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Balul Evaluatorilor – 31 Mai 2019

Vă anunțăm o premieră a evenimentelor organizate în cadrul ANEVAR:

În data de 31 mai vă invităm la prima ediție a Balului Evaluatorilor, un
eveniment caritabil organizat de către ANEVAR împreună cu Fundația
„Apreciază Viața!” constituită în anul 2015 cu scopul de a desfăşura
activităţi filantropice în folosul membrilor Asociaţiei Naţionale a
Evaluatorilor Autorizaţi din România, al familiilor lor și al foștilor
membri ai Asociației.

Evenimentul își propune să celebreze debutul verii cu muzică variată,
poezie, ținute îndrăznețe și multă voie bună. Ne vor fi alături: actorul
Ion Caramitru, Adrian Vascu și Trupa TVA (împreună cu Teo Boar
și Vlady Cnejevici), acorduri consacrate din toate genurile muzicale,
mixate de un DJ profesionist și, așa cum v-am obișnuit deja, premii
surpriză!

Mai multe detalii despre acest eveniment, aici .

http://www.anevar.ro/
http://site2.anevar.ro/noutati/22-apr-2019-balul-evaluatorilor-31-mai-2019


Conferința Națională ANEVAR – 12
Aprilie 2019

Conferința Națională ANEVAR a avut loc la București,
în data de 12 Aprilie 2019. În deschidere, Dana Ababei
-Președinte ANEVAR, a dat cuvântul invitaților:
Niculae Bălan - Președinte UNPIR, Alexandra Lazăr –
reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice, Dan
Manolescu - Președinte Camera Consultanților Fiscali,
Adrian Popescu - Secretar general CAFR și Andrei
Aurel - Președinte Consiliul filialei București a
CECCAR.

Tot în cadrul evenimentului au fost decernate distincții
următoarelor persoane, pentru Contribuția adusă
dezvoltării profesiei pe plan regional: MUSTĂȚEA
ELENA, OLTEANU SILVIA, SOMAY ILDIKO,
ȘTEFĂNESCU BEATRICE, TOMULESCU AGNETA,
ALBU AUREL, CÂRCEIE RADU, COSMA
DORINEL, OLARU ION, RAICU ALEXANDRU,
ZGORCEA ION.

De asemenea, Dana Ababei, Președinte ANEVAR, a
oferit diplome și premii unor autori/ membri ANEVAR
ale căror articole au fost publicate în numărul 22 al
revistei „ Valoarea, oriunde este ea”. Lista cu numele
acestora este disponibilă în paginile revistei.

Revista „Valoarea, oriunde este ea” –
Nr. 22

Numărul 22 al revistei „Valoarea, oriunde este ea” a
fost lansat în data de 12 aprilie a.c., în cadrul Conferinței
Naționale ANEVAR.



Această ediție a fost dedicată Filialei București, urmând
ca la numerele viitoare să invităm să se implice, pe rând,
toate filialele. Am acordat câteva premii celor care ne-au
transmis articole, iar premianții au fost anunțați în
această ediție. Mulțumim tuturor autorilor pentru
contribuția la un conținut de Valoare!

Vă invităm să descoperiți cele mai noi articole pe site-ul
nostru www.anevar.ro, în secțiunea dedicată acestei
publicații sau din aplicația mobilă REVISTA
VALOAREA, disponibilă pentru sistemele Android și
iOS.

Download, aici .

Conferința Națională CCF – 13
Aprilie 2019

Dana Ababei , Președinte ANEVAR, a participat în
data de 13 aprilie a.c., în calitate de invitat, la
Conferința Națională a Camerei Consultanților
Fiscali.

Mesajul său a fost pentru întărirea relației de colaborare
interprofesională și pentru sprijinul cât mai eficient
oferit membrilor comuni.

Detalii, aici .

Extras din Minuta Consiliului director
din 16 ianuarie 2019

Şedinţa Consiliului director al ANEVAR din data de 16
ianuarie 2019 a avut loc la București.

Mai multe detalii despre discuţiile purtate puteţi afla din
Extrasul Minutei şedinţei .

Înscrieri la examenele de finalizare a
stagiaturii – Mai 2019

Înscrierile la examenele de finalizare a stagiaturii,
sesiunea Mai 2019, se fac în perioada 15 aprilie – 2 mai
2019.

Examenele vor avea loc în perioada 13 – 17 mai 2019,
datele exacte, locaţiile şi repartizarea candidaților pe

http://www.anevar.ro/
http://site2.anevar.ro/sites/default/files/revista-asociatiei/valoarea_22.pdf
https://www.facebook.com/ANEVAR.oficial/posts/2890888547599467?__xts__%5B0%5D=68.ARBWP0eYtmqbAs6LzsRjXwuRJLFsvHl5tXKyES7Mz1GgOdpJ7pAYFXFa4vCZKdFrcyFtih2SENt9RbF9EVzr14bWf83E6OlP7zqz5S2a14Z_4YXU8HQFrltmb67yb0bL_UOSoWqVBjSOMlrftpSdzV0_c6Vh2yAeTcIljmRLqi08SRVFvrDebWy4E_fzdAZ2cjNWR9k7HFGZz2dciaCUitSdUgaLNPkOCe22ArEcGN0cFEHSvrm7-46g5GVfiveoaDKShgE0sJmXi3sfuFwlhzTw7sUKnlA9rsKkpb2FMhsLy_6KYe0WLIYiUPc-0okXjCHEfwkzcDhid3IcxamlL26_Pjo-&__tn__=-R
http://newsletter.site2.anevar.ro/pdf/MINUTA16.pdf


grupe urmând a fi postate pe site după încheierea
perioadei de înscriere.

Toate detaliile sunt disponibile aici .

Activități viitoare

Elaborarea prezentărilor pentru
întrunirile ANEVAR din anul 2019

În măsura în care dețineți cunoștințele și abilitățile
profesionale care vă permit elaborarea de prezentări în
cadrul întrunirilor ANEVAR, vă rugăm săne transmiteți
la adresa de email evenimente@anevar.ro următoarele:

un rezumat al prezentării propuse (nu mai mult
de 400 de cuvinte) cu 30 zile înainte de
întrunirea programată

în cazul în care propunerea este acceptată,
prezentarea finală cu 10 zile înainte de întrunirea
programată.

Analiza propunerii va fi realizată în termen de 7 zile de
la primire.

Detalii, aici .

Analize de piață

Continuăm să vă supunem atenției noi analize ale pieței imobiliare, furnizate de diferiți raportori. Acestea sunt găzduite pe
site-ul nostru, în pagina Resurse. Corectitudinea datelor cuprinse în analizele prezentate este garantată de fiecare entitate
furnizoare în parte.

Luna aceasta vom publica o nouă analiză a site-ului www.analizeimobiliare.ro

Aceasta poate fi studiată aici .

http://site2.anevar.ro/noutati/01-apr-2019-nou-inscrierile-la-examenele-finalizare-stagiaturii-sesiunea-mai-2019
mailto:evenimente@anevar.ro
http://site2.anevar.ro/noutati/22-jan-2019-elaborarea-prezentarilor-pentru-intrunirile-anevar-din-anul-2018
http://site2.anevar.ro/pagini/analize-imobiliare-furnizate-site-ul-analizeimobiliarero


Poziția oficială ANEVAR

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 și LinkedIn. Conectați-vă cu noi prin
intermediul celor trei 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
 

 

Informatii de contact ANEVAR
Sediul central 
Strada Scarlatescu nr. 7, sector 1, Bucuresti, 011158 

Tel. +4021 315 6564   +4021 315 6505
Fax. +4021 311 1340
E-mail. anevar@anevar.ro

Program de lucru:  Luni-Joi: 9.00 - 17.30
Vineri: 9.00 - 15.00

Pentru informatii de contact privind filialele

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

http://nou.anevar.ro/pagini/pozitia-oficiala-asociatiei
https://www.facebook.com/ANEVAR.oficial
https://twitter.com/AnevarRomania
https://www.linkedin.com/company/anevar
mailto:%20anevar@anevar.ro


asociatiei, va rugam sa vizitati site-ul nostru: 
www.anevar.ro/pagini/informatii-contact

 

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

 
 

http://www.anevar.ro/pagini/informatii-contact
http://www.anevar.ro/

