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Standardele de evaluare a bunurilor, ediția 2022 , au fost aprobate în
Conferința Națională a ANEVAR din data de 15 decembrie.
Noua ediție va intra în vigoare începând cu data de 31 decembrie
2021 .
Vă invităm să descărcați de AICI materialul și să îl parcurgeți pentru a fi la
curent cu noutățile introduse de această ediție a standardelor!

Conferința Națională ANEVAR – 15 decembrie 2021,
online

Conferința națională, ce a avut loc online, în data de 15 decembrie 2021, a
desemnat membrii Consiliului director ANEVAR pentru următorii doi ani și
Prim-vicepreședintele Asociației. Board-ul va fi condus de dl. Radu Călin
Timbuș, Președintele ales în urmă cu doi ani, cel care l-a înlocuit pe Sorin
Petre, Președinte ANEVAR 2020-2021.
Totodată, colecția Standardelor de evaluare a bunurilor a fost aprobată
și adoptată în cadrul Conferinței naționale, noul set de standarde urmând
să intre în vigoare la data de 31 decembrie 2021.
Președintele ANEVAR, Sorin Petre a prezidat lucrările conferinței,
coordonând cele trei runde de sesiuni de votare. Acesta a dat cuvântul
atât foștilor președinți ai Asociației, cât și delegaților care au reprezentat
membrii ANEVAR de pe întreg teritoriul țării. „ Am traversat doi ani
neașteptați și atipici, dar care au dovedit forța Asociației de a se alinia la
nou și de a se adapta rapid la condiții de activitate ieșite din tiparele cu
care eram obișnuiți. Vom continua să răspundem solicitărilor interne sau
sosite din afara organizației, să educăm membrii pentru a se manifesta
exemplar pe piața autohtonă, produsul evaluărilor fiind indispensabil în
economia de piață dar și pentru administrația locală. Mulțumesc membrilor
Consiliului director care au făcut posibile toate acestea, colegilor, staff-ului
și tuturor colaboratorilor ”, au fost cuvintele sale, cu care a încheiat ultimul
eveniment din acest an.
Radu Timbuș, Președinte 2022-2023 a declarat: „ Dialogul și pregătirea
profesională temeinică vor fi principalele instrumente care vor guverna
activitatea noastră viitoare. Concluziile livrate de Comisia de Etică și
Disciplină și de Departamentul de Monitorizare vor trebui fructificate pentru
a identifica astfel zonele cu probleme și pentru a ne oferi indicii despre
direcția în care este necesar să acționăm cu măsuri corective. Reclama
ideală pentru profesie este reprezentată, fără discuție, de rapoarte de
evaluare de calitate și de comportamentul etic al membrilor noștri. Să fim
vigilenți asupra a tot ceea ce poate umbri realizările tuturor celor care au
adus Asociația la nivelul de astăzi ”.
Componența noului Consiliu director, pentru anii 2022-2023 este
următoarea:
Dl. Timbuș Radu Călin – președinte;
Dl. Petre Sorin Adrian – fost președinte;
Dl. Popa Bochiș Adrian Ioan - prim-vicepreşedinte;
Dl. Vascu Adrian - vicepreşedinte - preşedinte al Comisiei de
calificare şi atestare profesională;
Dna. Crișan Sorana Adina - vicepreşedinte - preşedinte al Comisiei
ştiinţifice şi de standarde;
Dl. Ruse Bogdan Ruse - vicepreşedinte - preşedinte al Comisiei de
evidenţă a membrilor;
Dl. Vîță Gheorghe - vicepreşedinte - preşedinte al Comisiei de
verificare şi monitorizare;
Dl. Ivănescu Dan - vicepreşedinte - preşedinte al Comisiei de relaţii
interne şi internaţionale;
Dna. Grigorescu Cristina - vicepreşedinte - preşedinte al Comisiei
juridice;
Dl. Dumitru Dumitriu Cristian - secretar general;
Dl. Moraru Mădălin - trezorier.
Conform art. 8 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind unele
măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea
nr. 99/2013, cu modificările şi completările ulterioare, mandatul membrilor
Consiliului director este de 2 ani, cu începere de la data Conferinței
naționale în care aceștia au fost aleși.

Seminarul „Evaluarea pentru impozitare și alte
noutăți” – organizat la sală

Având în vedere prevederile sanitare în vigoare, care permit organizarea
cursurilor și ținând seama de faptul că este anunțat un nou val generat
devarianta Omicron, care va putea conduce la noi restricții, vă propunem
să ne revedem la sală în prima parte a anului 2022, participând la
seminarul:
C039 - Evaluarea pentru impozitare și alte noutăți
Seminar de autor (8h), lectori: Adrian Vascu & Radu Timbuș.
C039 - Evaluarea pentru impozitare și alte noutăți. Seminar de
autor (8h) - 6 ianuarie 2022 - București
C039 - Evaluarea pentru impozitare și alte noutăți. Seminar de
autor (8h) - 8 ianuarie 2022 - Cluj-Napoca
C039 - Evaluarea pentru impozitare și alte noutăți. Seminar de
autor (8h) - 12 ianuarie 2022 – Timișoara
Înscrierea se realizează pe pagina resurse.anevar.ro, secţiunea
Pregătire Profesională - Formulare de înscriere.
Seminarul se va desfășura conform prevederilor sanitare în vigoare,
respectiv conform Art. 1, pct. 9 din Anexa 3 „Măsuri pentru
diminuarea impactului tipului de risc” la HG 1242/2021.

Anexa 4 GEV 500 în Pagina personală a membrilor
ANEVAR

Anexa 4 GEV 500 este acum disponibilă în format pdf pe site-ul ANEVAR,
în paginile Evaluarea pentru impozitare și Standarde de evaluare.
Varianta editabilă a acestei anexe se regăsește în Pagina personală.

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.

Revista de Evaluare/The Valuation Journal – ediție
nouă!

Vă invităm să citiți în noul număr al „Revistei de Evaluare/The Valuation
Journal”:
- analiza celei mai bune utilizări a proprietății imobiliare;
- principiile calculării indicatorilor de performanță ai modelelor automate de
evaluare (AVM);
- urmărirea deformațiilor unei construcții comerciale, utilizate în estimarea
deprecierii fizice, în scopul impozitării;
- aprecieri privind sistemul de supraveghere a profesiei contabile și a
profesiei de audit din România.
Articolele în română și engleză pot fi citite aici.
Pentru a putea descărca articolele integral, trebuie să aveți un cont gratuit
de utilizator pe site-ul revistei.
De asemenea, invitația pentru publicarea articolelor în Revista de
Evaluare rămâne deschisă!

POZIȚIA OFICIALĂ ANEVAR

Punctele de vedere oficiale ale Asociației cu privire la diverse
aspecte ce vizează profesia de evaluator pot fi consultate aici.

LA MULȚI ANI!

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

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.

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

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

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

