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Conferința „Evaluarea pentru raportare
financiară și impozitare” – Cluj-Napoca, 2
februarie 2019

Conferinţa „Evaluarea pentru raportare financiară și impozitare” va
avea loc în data de 2 februarie 2019, laGrand Hotel Italia din Cluj-
Napoca, începând cu ora 09:00.

Toate detaliile, aici .

Întâlnire de lucru ANEVAR – ISM -
Republica Moldova, 17 ianuarie 2019

În data de 17 ianuarie 2019, Dana Ababei, președinte al
Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din
România și reprezentanții Institutului de
Standardizare din Moldova au avut o întrevedere
oficială. În cadrul acestei ședințe s-au discutat
oportunitățile de colaborare între ISM și ANEVAR în
materie de preluare a standardelor traduse în domeniul
evaluării bunurilor.

Detalii, aici .

Calendarul Adunărilor Generale ale
Filialelor

http://www.anevar.ro/
http://site2.anevar.ro/noutati/14-jan-2019-conferinta-evaluarea-pentru-raportare-financiara-impozitare-2-februarie-2019
https://www.facebook.com/ANEVAR.oficial/posts/2726610297360627?__xts__%5B0%5D=68.ARBHrm1KyMONwE0iXqTYLCagqhHsc5fTEWPizT_3P8EUtFcl2nk5PGYS02glcXBEQX5GabI1N1sN_IiHrLwiQS-09eRFjekPPv3gXfNDMD_0JTsN6bz5GGTwY_lcJ_6x0A93CZNBs2Dtd7Yk9BWwNqRYGE9DTDP9n4QMdOJL9Ka_VOz2fhaU6y10Sn4xptQiPXRu1_g7bgZoyIsp25-Zo19szQiqow3rvV3X_ylDr4Td62aamYWyVA_GUxvBw4eh89jnx3vImckl3ysoS1raGcPkCyauTD5zDVw4ERMbUOWXHIMZ-tkK-p_eQ5yC3QJvV--KsQYVyWx_uia_EjMPDCHswrPg46YDZT-iUUUMbxI7E-huDjCwyDJKl-RVOP-AboIUunVY0va5MiydFEyb4HHJdAO6wFkMKqNltXVR_JvplxShEXucwb880yAjOvOC6uXMoHb_ksyRRReLHpejExc8Hx8tgV-ayw1gQZmreUT_5Uy3xjNkUC_KiboR1nrpaO2pbpli7sAaXaSDX9zSyl7asXel7D_xS-ZZDS4kZ3CaHaDH&__tn__=-R


În acest an, Adunările Generale ale Filialelor sunt
programate în perioada 22 februarie - 27 martie 2019.

Detalii, aici .

Modificare ANEXA 3 la GEV 500

Având în vedere hotărârile unor Consilii locale de indexare a valorii impozabile, Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi
din România a modificat Anexa 3 la GEV 500 - Metodologie de estimare a valorii impozabile pentru proprietăţile
rezidenţiale deţinute de persoane juridice la GEV 500 Determinarea valorii impozabile a clădirilor pentru corelarea cu
hotărârile Consiliilor locale, respectiv ale Consiliului general al Municipiului București.

Detalii, aici .

Punct de vedere al ANEVAR privind
aplicarea GEV 500

Punctul de vedere al Asociației Naționale a Evaluatorilor
Autorizați din România privind aplicarea GEV 500 -
Determinarea valorii impozabile a clădirilor (octombrie
2018) poate fi consultat aici .

Programul de formare profesională –
Semestrul I, 2019

Programul ANEVAR de formare profesională -
semestrul I 2019, cuprinde următoarele cursuri:

Evaluarea întreprinderii – EI
Evaluarea bunurilor mobile – EBM
Evaluarea proprietății imobiliare – EPI

Detalii, aici .

Elaborarea prezentărilor pentru
întrunirile ANEVAR din anul 2019

În măsura în care dețineți cunoștințele și abilitățile
profesionale care vă permit elaborarea de prezentări în

http://site2.anevar.ro/noutati/22-jan-2019-calendarul-adunarilor-generale-ale-filialelor
http://site2.anevar.ro/noutati/16-jan-2019-nou-modificare-anexa-3-gev-500
http://site2.anevar.ro/pagini/pozitia-oficiala-asociatiei
http://site2.anevar.ro/noutati/18-jan-2019-programul-formare-profesionala-semestrul-i-2019


cadrul întrunirilor ANEVAR, vă rugăm să ne transmiteți
la adresa de email evenimente@anevar.ro următoarele:

un rezumat al prezentării propuse (nu mai mult
de 400 de cuvinte) cu 30 zile înainte de
întrunirea programată
în cazul în care propunerea este acceptată,
prezentarea finală cu 10 zile înainte de întrunirea
programată.

Analiza propunerii va fi realizată în termen de 7 zile de
la primire.

Detalii, aici .

Elaborarea materialelor noi de
instruire continuă în domeniul
evaluării

În măsura în care dețineți cunoștințele și abilitățile
profesionale care vă permit elaborarea de seminare de
pregătire continuă, vă rugăm să completați acest
formular ținând cont de Procedura de aprobare a unor
materiale de instruire continuă în domeniul evaluării .

Detalii, aici .

Poziția oficială ANEVAR

Poziția oficială ANEVAR
Punctele de vedere oficiale ale Asociației cu privire la diverse aspecte ce vizează profesia de evaluator pot fi consultate aici.

Newsletter-ul și în spațiul oficial ANEVAR de social
media

mailto:evenimente@anevar.ro
http://site2.anevar.ro/noutati/22-jan-2019-elaborarea-prezentarilor-pentru-intrunirile-anevar-din-anul-2018
http://site.anevar.ro/sites/default/files/news-images/formular_propunere_seminar_de_pregatire_continua_ad.docx
http://site.anevar.ro/sites/default/files/page-files/hcd_68.pdf
http://site2.anevar.ro/noutati/22-jan-2019-elaborarea-materialelor-noi-instruire-continua-domeniul-evaluarii
http://nou.anevar.ro/pagini/pozitia-oficiala-asociatiei


Citiți Newsletter-ul nostru și în paginile oficiale ale ANEVAR de Facebook, Twitter și LinkedIn. Conectați-vă cu noi prin
intermediul celor trei conturi de social media și veți primi în timp real toate informațiile despre evenimentele și activitățile
Asociației! 

Ne găsiți aici:

https://www.facebook.com/ANEVAR.oficial
 
https://twitter.com/AnevarRomania
 
https://www.linkedin.com/company/anevar
 

 

Informatii de contact ANEVAR
Sediul central 
Strada Scarlatescu nr. 7, sector 1, Bucuresti, 011158 

Tel. +4021 315 6564   +4021 315 6505
Fax. +4021 311 1340
E-mail. anevar@anevar.ro

Program de lucru:  Luni-Joi: 9.00 - 17.30
Vineri: 9.00 - 15.00

Pentru informatii de contact privind filialele
asociatiei, va rugam sa vizitati site-ul nostru: 
www.anevar.ro/pagini/informatii-contact

Despre Newsletter
Newsletter-ul ANEVAR este o publicatie lunara in care va prezentam articole
din domeniul evaluarilor si noutati despre organizatia noastra. 

Daca doriti sa nu mai primiti acest newsletter, va rugam sa urmati instructiunile
din pagina dupa ce dati click pe cuvantul DEZABONARE

 

Despre ANEVAR
Asociatia Nationala a Evaluatorilor Autorizati din Romania a luat fiinta, in anul 2011, in baza Ordonantei Guvernului Romaniei nr.
24/2011 privind unele masuri in domeniul evaluarii bunurilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 99/2013, ca organizatie profesionala
de utilitate publica, fara scop patrimonial, din care fac parte evaluatorii autorizati in conditiile stabilite de acest act normativ. Asociatia
este autoritatea competenta care organizeaza, coordoneaza si autorizeaza desfasurarea activitatii de evaluator autorizat in Romania si
reprezinta interesele profesiei de evaluator autorizat la nivel national si international. 

In prezent asociatia numara peste 4300 membri titulari si 350 de membri corporativi si isi desfasoara activitatea atat la nivel sediului sau
central din municipiul Bucuresti cat si la nivelul celor opt filiale din teritoriu. 

Pentru informatii suplimentare va rugam sa vizitati site-ul nostru www.anevar.ro
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