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Adunările Generale ale Filialelor ANEVAR – cum s-au
desfășurat întâlnirile

Adunările generale ale Filialelor ANEVAR s-au încheiat, urmând ca
delegații aleși în cadrul procesului de votare organizat în fiecare filială să
participe la Conferința națională din data de 15 decembrie, organizată în
sistem online. Pe ordinea de zi s-au aflat următoarele:

Alegerea Vicepreședintelui Filialei

Alegerea Consiliului Filialei

Aprobarea Listei delegaților la Conferința națională din 15
decembrie 2021

Prezentarea Standardelor de evaluare a bunurilor, ediția 2022

Diverse

Președintele ANEVAR, Sorin Petre, a detaliat modificările ediției 2022 a
Standardelor de evaluare a bunurilor, aflată acum în pagina de
transparență decizională - https://www.anevar.ro/p/transparenta-
decizionala, a prezentat ultimele direcții strategice ale Asociației, precum
domeniul expertizei judiciare sau facilitarea accesului membrilor la baze
de date ale altor instituții pentru o activitate în condiții mai bune de
transparentizare a informațiilor ș.a. De asemenea, a îndemnat membrii
ANEVAR să analizeze noua formă a Standardelor de evaluare a bunurilor
și să transmită observațiile lor până la începutul lunii decembrie, pentru a
putea fi preluate de Comisia științifică și de standarde și prezentate în
cadrul Conferinței naționale.

Prim-vicepreședintele ANEVAR, Radu Timbuș a răspuns întrebărilor
participanților subliniind în permanență faptul că tot ceea ce întreprinde
Asociația sunt „obiective de realizat împreună și pentru noi”, iar experiența
celor aflați de mulți ani în profesie și sprijinul acestora pentru cei care
debutează, „sunt primite la rândul lor și trebuie transmise mai departe”.

Problemele ridicate de colegii din filiale, la momentul Diverse, unele dintre
acestea deja cunoscute, altele mai recente, au fost ascultate cu atenție,
majoritatea fiind semnalate ca fiind deja pe agenda Consiliului director. Iar
cele cu titlul de noutate au fost preluate cu această ocazie pentru a fi
supuse discuțiilor și analizei în cadrul următoarelor ședințe.

Completarea Formularelor de raportare a activității
de evaluare în anul 2021

Formularele online de raportare a activității desfășurate de evaluatorii
autorizați în anul 2021 sunt de acum disponibile pentru completare în
contul dumneavoastră de pe pagina resurse.anevar.ro, după cum
urmează:

Anexa 1 – declarația pe proprie răspundere pentru membrii titulari care nu
au desfășurat activitate de evaluare în 2021

Anexa 2 – chestionarul pentru membrii titulari care au desfășurat în cursul
anului 2021 activitate de evaluare a bunurilor exclusiv ca angajați sau
colaboratori (în regim de activitate dependentă) ai unor societăți
comerciale

Anexa 3 – chestionarul pentru membrii titulari care au desfășurat în cursul
anului 2021 activitatea de evaluare în nume propriu, inclusiv pentru
instanţe judecătoreşti sau în nume propriu + în regim de colaborator
(subcontractor)

Anexa 4 – chestionarul pentru membrii corporativi.

Mai multe detalii, aici.

Distribuirea însemnelor membrilor ANEVAR pentru
anul 2022

Însemnele pentru membru titular și membru acreditat(legitimaţia şi
parafa), precum şi autorizaţiile de membru corporativ aferente anului
2022, vor fi puse la dispoziţia membrilor începând cu luna ianuarie 2022,
în temeiul art. 7 şi art. 13 din Procedura privind dobândirea, menţinerea,
pierderea calităţii de membru al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor
Autorizaţi din România, precum şi a altor prevederi referitoare la modificări
ale statutului de membru al acestei asociaţii, aprobată prin hotărârea HCD
nr. 19/2014, cu modificările ulterioare.

Toate detaliile sunt disponibile aici.

Întâlnire de lucru a grupului „Evaluatori” din cadrul
ARB - 23 noiembrie 2021, online

Asociația Națională a Băncilor – ARB a invitat ANEVAR la o nouă întâlnire
de lucru cu privire la aspecte comune activității membrilor celor două
instituții. ANEVAR a fost reprezentată de Radu Timbuș, prim-
vicepreședinte ANEVAR.

Pe ordinea de zi a ședinței au fost următoarele subiecte:

Discuții privind eventualele probleme întâmpinate în implementarea
Ghidului EBA privind inițierea și monitorizarea creditelor (aspecte
privind rotația evaluatorilor, includerea în rapoartele de evaluare a
impactului factorilor ESG în stabilirea valorii de piață etc).

Aspecte legate de colaborarea cu ANCPI din perspectiva accesului
la documente sau informații referitoare la proprietățile imobiliare
acceptate de bănci în garanție.

Finanțarea verde și tratamentul echipamentelor utilizate în
domeniul producției de energie pentru uz propriu, pentru
consumatori mici (panouri fotovoltaice/eoliene, pompe de caldură
etc) din punct de vedere al vocației de garanție bancară.

Informare privind ședința Comisiei de evaluare a Federației
Ipotecare Europene.

Cea de-a XIV-a ediție a Conferinței „Ziua Profesiilor
Liberale din România” – UPLR, 4 noiembrie 2021

Joi, 4 noiembrie 2021, Uniunea Profesiilor Liberale din România a
organizat cea de a XIV-a ediție a Conferinței „ Ziua Profesiilor Liberale
din România“.

Tema evenimentului a fost: „Exercitarea profesiilor liberale în
pandemie”.

„ANEVAR a transformat mare parte din activitățile tradiționale, respectiv
conferințe, examene, seminare, cursuri, alegeri, cu prezență fizică, în
variantele lor online, reușind să asigure confidențialitate și securitate în
cazul alegerilor și examenelor, cursivitate și interactivitate în cazul
celorlalte evenimente. Am traversat doi ani cu provocări numeroase, dar și
cu reușite în depășirea fiecărei încercări. Digitalizarea a devenit parte a
vieții noastre profesionale și cea mai mare parte din ce s-a implementat va
fi un instrument care va ajuta în continuare în modul de desfășurare a
activității tuturor profesioniștilor liberali, chiar și post Covid.”, a spus Sorin
Petre, președinte ANEVAR, în cadrul conferinței.

La Conferință au participat reprezentanți ai asociațiilor de profesii liberale
și ai unor autorități publice, instituții guvernamentale și de învățământ,
precum și ai mediului de afaceri din România.

Depunerea candidaturilor pentru funcțiile de membri
ai Consiliului director al ANEVAR

La finalul acestui an, în cadrul Conferinței Naționale din data de 15
decembrie, vor fi organizate, la distanță, alegeri pentru noul Consiliu
director al Asociației.

Conform Procedurii de alegeri, aprobată de Consiliul director prin HCD nr.
56/2021, procesul electoral se va desfășura în două etape, în cea dintâi
fiind ales prim-vicepreședintele, iar în cea de a doua, membrii Consiliului
director, astfel:

Perioada depunerii candidaturii pentru funcția de Prim-
vicepreședinte s-a încheiat, candidaturile înregistrate înperioada 1
noiembrie (09:00) – 12 noiembrie 2021 (16:00)fiind afișate pe site
- www.anevar.ro.

Candidaturile pentru restul funcțiilor eligibile din Consiliul director se
depun prin poșta electronică la adresacandidaturi@anevar.ro în
perioada 1 decembrie (09:00) – 12 decembrie 2021 (16:00).
Candidaturile vor fi depuse pe formularul de candidatură.

Candidaturile depuse după expirarea termenelor prevăzute mai sus nu
sunt luate în considerare.

Candidaturile pentru funcţia de prim-vicepreşedinte se afișează pe site-ul
ANEVAR, cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de data stabilită
pentru Conferinţa naţională în care au loc alegerile.

Mai multe informații, aici.

Reducerea facturii la gaze și energie electrică pentru
PFA, IMM sau alte forme de organizare

Legislația referitoare la diminuarea facturilor de energie electrică și
gaze naturale din această iarnă pentru IMM, PFA, cabinete individuale
și cei cu profesii liberale, recent adoptată, impune furnizorilor
obligația de a tăia din facturi anumite componente, în perioada 1
noiembrie 2021-31 martie 2022.

În legea recent adoptată (259/2021), se mai arăta faptul că acești
consumatori trebuie să dea o declarație pe proprie răspundere furnizorului
lor de gaz și electricitate, fără alte detalii. Acum, Ministerul Energiei a pus
în dezbatere publică și legislația secundară de aplicare, unde sunt stabilite
în detaliu mai multe lucruri. Să le luăm pe rând.

Potrivit legii, beneficiază de reducerea facturilor:

-întreprinderile mici și mijlocii, astfel cum sunt definite în Legea nr.
346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și
mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare
IMM-uri, cabinete medicale individuale și alte profesii liberale, indiferent de
forma de organizare;

-microîntreprinderi, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale,
întreprinderi familiale

Lista beneficiari profesii liberale

Mai multe informații, aici.

EVENIMENTE VIITOARE

Continuăm organizarea evenimentelor noastre profesionale în sistem
online. Vă invităm să accesați programul orientativ al acestora, aici.

Următorul eveniment este Conferința națională, în 15 decembrie!

Schimbul permanent de cunoștințe profesionale reprezintă o componentă
de bază a excelenței în activitatea profesională. Cu atât mai mult cu cât
criza sanitară a dus rapid la transformări majore, iar singura modalitate de
a rămâne conectat la realitățile piețelor fiind culegerea permanentă de
informații din surse sigure. Vă așteptăm cu teme și speakeri de valoare la
conferințele noastre!

Pentru detalii, urmăriți Newsletter-ul nostru, pagina de web –
www.anevar.ro și conturile oficiale de Social Media – Facebook,
LinkedIn, Twitter, Instagram, Youtube.

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, LinkedIn, Instagram și YouTube. Conectați-vă
cu noi prin intermediul celor patru 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
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