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RAPOARTE DE EVALUARE PENTRU IMPOZITARE
SE POT DEPUNE PÂNĂ LA DATA DE 30 IUNIE 2020

Primul termen de plată pentru anul în curs s-a prorogat la 30.06.2020, în
consecință și rapoartele de evaluare se pot depune până la data de 30
iunie 2020.

BIF este disponibil înregistrării rapoartelor de evaluare.

Mai multe informații găsiți aici și aici.

Punctul de vedere al ANEVAR cu privire la inspecțiile
proprietăților imobiliare în vederea evaluării, pe
perioada măsurilor de protecție împotriva virusului
SARS-CoV-2

Aici puteți lectura Punctul de vedere al Asociației Naționale a
Evaluatorilor Autorizați din România cu privire la inspecțiile proprietăților
imobiliare în vederea evaluării, pe perioada măsurilor de protecție
împotriva răspândirii noului Coronavirus.

Subliniem faptul că acesta este emis și este valabil numai pe perioada
crizei declanșate de răspândirea pandemiei COVID -19.

Suspendarea depunerii directe a actelor la
Registratura ANEVAR

Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România îi informează pe
membrii săi și alte persoane interesate, după cum urmează:

Având în vedere măsurile preventive dispuse la nivel național pentru a
preîntâmpina evoluții nedorite legate de CORONAVIRUS (COVID-19),
dorim să vă aducem la cunoștință că, din rațiuni de prudență, începând
cu data de 11 martie și până la 30 aprilie 2020 sunt suspendate
activitățile de depunere directă de acte la Registratură.

Încurajăm folosirea mijloacelor electronice de comunicare (e-mail-urile de
pe pagina web http://site2.anevar.ro/pagini/echipa) sau la distanță
(serviciul poștal).

Vă mulțumim!

Măsuri de combatere a efectelor economice ale
pandemiei (Covid-19) aprobate de Consiliul director
în data de 17.03.2020

În data de 17.03.2020, Consiliul director al Asociației Naționale a
Evaluatorilor Autorizați din România a aprobat următoarea hotărâre
referitoare la măsuri de combatere a efectelor economice ale pandemiei
cu CORONAVIRUS (COVID-19):
http://site2.anevar.ro/sites/default/files/page-files/hcd_34_din_2020.pdf.

Adunările Generale ale Filialelor și Conferința
națională ANEVAR - amânate prin HCD

Având în vedere măsurile preventive dispuse la nivel național, în scenariul
3 COVID-19, din rațiuni de prudență, Consiliul director al Asociației
Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România adoptă următoarea
Hotărâre: http://site2.anevar.ro/sites/default/files/page-
files/hcd_33_din_2020.pdf.

Măsuri excepționale de prevenire și combatere a
răspândirii infecției cu Covid-19

Consiliul director a adoptat HCD 32 din 2020 care prevede la Art. 1:

(1) Cursurile de pregătire profesională organizate de Asociația Națională a
Evaluatorilor Autorizați din România începând cu data de 16 martie 2020
se amână până la o dată care va fi anunțată ulterior.

(2) Departamentul de pregătire profesionalăși angajații Birourilor zonale
vor anunța cursanții și lectorii despre amânarea, respectiv reprogramarea
cursurilor.

(3) După caz, perioada de stagiu se poate prelungi în mod corespunzător.

REPROGRAMĂM Conferința „Analiza pieței
imobiliare și evaluarea proprietăților” organizată de
ANEVAR și Analize Imobiliare

Suntem nevoiți să amânăm Conferința organizată de ANEVAR împreună
cu Analize Imobiliare, programată inițial pentru data de 1 aprilie. Motivul
este amenințarea răspândirii virusului Coronavirus. Susținem măsurile de
prevenție anunțate de autorități si ne aliniem acestora. Evenimentul este
reprogramat pentru data de 10 iunie 2020. Locația este aceeași, toate
informațiile transmise până acum, legate de agendă și speakeri, rămân
neschimbate. Listele cu cei care s-au înregistrat rămân, de asemenea,
valabile.

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și sperăm să fiți alături de noi în
data de 10 iunie!

Vă stăm la dispoziție cu informații suplimentare la adresa de e-mail:
comunicare@anevar.ro.

În data de 10 IUNIE, ANEVAR și Analize Imobiliare organizează cea de-
a 3-a ediție a conferinței intitulate „Analiza pieței imobiliare și evaluarea
proprietăților”. Evenimentul va avea loc la Radisson Blu Hotel din
București. Înscrierile se fac în limita locurilor disponibile, direct pe site-ul
dedicat evenimentului: click aici.

Tot pe pagina web a conferinței este disponibilă și lista cu numele
speakerilor invitați și temele de discuție propuse. Conferința constituie și
un bun prilej de networking și informare.

Invitație pentru publicarea unor articole în Revista de
Evaluare/ The Valuation Journal

Consiliul Editorial al Revistei de Evaluare lansează invitația pentru
trimiterea articolelor scrise pe teme relevante domeniului evaluării.

Revista de Evaluare este o revistă BDI (categoria B+, potrivit CNCSIS),
fiind indexată în bazele internaționale – EBSCO, Ulrich’s Periodicals
Directory și RePEc.

Toate lucrările trimise vor fi supuse unui proces riguros de revizuire, după
principiul double-blind peer review. Drepturile de autor și alte drepturi
asupra articolelor sunt reținute de autori.

Mai multe informații 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
https://www.instagram.com/anevar_ro

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
http://site2.anevar.ro/
http://site2.anevar.ro/noutati/21-mar-2020-rapoartele-evaluare-pentru-impozitare-se-pot-depune-pana-la-data-30-iunie-2020
http://site2.anevar.ro/noutati/30-mar-2020-comunicat-presa-termen-depunere-rapoarte-evaluare-pentru-impozitare-2020
http://site2.anevar.ro/sites/default/files/news-images/punct_de_vedere_inspectii.pdf
http://site2.anevar.ro/pagini/echipa
http://site2.anevar.ro/sites/default/files/page-files/hcd_34_din_2020.pdf
http://site2.anevar.ro/sites/default/files/page-files/hcd_33_din_2020.pdf
https://cpi.imobiliare.ro/cpi-national-2020/?fbclid=IwAR3h_mz0100kwel9k6j7vrZvii-JbDpeljkMqo7m4wet_IDw35y-_5T3d7c#anevar
https://reval.iroval.ro/
http://site2.anevar.ro/noutati/06-mar-2020-invitatie-pentru-publicare-articole-revista-evaluare-valuation-journal
http://nou.anevar.ro/pagini/pozitia-oficiala-asociatiei
https://www.facebook.com/ANEVAR.oficial
https://twitter.com/AnevarRomania
https://www.linkedin.com/company/anevar
https://www.instagram.com/anevar_ro
http://www.anevar.ro/pagini/informatii-contact
http://newsletter.site2.anevar.ro/www.anevar.ro

