NEWSLETTER

Nr. 05 / 2019
Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România

Știri

Cuprins
Știri

Balul Evaluatorilor – 31 Mai 2019, Biavati
Events

Balul Evaluatorilor – 31 Mai 2019, Biavati Events
Adunarea Generală TEGoVA - 17-18 Mai 2019,
Croația
RICS
Conferința „Professionalism in real estate” –
Mercure Bucharest City Center, 21 iunie 2019
Activități viitoare
Poziția oficială ANEVAR
Newsletter-ul și în spațiul oficial ANEVAR de
social media

Atunci când o comunitate se adună în jurul unei cauze, când oamenii
devin conștienți de puterea lor de a ajuta alți oameni, se întâmplă un
lucruminunat, așa cum a fost seara de vineri, 31 mai. Balul
Evaluatorilor este un eveniment unic în istoria Asociației, prin eleganță
și scopul filantropic declarat. Sub semnul solidarității, evaluatorii,
membri ANEVAR, persoane fizice și firme, au sărbătorit bucuria de a
dărui. Peste 70 de obiecte cu povești minunate, oferite de invitații
noștri, au contribuit la strângerea de fonduri în beneficiul Fundației
„Apreciază Viața!”, înființată de ANEVAR în anul 2014. Suntem
recunoscători partenerilor care ne-au susținut și le mulțumim pentru
entuziasmul și generozitatea cu care au răspuns invitației noastre!
Dana Ababei, președinte ANEVAR și Adrian Vascu, președinte al
Fundației „Apreciază Viața!”, au subliniat în discursurile din
deschiderea evenimentului, încântarea în fața unei implicări fără
precedent a membrilor ANEVAR în demersul caritabil organizat de
Asociație. Seara a debutat apoi cu un moment artistic deosebit
almaestrului Ion Caramitru și a continuat cu concertul trupei TVA:
Adrian Vascu, Vlady Cnejevici și Teo Boar . La finalul momentului
dedicat bucuriei de a dărui, când toate obiectele oferite au fost
adjudecate de invitații noștri, Dana Ababei a premiat cea mai elegantă
ținută și pe cei mai buni dansatori.
Sperăm ca anul viitor să ne strângem și mai mulți și să petrecem la
fel de bine!
Imaginile din timpul evenimentului sunt disponibile în pagina oficială a
ANEVAR de Facebook, aici .

Adunarea Generală TEGoVA - 17-18
Mai 2019, Croația
Evaluatori din Europa, America de Nord și China au
participat la întâlnirea organizată de TEGoVA la
Dubrovnik, Croația. Adunarea Generală a fost precedată
de o Conferință intitulată ”Rolul expertului martor în
Evaluarea proprietații imobiliare și Afaceri”.
ANEVAR a participat la întâlnirile Comisiilor de
specialitate și la toate discuțiile pe teme profesionale.

RICS
În anul 2014, ANEVAR și RICS au decis să urmeze un angajament formal care să ajute la identificarea unor căi de a le aduce
la un numitor comun în ceea ce privește politicile și standardizarea celor mai bune practici.
În continuare se află mesajul președinților ANEVAR și RICS România pentru reamintirea acestei inițiative:
Scrisoarea poate fi citită aici .

Conferința „Professionalism in real estate” – Mercure Bucharest City Center, 21
iunie 2019
RICS va organiza un workshop pe durata unei zile, cu o temă importantă: Profesionalismul în sectorul de real-estate. Acest
workshop a avut loc cu succes și la Budapesta și în Belgrad, cu un feedback pozitiv din partea participanților provenind din
domenii diferite de activitate și ocupând poziții diverse în companii.
Workshop-ul va fi susținut de un trainer cu experiență vastă în sectorul imobiliar, în mai multe țări din regiunea CEE. Taxa de
participare este de 1500 RON pentru cei care nu sunt membri RICS și 1050 pentru membrii RICS. Conducerea RICS este
încântată să ofere TUTUROR membrilor ANEVAR taxa de participare alocată membrilor săi.
Dacă invitația aceasta o considerați o oportunitate interesantă, vă rugăm să distribuiți către colegii dvs linkul la care se găsesc
informații despre eveniment:
https://en.xing-events.com/bucharest_cpd

Activități viitoare

Conferința Teme actuale în evaluare”
– 8 Iunie 2019

ANEVAR va organiza, luna viitoare, la Deva, conferinţa
“ Teme actuale în evaluare”.
Conferinţa va avea loc sâmbătă, 8 iunie 2019, la sediul
Inspectoratului Școlar Judeţean Hunedoara – Sala
SpiruHaret (Deva, Str. Gh. Bariţiu, nr. 2), începând cu
ora 09:00.
Speakerii conferinţei vor fi:
• Sorin PETRE, Prim-vicepreședinte ANEVAR | Partner
PricewaterhouseCoopers
• Adrian VASCU, Președinte ANEVAR 2014-2015 |
Senior Partner VERIDIO S.R.L.
• Daniel MANAŢE, Președinte ANEVAR 2016-2017
• Mihail BOJINCĂ, Președinte ANEVAR 2004-2005 |
Membru în Comisia de Etică și Disciplină ANEVAR
• Radu TIMBUȘ, Director EVAL TRANSILVANIA
S.R.L. | Membru în Comisia de Etică și Disciplină
ANEVAR
Printre temele prezentate în cadrul conferinţei se
numără:
• Particularităţi ale evaluării în procedura insolvenţei
• Etica în evaluare sau oportunitatea de a gestiona
adecvat riscurile profesiei
• Evaluarea de la garantare la lichidare. Studiu de caz
bunuri mobile
• Evaluarea în procedura de insolvenţă - Abordarea
conform Standardelor de evaluare a bunurilor
• Evaluarea proprietăţii imobiliare în litigiu
Conferinţa va fi precedată de seminarul D59 - Metode
de estimare a valorii de lichidare - 6h, lector:
Gheorghe BĂDESCU. Seminarul, echivalat cu 6 ore de
pregătire continuă, vaavea loc în data de 7 iunie 2019,
începând cu ora 13:00, la Inspectoratul Școlar
Judeţean Hunedoara Deva.
Formular de înregistrare

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 .

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

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
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

