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Organizarea evenimentelor ce vor marca Ziua Evaluatorului a intrat în linie
dreaptă. Vă așteptăm în data de 6 septembrie la cele două manifestări:

În prima parte a zilei, ANEVAR, împreună cu cei doi parteneri ai
săi:Asociația Română a Băncilor - ARB și Institutul Bancar
Român - IBR, organizează conferinţa internațională „Viitorul
evaluării pentru garantarea creditelor”.

În seara aceleiași zile va avea loc cea de-a patra ediție a Galei
Premiilor ANEVAR. Puteți participa la acest eveniment
înregistându-vă pe formularul disponibil pe site-ul nostru, aici.

Pentru cele două evenimente am ales o locație specială: Radisson Blu
Hotel.

Detalii despre evenimente: partenerii media și sponsorii care susțin
organizarea acestora, sunt disponibile aici.

Memorandum de colaborare ANEVAR – ASA, August
2019

American Society of Appraisers (ASA) anunță, într-un comunicat oficial
(http://www.appraisers.org/asa-newsroom/article/2019/08/28/asa-enters-
into-mou-with-anevar), că a încheiat un Memorandum de Colaborare cu
Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România (ANEVAR).

Președintele ANEVAR, Dana Ababei, a declarat: „Memorandumul
recunoaște angajamentul comun al ANEVAR și ASA de a construi un
parteneriat de colaborare pe termen lung, în special în domeniile
standardelor, educației și al recunoașterii reciproce. De asemenea, acest
acord demonstrează progresul ambelor organizații pentru încurajarea
dezvoltării profesiei la nivel mondial pentru propriii membri, prin schimbul
de cunoștințe profesionale în domeniile standardelor, eticii și respectarea
lor precum și în domeniul asigurărilor profesionale și a bunelor practici.”

Președintele ASA International, Douglas R. Krieser, a adăugat: „ASA
oferă valoare la nivel mondial. Parteneriatul cu organizații de top precum

http://site2.anevar.ro/chestionare/formular-inregistrare-conferinta-internationala-viitorul-evaluarii-pentru-garantarea
http://site2.anevar.ro/noutati/18-jul-2019-conferinta-internationala-viitorul-evaluarii-pentru-garantarea-creditelor-gala
http://www.appraisers.org/asa-newsroom/article/2019/08/28/asa-enters-into-mou-with-anevar


ANEVAR, în scopul de a oferi expertiză regională și sprijin, ajută la
identificarea nevoilor locale și la îndeplinirea acestei misiuni globale.
Așteptăm cu nerăbdare colaborarea cu ANEVAR pentru a promova și
extinde recunoașterea profesiei la nivel mondial.”

Prevederile Memorandumului amintesc:

· Analiza posibilităților de recunoaștere reciprocă a calificărilor profesionale
în cadrul celor două organizații;

· Colaborarea pentru formarea profesională continuă și cursuri care pot fi
puse la dispoziția membrilor ambelor organizații la prețuri similare; și

· Schimb proactiv de cunoștințe, expertiză și experiență în domeniul
evaluării.

Detalii despre acest acord, aici.

Cursuri organizate de ANEVAR împreună cu IBR

Începând cu acest an, ANEVAR organizează împreună cu IBR (Institutul
Bancar Român) cursuri pentru persoane care nu sunt evaluatori autorizați,
dar care, prin prisma activității pe care o desfășoară, solicită sau utilizează
rapoartele de evaluare întocmite de către evaluatori autorizați.

Cursurile se adresează analiştilor de credit şi de risc, persoanelor din front
office (cei care colectează documentele necesare pentru evaluare),
analiştilor financiari, managerilor de relaţii cu clienții, personalului care
lucrează în departamentul de verificare garanții, precum şi oricăror altor
persoane interesate, inclusiv specialiştii din companii, din departamentele
relevante.

La acest moment sunt disponibile 3 cursuri:

Documentele necesare pentru elaborarea unui raport de
evaluare pentru garantarea împrumutului
Etapele procesului de evaluare la elaborarea raportului de
evaluare pentru garantare
Conținutul minim al unui raport de evaluare întocmit pentru
garantarea împrumutului. Ipoteze și ipotezele speciale –
influența acestora asupra rezultatului evaluării

Absolvenţii acestor cursuri vor identifica și înțelege diferențele între
documentele necesare pentru întocmirea rapoartelor de evaluare,
recomandate de Standardele de evaluare a bunurilor ANEVAR, în funcție
de tipul de proprietate care face obiectul raportului de evaluare. Vor afla
mai multe despre etapele procesului de evaluare, cu exemple privind
situațiile în care se constată neconcordanțe între documentele prezentate

http://site2.anevar.ro/noutati/29-aug-2019-memorandum-colaborare-asa-anevar-august-2019


și situația din teren și, nu în ultimul rând, despre inportanța și influențele
ipotezelor și ipotezelor speciale asupra rezultatelor evaluării.

Lectorii care predau la aceste cursuri sunt lectori ANEVAR cu experiență
de peste 10 ani.

Cursurile vor fi livrate într-o manieră aplicată, noţiunile teoretice fiind
explicate şi puse în aplicare prin studii de caz şi exemple reale.

Calendarul sesiunii de acreditare/ reacreditare 2019

În această toamnă, ANEVAR organizează un nou examen de
acreditare/reacreditare, în luna noiembrie. Având în vedere că ne dorim și
lucrăm în permanență la creșterea calității activității de evaluare, îi
încurajăm și îi susținem pe toți cei care doresc să se înscrie la acest
examen. Dobândirea calității de Membru Acreditat ANEVAR (MAA)
reprezintă accesul la un nivel superior de competență profesională.

Promovând examenul de acreditare:

Puteți deveni evaluatori recunoscuți la nivel european – REV,
recunoaștere oferită prin intermediul ANEVAR de către The
European Group of Valuer Associations (TEGoVA), grup de
asociații de evaluatori ce include 71 de asociații din 37 de țări.
Puteți deveni membri ai Royal Institute of Chartered Surveyors
– MRICS. RICS este organismul profesional global care
promovează și aplică standarde internaționale în evaluarea,
gestionarea și dezvoltarea terenurilor, imobilelor, construcțiilor
și infrastructurii și are membri în 148 de țări.
Puteți obține, în conformitate cu hotărârea Consiliului Director
al ANEVAR din data de 15 iulie 2019, un voucher pentru a
achita echivalentul a 20 de ore de pregătire continuă în anul
2020.
Veți primi un premiu oferit de Președintele ANEVAR, doamna
Dana Ababei, constând în participarea la conferința și
evenimentul dedicat membrilor corporativi, ce vor avea loc la
Sinaia, în 6 decembrie 2019.

Menționăm și faptul că membrii ANEVAR care dețin specializarea MAA-EI,
pot fi atestați de către ASF pentru realizarea de evaluări pe piața de
capital.

Detalii, aici.

http://site2.anevar.ro/noutati/16-jul-2019-calendarul-sesiunii-acreditarereacreditare-noiembrie-2019


Seminare de pregătire aprofundată pentru susținerea
examenului de acreditare

Seminarele D14 – Pregătire aprofundată în evaluarea întreprinderilor
și D15 – Pregătire aprofundată în evaluarea proprietăţii imobiliare ,
adresate tuturor membrilor titulari, dar în mod special celor care doresc să
se prezinte anul acesta la examenul pentru dobândirea calității de membru
acreditat - MAA, vor avea loc în 30 septembrie și, respectiv, 1 octombrie,
la București, în str. Dr. Felix, nr. 49, et 4, sediul Filialei București (în funcție
de numărul participanților, locația poate fi modificată), sub coordonarea
dlui. Gheorghe Bădescu, MAA.

Seminarele constau în expuneri, aplicații la sală, teme de casă și un
examen scris.

Prezența la sală este obligatorie pentru promovarea seminarului.

Mai multe detalii găsiți aici.

Versiunea 5.0 a programului KOST PLUS (indici 2019
– 2020)

http://site2.anevar.ro/noutati/14-aug-2019-seminare-pregatire-aprofundata-pentru-acreditare


Versiunea 5.0 rezolva problemele sesizate pe parcursul anului 2019 și
aduce facilități și lămuriri noi, costuri noi și indici suplimentari.

A. Facilități și lămuriri noi:

Actualizarea manualului;
Completări în descrierea unor subsisteme.
Pentru a fi mereu la curent cu explicații/ noutăți referitoare la
program am creat pagina de Facebook a Kost Plus iar pe
YouTube o listă numită Utilizare Kost Plus:
https://www.youtube.com/playlist?
list=PLlhXMppsWOYdlb3_VYZwUXpm4ls-3BBFm

B. Costuri noi:

A fost adăugată grupa 15. „CENTRALE EOLIENE” – autor
ing.Corneliu Șchiopu

C. Indici suplimentari:

La grupa 6. „DOAR PENTRU CONSTRUCTORI”, ca urmare a
apariției ediției din 2019 a cărții „Metoda costurilor segregate” –
autor ing. Corneliu Șchiopu, am calculat și introdus indicii de
actualizare.

Baza de date va fi completată cu alte tipuri de construcții, pe măsură ce
acestea vor apărea.

Reamintim că programul „Kost Plus” conține informații din
următoarele surse:

a) cataloage de costuri:

COSTURI DE RECONSTRUCȚIE - COSTURI DE ÎNLOCUIRE
CLĂDIRI REZIDENȚIALE - Editura IROVAL 2009 / 2016, autor
Corneliu Șchiopu
COSTURI DE RECONSTRUCȚIE - COSTURI DE ÎNLOCUIRE
CLĂDIRI INDUSTRIALE, COMERCIALE, AGRICOLE,
CONSTRUCȚII SPECIALE - Editura IROVAL 2010 / 2016, autor
Corneliu Șchiopu
COSTURI DE RECONSTRUCȚIE - COSTURI DE ÎNLOCUIRE
CLĂDIRI CU STRUCTURI PE CADRE, ANEXE GOSPODĂREȘTI,
STRUCTURI MiTek ȘI CONSTRUCȚII SPECIALE - Editura
IROVAL 2014 / 2016, autor Corneliu Șchiopu și din
INDICII DE ACTUALIZARE aferenți acestora (la fiecare apariție de
noi indici de actualizare aceștia vor fi adăugați în baza de date a
programului KOST PLUS)

b) cărți în care apar costuri ale elementelor de construcții:

„Metoda costurilor segregate” – Editura IROVAL 2009, autor
Corneliu Șchiopu
„CONSTRUCȚII – sisteme și subsisteme constructive” – Editura
IROVAL 2012, autor Corneliu Șchiopu

Baza de date va fi completată cu alte tipuri de construcții pe măsură ce
acestea vor apărea.

Mai multe informații pe www.kosturi.ro .

https://www.youtube.com/playlist?list=PLlhXMppsWOYdlb3_VYZwUXpm4ls-3BBFm
http://www.kosturi.ro/


Noutate editorială

A apărut cea de-a 3-a ediție a cărții Evaluarea proprietății imobiliare,
ediția 2019!

În această ediție, capitolul aferent abordării prin piață (cap. 9)
încorporează o aplicație nouă referitoare la evaluarea unui apartament
utilizând analiza datelor secundare, iar capitolul 11, Abordarea prin venit,
prezintă o problemă nouă, referitoare la metoda capitalizării venitului pe
perioadă determinată, împreună cu o revizuire a secțiunii de probleme.

Cartea se adresează evaluatorilor autorizaţi pentru o înţelegere la zi, în
contextul Standardelor de evaluare a bunurilor și a legislației actuale, a
modului de abordare de la zero a misiunilor de evaluare a bunurilor
imobile, de aplicare a raționamentului profesional necesar în analiza pieței
imobiliare și în analiza CMBU, de aplicare a tehnicilor și metodelor de
evaluare și până la momentul final al redactării corecte a raportului de
evaluare. Veți regăsi în cuprinsul acestei ediții un vast material, bine
structurat și argumentat, ce cuprinde, alături de elementele de teorie
necesare, o colecție impresionantă de peste 100 de probleme/exerciții și
peste 10 aplicații complexe rezolvate și explicate.

Detalii, aici.

Consultații stagiu – semestrul II 2019

http://site2.anevar.ro/noutati/12-aug-2019-noutate-editoriala-evaluarea-proprietatii-imobiliare-autor-anevar-editura-iroval


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 de formare profesională – semestrul II
2019

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

Evaluarea întreprinderilor - EI

Evaluarea întreprinderilor EI - cod F070; data începere: 9
septembrie 2019, Iași. Ora de începere este 12:00.

Evaluarea bunurilor mobile - EBM

Evaluarea bunurilor mobile EBM - cod F068; data începere: 9
septembrie 2019, București - Str. Dr. Felix nr. 49, et. 4 – sediul
filialei București. Ora de începere este 13:00.
Evaluarea bunurilor mobile EBM - cod F069; data începere: 16
septembrie 2019, Iași. Ora de începere este 13:00.

Detalii, aici.

Calendar Examen de atribuire a calității de membru
stagiar - noimebrie 2019

http://site2.anevar.ro/noutati/02-aug-2019-consultatii-stagiu-semestrul-ii-2019
http://site2.anevar.ro/sites/default/files/news-images/ei_f070_iasi_09.09.2019_rev_mic.pdf
http://site2.anevar.ro/sites/default/files/news-images/ebm_f068_bucuresti_09.09.2019.pdf
http://site2.anevar.ro/sites/default/files/news-images/ebm_f069_iasi_16.09.2019_1.pdf
http://site2.anevar.ro/noutati/31-jul-2019-programul-formare-profesionala-semestrul-ii-2019


ANEVAR susține și încurajează cât mai mulți absolvenți de studii
superioare să se înscrie la examenul de acces în profesia de evaluator și
să devină membri ai Asociației.

Calendarul de desfășurare a examenului de atribuire a calității de membru
stagiar, sesiunea noiembrie 2019, a fost stabilit prin Hotărârea Consiliului
director nr. 32/2019.

Detalii, aici.

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.

ACTIVITĂȚI VIITOARE

Elaborarea prezentărilor pentru întrunirile ANEVAR
din anul 2019

http://site2.anevar.ro/noutati/29-jul-2019-calendarul-desfasurare-examenului-atribuire-calitatii-membru-stagiar-sesiunea
http://site2.anevar.ro/sites/default/files/page-files/raport-t2_2019.pdf


Telefon:   +4 021 315 6564    +4 021 315 6505

Fax:   +4 021 311 1340

E-mail:   anevar@anevar.ro

Program:   Luni - Joi: 09:00 - 17:30
Vineri: 09:00 - 15:00

În măsura în care dețineți cunoștințele și abilitățile profesionale care vă
permit elaborarea de prezentări în cadrul întrunirilor ANEVAR, vă rugăm
săne 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.

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 
Str. Scarlatescu nr. 7, sector 1, Bucuresti, 011158

Pentru informatii de contact privind filialele asociatiei, va rugam sa vizitati site-
ul nostru.

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.

mailto:anevar@anevar.ro
mailto:evenimente@anevar.ro
http://site2.anevar.ro/noutati/22-jan-2019-elaborarea-prezentarilor-pentru-intrunirile-anevar-din-anul-2018
http://nou.anevar.ro/pagini/pozitia-oficiala-asociatiei
https://www.facebook.com/ANEVAR.oficial
https://twitter.com/AnevarRomania
https://www.linkedin.com/company/anevar
http://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

http://newsletter.site2.anevar.ro/www.anevar.ro

