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Ziua Evaluatorului a fost un eveniment deosebit prin emoția cu care am
celebrat trei decenii de Valoare în profesie și datorită momentelor speciale
la care am asistat de-a lungul celor două zile – 8 și 9 septembrie.
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◾
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CRITICĂ – format nou!
◾
SEMNĂTURA DIGITALĂ
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Am sărbătorit 30 de ani de la înființarea Asociației și de la nașterea
profesiei de evaluator în România alături de membrii noștri, de invitați și de
președinții care au condus organizația începând cu anul 1992, domnii:
Gheorghe Bădescu, Adrian Crivii, Mihail Bojincă, Adrian Vascu, Filip
Stoica, Daniel Manațe, Dana Ababei, Sorin Petre, actualul președinte Radu Timbuș și viitorul președinte - Adrian Popa Bochiș. Domnii Ion
Anghel și Marian Petre nu au fost prezenți, dar mandatele lor au fost
evocate în scurt metrajul REPERE, ce a surprins momente importante din
istoria ANEVAR.

noi informații

◾
! Document în pagina de
transparență decizională –

Regulile de elaborare a studiilor
de piață

Evenimente viitoare

În 8 septembrie, seara, la Teatrul Național din București, am fost gazdele
spectacolului cu denumirea încărcată de semnificație: „Mă-ntoarce
Timpul”, susținut de trupa TVA - Trupa cu Valoare Adăugată (Teo Boar,
Vlady Cnejevici, Dorin Andone și Adrian Vascu) și invitații speciali: Horațiu
Mălăele, Mircea Baniciu, Emy Drăgoi & Jazz Hot Club și Mihaela Gînju.

Poziția oficială ANEVAR
Newsletter-ul și în spațiul
oficial ANEVAR de social
media

A doua zi, în 9 septembrie, Președintele ANEVAR, Radu Timbuș, a dat
cuvântul invitaților noștri, în deschidere, și a dat startul prezentărilor cu
teme profesionale, menționând că va păstra tonul optimist în care s-a
încheiat seara precedentă. „Eu reprezint prezentul, iar astăzi voi da
cuvântul celor care au condus organizația, celor care au dus pe umeri
responsabilitatea imaginii pozitive a Asociației și pe cea a respectului față
de profesia de evaluator. Tot ce există astăzi li se datorează și le
mulțumim.”
În partea a doua, alături de Președintele ANEVAR, Radu Timbuș, și de
viitorul președinte, Adrian Popa Bochiș, pe scenă au urcat președinții care
au condus Asociația în acești 30 de ani de existență. Discursurile acestora
au fost despre ce s-a realizat și despre ce urmează, despre independență,
profesionalism, etică, excelență, dar și despre provocări și viitor.
Evenimentul nostru se încadrează de acum în istoria recentă a ANEVAR.
A fost o veritabilă călătorie în timp, trecut-prezent-viitor, pe care am urmato cu toții, cu sentimentul unui mare privilegiu, de a fi în aceeași sală cu cei
care au contribuit la istoria celor 30 de ani.
Premiile acordate în cadrul celei de-a 7-a ediții a Galei Premiilor ANEVAR
au fost:
Premiul ”Alexandru Gheorghiu” – Irina BENE, cercetător
IROVAL 2007 - prezent, lector ANEVAR, EI, EPI, coordonator al
activității IROVAL
Premiul pentru o carieră de Valoare – Rodica HĂȘMĂȘAN - și-a
început activitatea în ANEVAR cu peste 25 de ani în urmă făcând
parte din echipa administrativă a centrului teritorial Cluj, membru în
Consiliul Director ANEVAR 2018-2020, membru în Comisia de etică
și disciplină ANEVAR 2004, 2006-2007, 2008, 2010-2011, 20122016, 2021-prezent, lector ANEVAR, MAA, REV, EBM, EI, EPI, VE
Premiul pentru sprijinirea profesiei de evaluator:
1. domnului Radu Gheorghe MARDARI – Șef Birou Administrativ
Sud-Vest Oltenia ANEVAR 2002-2013, EI, EPI, EBM, a desfășurat
o activitate prodigioasă de dezvoltare a profesiei de evaluator și a
Biroului Zonal în Sud Vestul țării.
2. domnului Radu CÂRCEIE - reprezentant zonal în Consiliul
Director zona 5, 2004-2005, EBM, EI, EPI, EIF, VE. Activitatea
domnului Radu Cârceie s-a concretizat în consolidarea ANEVAR în
Timișoara și județele care aparțin acestui birou zonal.
Premiul special ”Sorin V. Stan” – Ion ANGHEL – Preşedinte
ANEVAR 2006-2007, lector ANEVAR, MAA, REV, EBM, EI, EPI, VE
– pentru implicarea constantă și continuă în organizarea și buna
desfășurare a Conferinței „Evaluarea pentru piaţa de capital din
România” , prima ediție având loc acum 20 de ani.
Evenimentul s-a încheiat cu o fotografie de grup, a tuturor celor prezenți
pe scenă și în sală, fotografie ce simbolizează și demonstrează unitatea și
coeziunea membrilor Asociației.
Albume foto:
https://www.facebook.com/media/set?
vanity=ANEVAR.oficial&set=a.8263772310311037
https://www.facebook.com/media/set?
vanity=ANEVAR.oficial&set=a.8263915496963385
Mai multe detalii sunt disponibile aici.

EXAMENUL DE ATRIBUIRE
MEMBRU STAGIAR ANEVAR

A

CALITĂŢII

DE

Calendarul de desfășurare a examenului de atribuire a calităţii de membru
stagiar, sesiunea noiembrie 2022, este următorul:

Formularul de înscriere la examen este disponibil aici.
Mai multe informații sunt disponibile aici.

EXAMENUL DE
NOIEMBRIE 2022

ACREDITARE/REACREDITARE

-

Radu Timbuș, Președinte ANEVAR, despre examenul de Acreditare: „
Este un examen de excelență în cadrul Asociației noastre. Cei care s-au
prezentat, de-a lungul timpului, au beneficiat de un câștig profesional
deosebit. Iar cei care au finalizat toate probele și au promovat, își ridică
diplomele, de obicei, într-o sală plină cu colegi, în aplauzele noastre, ale
tuturor. Doresc succes celor care participă la această sesiune!”
Calendarul de desfășurare
sesiunea noiembrie 2022:

a

examenului

acreditare/reacreditare,

Informații
suplimentare
sunt
disponibile
aici:
https://www.anevar.ro/p/evaluatori-autorizati/membri-categorii/membriacreditati.

PROGRAMUL SEMINARELOR
CONTINUĂ – toamnă 2022

DE

PREGĂTIRE

Programul de pregătire continuă pentru toamna anului 2022 conține:
1. Seminare cu predare la sală – organizate în luna octombrie în
filialele ANEVAR
2. Seminare cu predare online – organizate în luna noiembrie pe
platforma ZOOM
3. Testări online – disponibile pe tot parcursul perioadei
4. Conferințe
Toate detaliile sunt disponibile aici.

SEMINAR GÂNDIRE CRITICĂ – format nou!

ANEVAR organizează la sală, în mai multe orașe, în formatul nou,
echivalatcu 8 ore de pregătire profesională continuă, seminarul Teme la zi
în evaluare și Gândire critică - Lectori: Adrian Vascu: președinte
ANEVAR 2014-2015 și prof. univ. dr. Dumitru Borțun: doctor în filosofie şi
profesor la Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice din cadrul SNSPA.
Prima ediție a avut loc la București, în 8 Septembrie.
Temele abordate în cadrul seminarului de gândire critică pot fi consultate
aici.
Detalii despre locații și înscrieri: resurse.anevar.ro

SEMNĂTURA DIGITALĂ PENTRU MEMBRII ANEVAR
– noi informații

Așa cum v-am informat în Newsletter-ul precedent, 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.
Informația nouă este reprezentată de linkul la care solicitanții vor accesa
portalul web UAF (user agreement form), creat special de către Transsped
pentru evaluatorii autorizați, unde vor alege perioada de valabilitate a
certificatului
și
vor
completa
datele
personale:
https://uaf.transsped.ro/UA_Person.aspx?client=anevar&promotioncode=EH7O92SCIJ&promotion-code=KBO0PWYI4Q&promotioncode=492TZWHD7V&promotion-code=RAVX52JSQ6.
Pentru a obține mai multe informații despre certificatul digital
calificat(semnătura electronică) puteți accesa adresa de e-mail:
vanzari@transsped.ro sau detaliile postate pe site.

! 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 elaboratproiectul 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.
S-a încheiat, în data de 23 septembrie, perioada în care am primit
observațiile și propunerile dumneavoastră.
Documentul urmează să fie 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.

EVENIMENTE VIITOARE

Următorul eveniment este: Conferința: Evaluarea
bunurilor din patrimoniul cultural – istoric (29
octombrie, Suceava)

Urmează:
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.

CONSULTAȚI PERIODIC SITE-UL OFICIULUI
NAȚIONAL PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA
SPĂLĂRII BANILOR (ONPCSB)!

Actele normative UE și ONU privind sancțiunile și măsurile
restrictive sunt accesibile pe site-ul ONPCSB, pe prima pagină ,
precum și la rubrica „ Sancțiuni Internaționale ”.
Aceste documente trebuie avute în vedere în contextul
măsurilor de cunoaștere a clientelei, pe care le aplicați conform
Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării
banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și
completarea unor acte normative.

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

