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Poziția oficială ANEVAR

Conferința „Evaluarea pentru raportare financiară și impozitare” va
avea loc în data de 1 februarie 2020, la Grand Hotel Italia din ClujNapoca.
Speakerii conferinţei vor fi:
Adrian VASCU - Președinte ANEVAR 2014-2015 | Senior Partner
VERIDIO
Dana ABABEI - Preşedinte ANEVAR 2018-2019 | Director executiv
CMF CONSULTING S.A.
Daniel MANAŢE - Preşedinte ANEVAR 2016-2017
Radu TIMBUȘ - Prim-vicepreşedinte ANEVAR | Director
EVALTRANSILVANIA
Anuţa STAN - Director General FAIRVALUE CONSULTING
Mihaela KOCSIS – Autor Program Kost Plus
Marius VASILESCU – Director Departamentul de Evaluare
DELOITTE ROMANIA
Gheorghe RUSU - Membru al Consiliului CAFR
Mai multe detalii găsiți aici.

Newsletter-ul și în
spațiul oficial ANEVAR
de social media

Revista „VALOAREA, oriunde este ea” – nr. 25

Numărul acesta al revistei poate fi citit în aplicația gratuită REVISTA
VALOAREA, disponibilă pentru sistemele iOS și Android, sau pe site-ul
nostru, aici.

ZF Live cu Sorin Petre, Președinte ANEVAR – 14
ianuarie 2020

Sorin Petre, Președinte ANEVAR, a fost invitatul jurnalistului Sorin Pîslaru
la ZF Live. Urmăriți aici discuția celor doi, axată în principal pe teme
precum: strategia și activitatea Asociației.

Precizări privind evaluarea pentru impozitare

Prin HCD nr. 1/ 2020, Consiliul director al ANEVAR a introdus în tabelul 17
din Anexa 2 - GEV 500 definiția centrelor industriale. Mai multe detalii aici.

Accesul membrilor ANEVAR (MAA) în RICS

În anul 2018, Royal Institute of Chartered Surveyors – RICS a schimbat
modul de primire în asociație, acesta devenind mult mai complex.
Revizuirea acordului de acces direct în RICS al membrilor acreditați a
început în septembrie 2018 și s-a finalizat în decembrie 2019. Pe
parcursul celor 16 luni de corespondență am răspuns la foarte multe
întrebări/chestionare, am tradus și trimis foarte multe materiale pentru a
putea demonstra că membrii acreditați ANEVAR merită să devină membri
RICS utilizând cea mai simplă cale – accesul direct. De acest proiect s-a
ocupat dl. Gheorghe Bădescu FRICS, MAA - membru senior al RICS și
membru acreditat ANEVAR, Președinte ANEVAR între anii 1992 și 2001.
Doamna Dana Ababei, Președinte ANEVAR 2018-2019, precizează:
„Sunt foarte mândră de faptul că în urma analizei realizate de către RICS
am reușit să convingem colectivul de analiză să reaprobe acordul nostru
urmând ca o nouă revizuire să aibă loc peste 5 ani, în 2025.”

Sesiune extraordinară de examene de finalizare
stagiu – semestrul I, 2020

În luna februarie 2020, 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 2018-2019.
Locaţia: București. Adresa exactă va fi comunicată după încheierea
perioadei de înscriere.
Mai multe detalii sunt disponibile aici.

Consultații stagiu – semestrul I, 2020

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: detaliile sunt disponibile aici.

Programul de formare profesională – semestrul I,
2020

Programul ANEVAR de formare profesională - semestrul I 2020, cuprinde
următoarele cursuri:
Evaluarea proprietății imobiliare - EPI
Evaluarea proprietății imobiliare EPI - cod F071; data începere:
10 februarie 2020, București - Str. Dr. Felix nr. 49, et. 4 – sediul
filialei București. Ora: 13:00.
Evaluarea proprietății imobiliare EPI - cod F072; data începere:
17 februarie 2020, București - Str. Dr. Felix nr. 49, et. 4 – sediul
filialei București. Ora: 13:00.
Evaluarea proprietății imobiliare EPI - cod F073; data începere:
10 februarie 2020, Constanța. Ora: 13:00.
Evaluarea proprietății imobiliare EPI - cod F074; data începere:
24 februarie 2020, Cluj Napoca. Ora: 13:00.

Evaluarea proprietății imobiliare EPI - cod F075; data începere:
10 februarie 2020, Timișoara. Ora: 13:00.
Evaluarea proprietății imobiliare EPI - cod F076; data începere:
17 februarie 2020, Iași. Ora: 13:00.
Mai multe detalii sunt disponibile 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

Despre Newsletter

Sediul central

Newsletter-ul ANEVAR este o publicatie

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

lunara in care va prezentam articole din

+4 021 315 6505

domeniul evaluarilor si noutati despre

Telefon:

+4 021 315 6564

Fax:

+4 021 311 1340

E-mail:

anevar@anevar.ro

Program:

Luni - Joi: 09:00 - 17:30

din pagina dupa ce dati click pe cuvantul

Vineri: 09:00 - 15:00

DEZABONARE.

Pentru informatii de contact privind filialele asociatiei, va rugam sa vizitati siteul nostru.

Despre ANEVAR

organizatia noastra.
Daca doriti sa nu mai primiti acest
newsletter, va rugam sa urmati instructiunile

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

