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Evenimente viitoare
Poziția oficială ANEVAR
Anul acesta, Ziua Evaluatorului va marca cei 30 de ani ai profesiei de
Evaluator în România, respectiv 30 de ani de la înființarea ANEVAR.

Newsletter-ul și în
spațiul oficial ANEVAR
de social media

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.
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.
Mai multe detalii sunt disponibile aici.
Vă invităm să celebrăm împreună 30 de ani de Valoare în profesia de
Evaluator!

SEMINAR NOU! GÂNDIRE CRITICĂ

ANEVAR organizează o serie de seminare cu tema Gândirea critică Lector: prof. univ. dr. Dumitru Borțun, doctor în filosofie şi profesor la
Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice din cadrul SNSPA. Primul
seminar va avea loc la București, în 8 Septembrie, începând cu ora 11.00,
urmând să anunțăm curând locațiile din țară.
Gândirea critică și autonomia gândirii presupun înțelegerea întregului
context, capacitatea de a filtra informațiile, de a lua decizii oportune, de a
învăța din eșecuri și de a fi rezilient - abilitatea de a reveni în forță după o
perioadă de impas. Este un concept util în a forma echipe agile și a putea
contracara deciziile bazate pe emoții. Vă încurajăm să vă însușiți
informațiile transmise prin intermediul acestui seminar, recomandat
antreprenorilor, liderilor, celor de care depinde succesul unei afaceri sau
celor care urmăresc excelența în domeniul în care activează.
Temele abordate în cadrul seminarului de gândire critică pot fi consultate
aici.
Înscriere: resurse.anevar.ro,
Formulare de Înscriere

Secțiunea

Pregătire

Profesională

–

! Document în pagina de transparență decizională –
Regulile de elaborare a studiilor de piață

Având în vedere modificarea art. 111 alin. (4) și (5) din Codul fiscal, în
sensul stabilirii responsabilității întocmirii studiilor de piață în sarcina
evaluatorilor autorizați, Consiliul director al ANEVAR a elaborat proiectul
de Hotărâre a pentru aprobarea Regulilor de elaborare a Studiilor de
piață prevăzute laart. 111 din Codul fiscal, publicat pe site-ul ANEVAR, la
rubrica Transparență decizională, începând cu data de 26 august a.c.
Până în data de 23 septembrie, vă rugăm să ne comunicați observațiile și
propunerile dumneavoastră.
Documentul va fi definitivat, aprobat și publicat în Monitorul Oficial al
României în cursul lunii octombrie 2022 – când va intra în vigoare.
Regulile astfel stabilite vor fi obligatorii pentru evaluatorii autorizați care
elaborează Studiile de piață prevăzute la art. 111 din Codul fiscal.

Semnătura digitală pentru membrii ANEVAR

ANEVAR a încheiat un protocol cu compania Transsped în vederea
achiziționării de către membrii ANEVAR a Certificatelor digitale
calificate necesare pentru utilizarea semnăturii electronice calificate,
în condițiile legii. Semnătura electronică va conține și numărul
legitimației de evaluator autorizat.
Principalele avantaje care au fost avute în vedere la alegerea acestei
companii au fost:
a. tarife unitare speciale pentru toți membrii ANEVAR care vor apela
la serviciile autorității de certificare.
b. o procedură de încheiere a Acordurilor de abonat pentru emiterea
unui certificat digital calificat la distanță, online, fără deplasare;
solicitanții nu sunt obligați să dețină mijloace deosebite de
comunicare la distanță, ci doar un computer dotat cu o cameră de
filmat (toate laptopurile având această facilitate) sau un telefon
mobil inteligent și o adresă valabilă de e-mail. Pașii pentru
obținerea semnăturii digitale:
1. Solicitanții vor accesa portalul web UAF (user agreement form)
creat special de către Transsped pentru evaluatorii autorizați, unde
aceștia vor alege perioada de valabilitate a certificatului și vor
completa datele personale.
2. Transsped realizează identificarea video a solicitanților și emite
certificatul digital calificat.
3. Solicitanții vor primi prin SMS datele pentru activarea certificatului
digital calificat în cloud.
c. Calitatea de evaluator autorizat, membru al ANEVAR, va fi
verificată de autoritatea de certificare prin consultarea
Tabloului Asociației publicat pe pagina web a Asociației, fără
obligația ca evaluatorii autorizați să obțină adeverințe în acest
sens.
d. Un certificat este suspendat pentru maximum şapte (7) zile după
cererea de suspendare. Un certificat poate fi suspendat de două
ori; o a treia suspendare şi depăşirea perioadei de suspendare
atrag după sine revocarea certificatului.
e. Clauze de confidențialitate și de protecția datelor cu caracter
personal.

Pentru a obține mai multe informații despre certificatul digital calificat
(semnătura
electronică)
puteți
accesa
adresa
de
e-mail:
vanzari@transsped.ro, iar noi vom reveni în curând cu mai multe detalii,
într-o postare dedicată, pe site-ul nostru: www.anevar.ro

A APĂRUT VERSIUNEA 10.0 A PROGRAMULUI
KOST PLUS PENTRU CALCULUL AUTOMATIZAT AL
COSTULUI CONSTRUCŢIILOR

Programul KOST PLUS versiunea 10.0
Versiunea 10.0 aduce următoarele noutăți:
indicii de actualizare pentru perioada 01.08.2022 – 31.07.2023
lămuriri suplimentare în unele texte din zona de filtrare a costurilor
rezolvarea unor probleme constatate în perioada 01.08.2021 –
31.07.2022.
Generalităţi
Programul KOST PLUS facilitează calculul costului construcțiilor în cadrul
abordării prin cost folosind informațiile provenite din mai multe surse,
aranjate astfel încât să fie ușor accesibile.
Sursele de informații sunt următoarele:
a) cataloagele de costuri (numite în continuare Cataloage):
COSTURI DE RECONSTRUCȚIE - COSTURI DE ÎNLOCUIRE
CLĂDIRI REZIDENȚIALE - Editura IROVAL, autor Corneliu
Șchiopu
COSTURI DE RECONSTRUCȚIE - COSTURI DE ÎNLOCUIRE
CLĂDIRI
INDUSTRIALE,
COMERCIALE,
AGRICOLE,
CONSTRUCȚII SPECIALE - Editura IROVAL, autor Corneliu
Șchiopu
COSTURI DE RECONSTRUCȚIE - COSTURI DE ÎNLOCUIRE
CLĂDIRI CU STRUCTURI PE CADRE, ANEXE GOSPODĂREȘTI,
STRUCTURI MiTek ȘI CONSTRUCȚII SPECIALE - Editura
IROVAL, autor Corneliu Șchiopu
COSTURI DE ÎNLOCUIRE CLĂDIRI DE BIROURI ȘI CLĂDIRI
COMERCIALE - Editura IROVAL 2020, autor Corneliu Șchiopu
COSTURI DE RECONSTRUCȚIE - COSTURI DE ÎNLOCUIRE
CLĂDIRI ÎNȘIRUITE, CLĂDIRI CUPLATE, APARTAMENTE ÎN
BLOCURI
TURN,
CLĂDIRI
MONUMENTALE,
SPITALE,
POLICLINICI ȘI CĂMINE DE BĂTRÂNI - Editura IROVAL 2021
și 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)
b) cărțile în care apar costuri ale elementelor de construcții (numite în
continuare Cărți):
„Metoda costurilor segregate” – Editura IROVAL 2009
„CONSTRUCȚII – sisteme și subsisteme constructive” – Editura
IROVAL 2012.
Sursele de informații (pct. a si b) vor fi completate cu alte tipuri de
construcții din surse noi, pe măsură ce acestea vor apărea.
În baza de date a programului Kost Plus costurile (material, manoperă,
transport, coeficient recapitulație deviz analitic, coeficient cheltuieli
indirecte) și coeficienții de corecție pentru localizare și pentru manoperă
sunt preluate conform Cataloagelor.
Programul calculează și afișează costul construcțiilor în mod coerent cu
standardele și ghidurile ANEVAR în vigoare.
Pe măsură ce vor apărea noi standarde și ghiduri ANEVAR programul va fi
actualizat.
Programul oferă:
Gradul seismic al tuturor localităților din România, pe baza
coordonatelor lor geografice, calculând distanța cea mai scurtă față
de localitățile precizate în Anexa nr. 2 din Cataloage.
Alegând o localitate se calculează automat coeficienții de corecție
pentru distanța de transport și de manoperă conform informațiilor
din Anexa nr. 2 din Cataloage.
În funcție de data evaluării, programul alege setul de indici de
actualizare adecvat și scoate TVA aferent acelui set de indici
Din câteva click-uri se alege costul dorit
Cu un click se poate vizualiza pagina din catalog unde se află
costul respectiv
Se calculează costul lucrărilor finalizate și al celor rămase de
executat
Programul furnizează, pe lângă simbolul articolului, descrierea pe
larg a acestuia (acest lucru este obligatoriu conform cataloage
reeditate în 2016)
Se pot adăuga articole din afara cataloagelor
Un raport întocmit la o dată anterioară se poate multiplica și
recalcula la o altă dată
O fișă de cost se poate multiplica în cazul în care există mai multe
construcții de același tip într-o incintă
Din zona de listare se pot selecta centralizatorul și fișele obișnuite
sau centralizator și fișe pentru impozitare
Centralizatoarele și fișele se pot exporta în PDF, Excel, Word
Posesorii de licențe Kost Plus pot descărca din zona lor de client
cele 5 cataloage ale d-lui Corneliu Șchiopu, Editura IROVAL.

Conținutul pachetelor de licențiere și alte informații de interes se
potconsulta pe site-ul www.kosturi.ro.
Vizitați pagina de Facebook a Kost Plus, iar pe YouTube lista numită
„Utilizare
Kost
Plus”:
https://www.youtube.com/playlist?
list=PLlhXMppsWOYdlb3_VYZwUXpm4ls-3BBFm.

SESIUNE EXTRAORDINARĂ DE EXAMENE DE
FINALIZARE CURSURI DIN PERIOADA 2020-2021

În luna septembrie 2022, ANEVAR organizează o sesiune extraordinară
de examene finalizare curs la care pot participa membrii ANEVAR înscrişi
la cursurile de pregătire profesională în domeniul evaluării desfăşurate în
perioada 2020-2021.
Examenul scris, consultațiile și examenul oral vor avea loc online,
prin intermediul platformei ZOOM și al platformei de testare online
ANEVAR ( https://resurse.anevar.ro ).
Toate informațiile necesare accesării celor două platforme vor fi
comunicate candidaților, prin e-mail, după încheierea perioadei de
înscriere.

PROGRAMUL EXAMENULUI
29 august 2022 - predare lucrări de evaluare, în format electronic
(vor preda lucrarea de evaluare toți participanții la examen);
6 septembrie 2022, ora 10:00 - test grilă;
12 - 20 septembrie 2022 - consultaţii (dacă este cazul);
4 – 15 octombrie 2022 - examen oral.

ÎNSCRIEREA
Perioada de înscriere: 10 - 29 august 2022.
Cererea de înscriere la examen este disponibilă aici.
Mai multe informații sunt disponibile aici.

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 (29
octombrie, Suceava)
Întâlnirea anuală a membrilor corporativi (10 decembrie,
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

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
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

