UNIUNEA PROFESIILOR LIBERALE DIN ROMÂNIA

ZIUA EVALUATORULUI – 30 de ani de evaluare în România –
ANEVAR 30 (Teatrul Național București):
Ziua Evaluatorului a fost un eveniment deosebit prin emoția celebrării a trei decenii de
Valoare în profesia de evaluator din România. ANEVAR a 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.

La conferința cu tema ”Profesia de evaluator la 30 de ani”, urmată de Gala Premiilor ANEVAR a
participat și Președintele UPLR, dl. Gheorghe Ialomițianu: “ANEVAR este una dintre cele mai

importante organizații din România care a deschis drumul profesiilor liberale. Vă felicit pentru
activitatea profesională în interesul public, în decursul celor 30 de ani, dar mai ales în ultima
perioadă, afectată de criză, când v‐ați adaptat rapid la noile condiții.”, a declarat acesta în
deschidere.

Au mai participat:
 Cristina Tănase, Șef Serviciu ‐ Serviciul Profesii Juridice Conexe din cadrul Ministerului
Justiției
 Dan Manolescu, președinte Camera Consultanților Fiscali, Prim‐vicepreședinte UPLR:
“Ministerul Justiției are în proiect doar modificarea Ordonanței 2, dar cred că ar trebui
să avem un obiectiv mai amplu, acela de a rescrie Ordonanța 2, cred că este nevoie de
o reașezare completă a acestei legislații în ceea ce privește expertiza. …Consider că
trebuie să ținem aproape și să ne coordonăm acțiunile în toată această perioadă, așa
cum am făcut‐o și în trecut.”
 Emilia Iordache, Director General Adjunct, Direcția generală de legislație fiscală și
reglementări vamale și contabile din cadrul Ministerului Finanțelor.

