
Telefon:   +4 021 315 6564    +4 021 315 6505

Fax:   +4 021 311 1340

E-mail:   anevar@anevar.ro

Program:   Luni - Joi: 09:00 - 17:30

Vineri: 09:00 - 15:00

NEWSLETTER IANUARIE 2022

 

 
 
Știri
◾ 30 de ani de ANEVAR:
1992-2022

◾ Comunicat de presă
ANEVAR

◾ Seminar la sală & online
– Evaluarea pentru
impozitare și alte noutăți” –
ianuarie/februarie 2022

◾ Revista VALOAREA –
Nr. 33, decembrie 2021

◾ Distribuirea însemnelor
membrilor ANEVAR pentru
anul 2022

◾ Nou, în
magazin.iroval.ro!

◾ Programul Kost –
Discount!
 

Evenimente viitoare
 

Poziția oficială ANEVAR
 

Newsletter-ul și în
spațiul oficial ANEVAR
de social media

 

30 de ani de ANEVAR: 1992-2022

Anul acesta se împlinesc 30 de ani de la
momentul naşterii profesiei de evaluator în
România – Constituirea ANEVAR.

Repere din istoria Asociației:

În data de 11 ianuarie 1992 a avut loc în aula Academiei de Studii
Economice din Bucureşti, Adunarea constitutivă, în cadrul căreia,
membrii fondatori au semnat „Convenţia de înfiinţare a Asociaţiei
Naţionale a Evaluatorilor din România (ANEVAR)”, precum şi
Statutul ANEVAR.

ANEVAR s-a constituit în conformitate cu prevederile Legii pentru
persoanele juridice (Asociaţii şi Fundaţii), nr.21/1924.

ANEVAR a dobândit personalitatea juridică prin Sentinţa civilă
nr.32/21.01.1992 pronunţată de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti.

În anul 2011 profesia de evaluator autorizat a fost reglementată
prin Ordonanța Guvernului României nr. 24/2011 privind unele
măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări
prin Legea nr. 99/2013, ANEVAR fiind constituită ca organizație
profesională de utilitate publică, fără scop patrimonial, din
care fac parte evaluatorii autorizați care dobândesc această
calitate, în condițiile prevăzute de actul normativ mai sus
menționat.

ANEVAR va marca această aniversare prin diverse activități, ce se vor
desfășura pe parcursul întregului an 2022.

Comunicat de presă ANEVAR

În data de 3 ianuarie am emis un comunicat de presă prin care anunțam
noua conducere a ANEVAR. Acesta a fost preluat de toată presa de profil
și publicat pe portalurile web și în edițiile pe hârtie:

Preluarea din Ziarul Financiar: https://www.zf.ro/companii/asociatia-
evaluatorilor-presedinte-radu-calin-timbus-conduce-anevar-20440279

Comunicatul poate fi consultat, de asemenea, pe site-ul nostru, aici.

„Imaginea pozitivă a Asociației se datorează tuturor celor care, în ultimii 30
de ani, au pus temeliile acestei profesii în România, au promovat
Standardele, au transmis cunoștințele din generație în generație, celor
care au monitorizat și verificat aplicarea cu bună credință și în
concordanță cu toate cerințele legale aplicabile a Standardelor și
recomandărilor, precum și tuturor celor care, prin propriul raționament
profesional au rezolvat cu obiectivitate, transparență, profesionalism și
competență obiectivele de evaluare solicitate.” a declarat noul preşedinte
ANEVAR, Radu Timbuș, pentru presă.

Seminar la sală & online – Evaluarea pentru
impozitare și alte noutăți” – ianuarie/februarie 2022

În data de 3 februarie, ora 12.00, acest seminar este
programat și online. Înscrierea se realizează pe

resurse.anevar.ro.

Seminarul C039 - Evaluarea pentru impozitare și alte noutăți a avut loc
lasală, în patru locații. Seminarul de autor (8h), lectori: Adrian Vascu &
Radu Timbuș, a fost programat după cum urmează:

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

C039 - Evaluarea pentru impozitare și alte noutăți. Seminar de
autor (8h) - 21 ianuarie 2022 – Iași

Seminarul s-a desfășurat la sală 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.

Revista VALOAREA – Nr. 33, decembrie 2021

Numărul din decembrie a avut ca temă centrală Etica.

Revista poate fi descărcată din aplicația gratuită REVISTA VALOAREA
(Android și iOS) sau de pe site-ul nostru, de 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.

Nou, în magazin.iroval.ro!

Catalogul 5 prezintă informații privind costurile de reconstruire pentru
clădiri cu funcțiuni rezidențiale înșiruite și cuplate și apartamente în blocuri
foarte înalte. De asemenea, în acest catalog au fost prezentate costuri ale
clădirilor monumentale, ale unor clădiri cu funcțiuni sanitare.

Mai multe detalii, aici .

Programul Kost – Discount!

Până la 31 martie 2022 prețul pentru 1 licență STANDARD este 750 lei
(inclusiv TVA), față de prețul de listă de 997 lei (inclusiv TVA).

Mai multe informații, aici .

EVENIMENTE VIITOARE

Următoarea conferință programată este: Evaluarea pentru Raportare
Financiară și pentru Impozitare , în luna februarie. Aceasta se va
desfășura online.

Pentru detalii, urmăriți 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

mailto:anevar@anevar.ro
https://www.anevar.ro/
https://www.zf.ro/companii/asociatia-evaluatorilor-presedinte-radu-calin-timbus-conduce-anevar-20440279
https://www.anevar.ro/images/_upload/comunicat-noul-pre-edinte-anevar-2022-2023-radu-c-lin-timbu.pdf
https://www.anevar.ro/images/documente/v33-3.pdf
http://site2.anevar.ro/sites/default/files/page-files/procedura_dobandirii_actualizata_cf_hcd_24_din_2021_0.pdf
http://site2.anevar.ro/noutati/24-nov-2021-distribuirea-insemnelor-membru-anevar-pentru-anul-2022
https://www.anevar.ro/noutate/129/nou-in-magazin-iroval-ro
https://www.anevar.ro/noutate/23/programul-kost-plus-versiunea-9-0-discount-pan-la-data-de-31-martie-2022
http://www.anevar.ro/
https://www.anevar.ro/p/pozitia-oficiala-a-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
https://www.anevar.ro/

