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Conferinţa a avut loc în data de 8 iunie 2019, la sediul Inspectoratului Școlar
Judeţean Hunedoara.
Speakerii invitați în cadrul acestui eveniment profesional au fost:
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
Filip STOICA, Președinte ANEVAR 2010-2011 | Director ELF
EXPERT SRL
Radu TIMBUȘ, Director EVAL TRANSILVANIA S.R.L. | Membru
în Comisia de Etică și Disciplină ANEVAR.
Detalii, aici .

Conferința „Evaluarea pentru piața de
capital din România” – 25 iunie 2019,
ASE București
Cea de-a 17-a ediție a conferinței "Evaluarea pentru piața
de capital din România" a debutat cu cuvântul de deschidere
al Danei Ababei, Preşedinte ANEVAR. Moderatorii celor
două sesiuni au fost: Sorin Petre, Prim-vicepreşedinte
ANEVAR și Ion Anghel, Preşedinte ANEVAR 2006-2007.
Speakerii evenimentului au fost: Andrei Rădulescu - Banca
Transilvania, Ileana Guțu - PwC, Raluca Stoica - PwC,

Daniel Manațe - Preşedinte ANEVAR 2016-2017. În partea a
doua, în cadrul unei mese rotunde pe tema Evaluarea
activelor organismelor de plasament colectiv de valori
mobiliare - OPCVM, au participat: Gheorghe Bădescu Preşedinte ANEVAR 1992-2001, Sorin Petre - Primvicepreşedinte ANEVAR, Daniel Manațe - Preşedinte
ANEVAR 2016-2017 şi Mihai Căruntu - BRD.
Detalii, aici .

Mass Appraisal Valuation Symposium Innovations and Challenges in Property
Tax Policy and Valuation - 11-12 iunie
2019, Slovenia
Dana Ababei, Preşedinte ANEVAR, a participat în perioada
11-12 iunie a.c., în Slovenia, la cea de-a 14 ediție a
evenimentului intitulat "Mass Appraisal Valuation
Symposium - Innovations and Challenges in Property Tax
Policy and Valuation". În prezența delegaților invitați din 33
de țări, Dana Ababei a susținut prezentarea: Real Estate Tax
in a Non-Transparent Market.

Premiul pentru Excelență acordat
ANEVAR de Bursa Construcțiilor - 27
iunie 2019
Publicația Bursa Construcțiilor a acordat ANEVAR un
Premiu de Excelență pentru întreaga activitate în cadrul
Galei publicației, din 27 iunie, eveniment găzduit de Camera
de Comerț și Industrie a României. Premiul a fost înmânat
dlui. Sorin Petre, Prim-vicepreședinte ANEVAR.

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 rugămsă ne 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

Despre Newsletter

Sediul central
Strada Scarlatescu nr. 7, sector 1, Bucuresti, 011158

Newsletter-ul ANEVAR este o publicatie lunara in care va prezentam
articole din domeniul evaluarilor si noutati despre organizatia noastra.

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

Daca doriti sa nu mai primiti acest newsletter, va rugam sa urmati
instructiunile din pagina dupa ce dati click pe cuvantul DEZABONARE

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 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

