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STANDARDELE DE EVALUARE A BUNURILOR 2020
intră în vigoare la 1 SEPTEMBRIE 2020!

Termenul de intrare în vigoare a Ediției 2020 a Standardelor de evaluare
a bunurilor este 1 septembrie 2020.

Colecția de Standarde este disponibilă în Pagina personală și aici.

Conferința „Teme actuale în evaluare” – online, 9
septembrie 2020

ANEVAR organizează Conferința „Teme actuale în evaluare”.
Evenimentul va avea loc online, pe platforma ZOOM, în data de 9
septembrie 2020, începând cu ora 15:00.

Speakerii acestui eveniment sunt:

Sorin PETRE - Președinte ANEVAR | Partner
PricewaterhouseCoopers

Adrian VASCU - Președinte ANEVAR 2014-2015 | Senior Partner
VERIDIO S.R.L

Radu TIMBUȘ - Prim-vicepreşedinte ANEVAR | Director
EVALTRANSILVANIA

Dana ABABEI - Preşedinte ANEVAR 2018-2019 | Director executiv
CMF CONSULTING S.A.

Bogdan RUSE – Vicepreședinte ANEVAR | Senior Manager
Fairvalue Consulting SRL

Cristina GRIGORESCU – Head of Collateral Department Risk
Division Raiffeisen Bank

Participarea la conferinţă echivalează cu 8 ore din programul de
pregătire continuă, în urma promovării unui test .

Mai multe detalii și înscrieri, aici.

Calendar Examenul de atribuire a calității de membru
stagiar

Informaţii generale despre desfășurarea examenului de atribuire a
calităţii de membru stagiar:

Examenul se desfășoară în conformitate cu Regulamentul de organizare
a examenului de atribuire a calităţii de membru stagiar, aprobat prin
Hotărârea Consiliului director nr. 40/2015, modificată prin HCD nr.
67/2017, HCD 52/2018 și prin HCD 62/2020.

Mai multe detalii găsiți pe pagina Cum devin membru stagiar și aici.

Programul KOST PLUS verisunea 6.0

A apărut versiunea 6.0 a programului KOST PLUS pentru calculul
automatizat al costului construcţiilor (indici 2020-2021).

Versiunea 6.0 rezolvă problemele sesizate pe parcursul anului 2020 și
aduce facilități și indici noi. 

A. Facilități noi:

Listarea tuturor fișelor dintr-un raport pentru impozitare printr-
un singur click (facilitate valabilă începând din cursul lunii
septembrie 2020).

B. Indici noi:

Programul conține acum și indicii de actualizare 2020-2021.

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

În curând va apărea add-on-ul „Buletine MATRIX” care va include , pe
lângă toate costurile din Kost Plus, Buletinele de prețuri MATRIX ROM
cu apariție trimestrială.

În cca. 6 luni, acest add-on va fi funcțional și se va putea achiziționa
separat, ca o completare în programul Kost Plus.

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

a) caloage 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 si 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.

EVENIMENTE VIITOARE

ZIUA EVALUATORULUI – 9 Septembrie 2020

Anul acesta, evenimentele dedicate Zilei Evaluatorului se vor
desfășura online.

Mai multe detalii despre GALA PREMIILOR ANEVAR, ediția cu
numărul 5 și despre conferința profesională ce o va precede, găsiți
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, Raportul pentru T2 2020.

Acesta poate fi studiat 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/pagini/standarde
http://site2.anevar.ro/noutati/24-aug-2020-ziua-evaluatorului-din-romania-9-septembrie-2020
http://site2.anevar.ro/sites/default/files/page-files/regulament_examen_national_actualizat_hcd_62_din_2020.pdf
http://site2.anevar.ro/pagini/cum-devin-membru-stagiar
http://site2.anevar.ro/noutati/21-aug-2020-calendarul-desfasurare-examenului-atribuire-calitatii-membru-stagiar-sesiunea
http://www.kosturi.ro/
http://site2.anevar.ro/noutati/24-aug-2020-conferinta-teme-actuale-evaluare-9-septembrie-2020-online
http://www.analizeimobiliare.ro/
http://site2.anevar.ro/sites/default/files/page-files/raport-t2-2020.pdf
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

