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Conferinţa „Evaluarea pentru raportare financiară și impozitare” a
avut loc în data de 2 februarie 2019, la Grand Hotel Italia din ClujNapoca.
Toate detaliile, aici .

Alianța ANEVAR – CAFR - CCF
Sâmbătă, 2 februarie 2019, la Cluj-Napoca, Dana Ababei
– Președinte al Asociației Naționale a Evaluatorilor
Autorizați din România (ANEVAR), Dan Manolescu –
Președinte al Camerei Consultanților Fiscali (CCF) și
Ciprian Mihăilescu – Președinte al Camerei Auditorilor
Financiari din România (CAFR), au anunțat o alianță a
celor trei asociații, alianță ce se va materializa pentru
început în organizarea unor filiale/reprezentanțe în
aceleași locații, desfășurarea unor conferințe și alte
evenimente cu participarea celor trei organizații, astfel
încât să fie posibilă identificarea eficientă și rapidă a
problemelor comune profesiilor pe care le reprezintă și
soluționarea acestora într-o manieră constructivă, proactivă, în folosul membrilor celor trei entități.
Detalii, aici .

Newsletter-ul și în spațiul oficial ANEVAR de
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Calendarul Adunărilor Generale ale
Filialelor
În acest an, Adunările Generale ale Filialelor sunt
programate în perioada 22 februarie - 27 martie 2019.
Urmăriți și paginile de evenimente create pe Facebook
ANEVAR și dedicate acestor întâlniri.
Detalii, aici .

Conferința Codul Insolvenței – Bursa
– 21 Februarie 2019
La cea de a 6-a ediție a Conferinței Codul Insolvenței,
eveniment organizatde ziarul Bursa la Camera de Comerț
și Industrie României, Sorin Petre, Prim-vicepreședinte
ANEVAR, a participat cu prezentarea intitulată:
„Evaluarea în procesul insolvenței - Standarde de
evaluare ANEVAR relevante".
Detalii, aici .

Sesiune extraordinară de examene de
finalizare curs – Martie 2019
În luna martie 2019, ANEVAR organizează o sesiune
extraordinară de examene finalizare curs la care pot
participa membrii ANEVAR înscrişi la cursurile de
pregătire profesională în domeniul evaluării desfăşurate
în perioada 2017-2018.
Detalii, 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
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 .

Consultații stagiu – Semestrul I 2019
În atenţia membrilor ANEVAR care au finalizat un curs
de pregătire profesională în domeniul evaluării şi doresc
să desfăşoare stagiul practic participând la consultaţiile
stagiu susţinute de către Corpul de lectori îndrumători
ANEVAR.
Detalii, aici .

Programul Kost Plus
Programul Kost Plus utilizează cele mai complete
cataloage de prețuri actuale existente în România, bazate
pe devize pe categorii de lucrări, recalculate anual în
funcție de prețurile pieței. Programul oferă:
Gradul seismic al tuturor localităților din
România, pe baza coordonatelor lor geografice,
calculând distanța cea mai scurtă față de
localitățile precizate în Anexa nr. 2 din
Cataloage.
Alegând o localitate se calculează automat
coeficienții de corecție pentru distanța de
transport și de manoperă conform informațiilor
din Anexa nr. 2 din Cataloage.
În funcție de data evaluării, programul alege
setul de indici de actualizare adecvat și scoate
TVA aferent acelui set de indici.
Din câteva click-uri se alege costul dorit.
Cu un click se poate vizualiza pagina din catalog
unde se afla costul respectiv.
Se calculează costul lucrărilor finalizate și al
celor rămase de executat.
Programul furnizează, pe lângă simbolul
articolului, descrierea pe larg a acestuia (acest
lucru este obligatoriu conform cataloage
reeditate în 2016).
Se pot adăuga articole dinafara cataloagelor.

Un raport întocmit la o dată anterioară se poate
multiplica și recalcula la o altă dată.
fișă de cost se poate multiplica în cazul în care
există mai multe construcții de același tip într-o
incintă.
Din zona de listare se pot selecta centralizatorul
și fișele obișnuite sau centralizator și fișe
pentru impozitare.
Centralizatoarele și fișele se pot exporta în PDF,
Excel, Word.
Pentru a fi mereu la curent cu explicații/ noutăți
referitoare la program urmăriți pagina de Facebook
a Kost Plus sau accesați periodic pe YouTube lista
numită „Utilizare Kost Plus", aici . Alte detalii sunt
disponibile și pe www.kosturi.ro

Analize de Piață

Continuăm să vă supunem atenției noi analize ale pieței imobiliare, furnizate de diferiți raportori. Acestea sunt găzduite pe
site-ul nostru, în pagina Resurse. Corectitudinea datelor cuprinse în analizele prezentate este garantată de fiecare entitate
furnizoare în parte.
Luna aceasta vom publica o nouă analiză a site-ului www.analizeimobiliare.ro
Aceasta poate fi studiată 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

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

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

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

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

