
de evaluare, poate vizualiza rapoartele introduse în numele lor și pot emite recipise pentru
rapoartele introduse de către colaboratorii/angajații săi.
Introducerea de date din rapoartele de evaluare pentru un membru corporativ se face doar de
către colaboratorul/angajatul asociat în prealabil acestuia în aplicația BIF (a se vedea Creare
listă membri titulari asociați).

Meniul principal
Meniul principal pentru membrii corporativi autentificați în prealabil arată astfel:
Fig. 21. Meniul principal – Membru corporativ

În colțul din dreapta al ecranului de lucru sunt prezentate informații despre membrul corporativ.
În partea din stânga sunt prezentate posibilitățile de acțiune ale utilizatorului: Rapoarte de
evaluare, Membri titulari, Instrucțiuni de utilizare.
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Creare listă membri titulari asociați
În meniul principal al secțiunii Corporativi, butonul Membri titulari deschide un nou ecran de
lucru (fig. 22) în care butoanele Adaugă titular/Șterge permit gestionarea listei de membri
titulari (colaboratori sau angajați ai membrului corporativi) care pot introduce date în BIF.
Fig. 22. Ecranul de lucru Listă titulari colaboratori/angajați

Prin apăsarea butonului Adaugă titular se deschide un ecran de lucru în care se completează
numărul de legitimație al membrului titular (fig. 23) ce se dorește a fi inclus în lista membrului
corporativ. Se salvează informațiile.
Fig. 23. Ecranul de lucru Adaugă titular colaborator/angajat
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Schimbare parolă
Membrul corporativ are posibilitatea să schimbe parola de acces în BIF. În acest scop, din meniul
principal - colț dreapta sus (vezi și fig. 22), se deschide o listă de opțiuni (fig. 24 – stânga) și se
apasă butonul Schimbă parola.
Fig. 24. Ecranul de lucru Schimbă parola

După introducerea noii parole se apasă butonul Salvează (fig. 24 – dreapta).
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SCHEMĂ UTILIZARE BIF
bif.anevar.ro

Buton: TITULARI
acces secțiune membri titulari (MT)

Buton: CORPORATIVI
acces secțiune membri corporativi (MC)

Evaluatori
independenți

Colaboratori/angajați
MC

AUTENTIFICARE cu:
 nr. legitimație MT
 parola MT

AUTENTIFICARE cu:
 nr. legitimație MT
 parola MT
 nr. autorizație MC

AUTENTIFICARE cu:
 nr. autorizație MC
 parola de MT a administratorului MC

Introducere/administrare
listă angajați/colaboratori

Buton: Adaugă raport

Completare câmpuri ref. raport:
Nr. raport, Data raport, Data
evaluării, Tip client

Buton: Salvează

Buton: Modifică
detalii raport

Buton: Adaugă clădire

Completare câmp:
Categorie utilizare

Completare câmpuri secțiuni:
Localizare, Descriere clădire, Estimare
valoare impozabilă

Buton: Salvează

Listă clădiri
asociate raportului

Buton: Șterge
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Buton: Rapoarte evaluare

Buton: Recipisă

Vizualizare listă rapoarte
introduse în BIF,
schimbare parolă

Feedback
Observațiile și întrebările referitoare la structura formularelor de completare a informațiilor
preluate din rapoarte, la modul de logare (de exemplu, parole), etc. pot fi transmise la adresa de email:

Problemele întâmpinate la utilizarea aplicației pot fi transmise la adresa de e-mail:
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