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ZIUA EVALUATORULUI - 8-9 septembrie 2022

Anul acesta, Ziua Evaluatorului va marca cei 30 de ani ai profesiei de
evaluator în România, respectiv 30 de ani de ANEVAR.

Evenimentul se va desfășura pe parcursul a două zile:

8 septembrie 2022, începând cu ora 19:00, va avea loc
spectacolul „Mă-ntoarce Timpul”, susținut de TVA – Trupa cu
Valoare Adăugată (Teo Boar, Vlady Cnejevici, Dorin Andone și
Adrian Vascu) - alături de invitații speciali: Horațiu Mălăele, Mircea
Baniciu, Emy Drăgoi & Jazz Hot Club și Mihaela Gînju.

9 septembrie 2022, începând cu ora 09:00, conferința cu tema
„Profesia de evaluator la 30 de ani” și Gala Premiilor ANEVAR.

Pe parcursul conferinței vor fi prezentate teme de actualitate în cadrul
profesiei de evaluator (exemplu: evaluarea pentru impozitare și studiile de
piață prevăzute de art. 111 din Codul Fiscal) și vor fi trecute în revistă
momente despre trecutul, prezentul și viitorul ANEVAR prin intervenții ale
unor personalități care au contribuit la dezvoltarea profesiei în România.

La cea de-a șaptea ediţie a Galei Premiilor ANEVAR, vor fi decernate
următoarele categorii de premii:

Premiul „Alexandru Gheorghiu”

Premiul pentru colaborarea remarcabilă cu ANEVAR

Premiul pentru sprijinirea profesiei de evaluator

Premiul pentru o carieră de Valoare

Premiul „Sorin Stan”

Cele două evenimente vor avea loc la Teatrul Național din București,
sala Pictura.

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

Înregistrarea se face pe pagina resurse.anevar.ro, secţiunea Pregătire
Profesională - Formulare de înscriere.

Taxă de participare: 300 lei (pentru ambele evenimente)

Nr. locuri: 200

Vă invităm să celebrăm împreună Ziua Evaluatorului!

OBSERVAȚIILE ANEVAR LA PROIECTUL DE O.G.
PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA LEGII
NR. 227/2015 PRIVIND CODUL FISCAL,
ABROGAREA UNOR ACTE NORMATIVE ȘI ALTE
MĂSURI FISCALE

ANEVAR a formulat observații la proiectul de O.G. pentru modificarea și
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte
normative și alte măsuri fiscale.

Acestea au fost transmise Ministerului Finanțelor, membrilor ANEVAR și
presei, în data de 12 iulie și pot fi accesate aici.

Anexa 1

Anexa 2

PUNCT DE VEDERE AL ANEVAR REFERITOR LA
DISCUȚIILE DIN SPAȚIUL PUBLIC CU PRIVIRE LA
SCHIMBAREA SISTEMULUI DE IMPOZITARE A
PROPRIETĂȚILOR IMOBILIARE PRIN CARE
VALOAREA IMPOZABILĂ VA FI PRELUATĂ DIN
„GRILA NOTARILOR”

Punctul de vedere al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din
România, din data de 1 iulie a.c., referitor la discuțiile din spațiul public cu
privire la schimbarea sistemului de impozitare a clădirilor prin care
valoarea impozabilă va fi preluată din „Grila notarilor” poate fi consultat
aici.

Revista Valoarea, oriunde este ea - Nr. 35

Cel mai recent număr al revistei Valoarea poate fi consultat aici.

NOUA Pagină personală: resurse.anevar.ro

Vă informăm că Pagina personală (acces: resurse.anevar.ro) a
devenit complet funcțională.

Vă invităm să descoperiți noile facilități (câmpurile editabile și
informațiile personalizate) și să vă actualizați datele personale.

Astfel:

Membrii titulari pot actualiza/edita următoarele informații :

- date personale (nume, nr. tel., e-mail etc.)

- adrese de corespondență/domiciliu

- acorduri de publicare a datelor pe site

Membrii titulari pot vizualiza informații despre cotizații și asigurări,
pot completa rapoarte de activitate și pot accesa modulul de
pregătire profesională.

Membrii corporativi pot actualiza următoarele informații :

- date personale (denumire companie, nr. tel. e-mail etc.)

- adrese de corespondență/sediu social

- acorduri de publicare a datelor pe site

Membrii corporativi pot vizualiza informații despre cotizații și
asigurări, despre administratori, membri ANEVAR, și pot completa
rapoarte de activitate.

Atenție! În vederea actualizării informațiilor privind
administratorul/administratorii societății, după caz, se va transmite un
certificat constatator (asemeni celui depus la înscrierea în Asociație) în
atenția Departamentului evidență membri, la adresa de email
contact@anevar.ro.”

Vă mulțumim!

Am activat câmpul de căutare Membri ANEVAR:
www.anevar.ro

Pe prima pagină a site-ului nostru www.anevar.ro, în partea de sus
dreapta, este disponibil de acum butonul Căutare evaluatori. Acesta este
activ și facilitează căutarea membrilor ANEVAR după criterii precum:
categorie de membru, nume sau prenume, număr de legitimație, județ,
specializare.

EVENIMENTE VIITOARE

Următorul eveniment este: Ziua Evaluatorului din
România – 30 de ani de ANEVAR (8-9 septembrie -
București)

Urmează:

Evaluarea bunurilor din patrimoniul cultural – istoric (Gura
Humorului)

Întâlnirea anuală a membrilor corporativi (Poiana Brașov)

Schimbul permanent de cunoștințe profesionale reprezintă o componentă
de bază a excelenței în activitatea profesională. Cu atât mai mult cu cât
criza sanitară și cea provocată de conflictual armat au crescut gradul de
incertitudine în toate domeniile, iar singura modalitate de a rămâne
conectat la realitățile economice fiind accesul la informații culese 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

ANEVAR a luat ființă în anul 1992, ca asociaţie profesională neguvernamentală, independentă, conform prevederilor legale în

vigoare la acea dată, iar 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.

Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România are drept scop organizarea, coordonarea și autorizarea exercitării

profesiei de evaluator autorizat în România, reprezentarea și protejarea intereselor profesionale ale membrilor săi, asigurarea

exercitării independente a profesiei de evaluator autorizat cu respectarea deontologiei profesionale și a unui înalt nivel de

calificare profesională, precum și promovarea standardelor, metodelor și tehnicilor de evaluare în activitatea evaluatorilor

autorizați.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa vizitati site-ul nostru www.anevar.ro
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