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 Întâlnirea membrilor Corporativi ANEVAR – 7
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Newsletter-ul și în
spațiul oficial ANEVAR
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ANEVAR va organiza tradiționala Întâlnire a Membrilor Corporativi
ANEVAR, la Sinaia, în data de 7 decembrie. La eveniment sunt așteptate
toate categoriile de membri.

În deschiderea conferinței l-am invitat pe scriitorul Radu Paraschivescu să
ne vorbească despre Valoare.

Mai multe detalii sunt disponibile pe site-ul nostru: www.anevar.ro - aici - și
pe rețelele de socializare: Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram.

Proiectul Standardelor de evaluare a bunurilor, ediția
2020

ANEVAR a finalizat elaborarea proiectului Standardelor de evaluare a
bunurilor, ediţia 2020. Acestea sunt în conformitate cu Standardele
Internaţionale de Evaluare (IVS – International Valuation Standards, ediţia
2020) și includ câteva standarde europene precum și standarde si ghiduri
de evaluare realizate de către comisia ANEVAR pentru adaptarea la
specificul pieţei din România.

Proiectul Standardelor de evaluare a bunurilor, ediţia 2020 va fi supus
discuţiei și aprobării în Conferinţa naţională care va avea loc în data de
14 decembrie 2019, cu propunerea de a intra în vigoare în a doua parte
a anului 2020.

Puteţi transmite observaţiile și propunerile dumneavoastră până la data de
6 decembrie 2019.

Mai multe detalii găsiţi pe pagina de Transparenţă decizională.

CONCURS – O experiență inedită din activitatea de
evaluare

http://www.anevar.ro/
http://site2.anevar.ro/noutati/14-nov-2019-intalnirea-anuala-membrilor-corporativi-anevar-7-decembrie-2019-sinaia
http://site2.anevar.ro/pagini/transparenta-decizionala


Dana Ababei, Președinte ANEVAR, anunță un concurs cu povești
deosebite din activitatea de evaluare: „Aștept poveștile voastre cu
întâmplări inedite pe adresa mea de e-mail: dana.ababei@anevar.ro ,
până în data de 12 decembrie 2019. Cele mai interesante 3 povești vor fi
publicate în revista Valoarea, oriunde este ea și vor fi premiate după cum
urmează:

1. Participarea la un eveniment (conferință/seminar/bal/întâlnirea firmelor)
organizat de ANEVAR în anul 2020 (asigurăm taxa de participare,
transportul și cazarea); 
2. Participarea la un eveniment (conferință/seminar/bal/întâlnirea firmelor)
organizat de ANEVAR în anul 2020 (asigurăm taxa de participare); 
3. Participarea la o conferință organizată de ANEVAR în anul 2020
(asigurăm taxa de participare).

Ideea s-a născut amintindu-mi de povestea unei tinere colege care
istorisea în cadrul unui eveniment cum a fost alergată de un țap în timpul
unei inspecții. Sunt sigură că există multe alte povești interesante
asemănătoare, ce pot fi împărtășite colegilor, cu umor sau fără!

Puteți trimite, de asemenea, și povești cu tâlc din care toți să avem de
învățat lucruri utile.”

Povestirile câștigătoare vor fi publicate în numărul din decembrie al
revistei Valoarea, oriunde este ea!

Mult succes!

Protocol de colaborare ANEVAR - CECCAR

http://newsletter.site2.anevar.ro/2019-11-newsletter.html


ANEVAR - Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România
și CECCAR - Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din
România au semnat un Acord de colaborare. Acesta prevede cooperarea
în domenii comune de interes: publicații de specialitate, manifestări
științifice, conferințe sau alte manifestări profesionale, schimbul de
experiență și crearea unui mediu informațional comun și accesul
membrilor CECCAR și ANEVAR la manifestările științifice profesionale
organizate de părți.

Examenul de atribuire a calității de membru stagiar
ANEVAR 2019

În data de 23 noiembrie, la ASE București, a avut loc examenul de acces
în profesie, organizat anual de ANEVAR. Cei care au fost declarați admiși



la acest examen devin membri stagiari ai ANEVAR.

Lista cu rezultatele examenului poate fi consultată aici.

ERES – Seminar educațional, Ediția a 15-a - ASE
București, 29-30 Noiembrie

ANEVAR este partener al celei de-a 15-a ediții a Seminarului
educațional ERES, care are ca temă anul acesta: „Real Estate
Education of Tomorrow”. Evenimentul se desfășoară în limba engleză și
este concentrat pe două aspecte ce reprezintă, în același timp, și cele mai
importante provocări ale industriei de profil în viitorul apropiat: pe abilitățile
profesionale în piața de real-estate pentru viitor și pe cele mai bune
metode de predare în acest domeniu.

Dana Ababei , Președinte ANEVAR, participă la panelul programat în
prima zi - Industry and academic panel: Real estate market skills for
tomorrow, iar agenda completă mai poate fi consultată aici:
https://www.real-estate-education.ro/programme.

BRD dorește să extindă rețeaua colaboratorilor

http://site2.anevar.ro/noutati/23-nov-2019-rezultatele-obtinute-la-examenul-atribuire-calitatii-membru-stagiar-sesiunea
https://www.real-estate-education.ro/programme


Cerinţe principale societăți de evaluare:

Obiectul principal de activitate al societății să fie compatibil cu
evaluarea (codurile CAEN 7022 Activități de consultanță pentru
afaceri și management sau 6831 Agenții imobiliare);
Să fie membru corporativ ANEVAR;
Să nu fi înregistrat avertismente/ sancțiuni din partea ANEVAR în
ultimii 5 ani și să nu fi avut procese pe rol pentru fraudă;
Să dețină asigurare profesională, valabilă pe toată durata
contractului.

Cerințe principale pentru evaluatori:

Membri titulari ai ANEVAR, înregistrați în Tabloul Oficial ANEVAR,
cu vechime de minimum 3 ani;
Certificare EPI;
Cunoștințe foarte bune de utilizare a calculatorului;
Cu orele de pregătire continuă efectuate la zi și, implicit, însemne
(ștampilă și legitimație) valabile/actualizate;
Conduită morală și etică, fără să fi înregistrat avertismente/
sancțiuni din partea ANEVAR în ultimii 5 ani;
Să dețină asigurare profesională, valabilă pe toată durata
contractului;
Capacitate de a elabora rapoarte de evaluare cu scop de garantare
a unui împrumut, abilități tehnice adecvate, experiență și cunoștințe
necesare estimării valorii de piață pentru diverse tipuri de
proprietăți imobiliare, corect și la timp, cu respectarea Stadardelor
de Evaluare în vigoare și a cerințelor Băncii.

Responsabilităţi principale ale evaluatorilor:

Deplasarea la obiective și efectuarea inspecției acestora în scopul
întocmirii raportului de evaluare;
Realizarea Rapoartelor de Evaluare în conformitate cu Standardele
de Evaluare, cu cerințele Băncii și cu pregătirea profesională pe
care o deține;
Cunoașterea, înțelegerea și punerea în aplicare a metodelor și
tehnicilor recunoscute care sunt necesare pentru efectuarea unei
evaluări conforme, corecte și la timp;
Respectarea cerințelor Băncii pentru evaluare garanții, anexa la
Contractul de prestări servicii.

Aplicațiile vor fi transmise pe adresa de e-mail: valuation@brd.ro.

mailto:valuation@brd.ro


ANEVAR este prezent, de acum, și pe Instagram

Cei care urmăresc deja conturile noastre oficiale de Social Media se pot
bucura de informații și imagini și pe contul proaspăt deschis în aplicația
Instagram.

Sperăm să vă fie utilă prezența noastră pe cât mai multe canale de
informare și să puteți obține rapid toate informațiile pe care le lansăm
către voi.

#instagramANEVAR

ACTIVITĂȚI VIITOARE

Lansarea a 3 seminare noi:

1. Estimarea deprecierii cumulate și a deprecierii defalcate pe
componente, în evaluarea proprietății imobiliare. Aplicații – autor
Adrian Chiteală. Acest seminar se adresează membrilor care au participat
la cursurile EPI înainte de anul 2010 (este de fapt o culegere de exemple
detaliate ale deprecierilor) – 8 ore

2. Expertiza tehnică judiciară efectuată de membrii ANEVAR care
dețin și calitatea de experți tehnici judiciari – autor Romeo Perlik și
Nicoleta Hârșescu – 8 ore

3. Evaluarea pentru garantarea împrumutului și/sau în contextul
finanțărilor – Cristina Grigorescu – 8 ore

Lansarea a 5 seminare recapitulative ce au la bază
suportul de curs EBM actualizat:

1) Evaluarea bunurilor mobile (recapitulativ - 12 ore)

2) Abordarea prin piață în evaluarea bunurilor mobile (8 ore)

3) Abordarea prin venit în evaluarea bunurilor mobile (8 ore)



4) Abordarea prin cost în evaluarea bunurilor mobile (8 ore)

5) Studii de caz în evaluarea bunurilor mobile (12 ore)

Conferința „Evaluarea pentru raportare financiară și
impozitare” – Cluj Napoca, 1 februarie 2020

Anul viitor va debuta cu o conferință cu tradiție: „Evaluarea pentru
raportare financiară și impozitare”, la Cluj-Napoca - Grand Hotel Italia,
în data de 1 februarie 2020. Revenim în ianuarie cu toate detaliile legate
de speakeri, teme de dezbatere și înscrieri.

Elaborarea prezentărilor pentru întrunirile ANEVAR
din anul 2020

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.

mailto:evenimente@anevar.ro


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

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.

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

http://site2.anevar.ro/noutati/22-jan-2019-elaborarea-prezentarilor-pentru-intrunirile-anevar-din-anul-2018
http://site2.anevar.ro/sites/default/files/page-files/raport_t3_2019.pdf
http://nou.anevar.ro/pagini/pozitia-oficiala-asociatiei
https://www.facebook.com/ANEVAR.oficial


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

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.

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

mailto:anevar@anevar.ro
https://twitter.com/AnevarRomania
https://www.linkedin.com/company/anevar
http://www.anevar.ro/pagini/informatii-contact
http://newsletter.site2.anevar.ro/www.anevar.ro

