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Conferința internațională „Viitorul evaluării pentru
garantarea creditelor” și Gala Premiilor ANEVAR –
6 septembrie 2019, București, Radisson Blu Hotel

Anul acesta, evenimentele organizate cu ocazia Zilei Evaluatorului vor avea
loc în data de 6 septembrie, după cum urmează: În prima parte a zilei,
ANEVAR, împreună cu cei doi parteneri ai săi: Asociația Română a Băncilor
și Institutul Bancar Român, organizează o conferinţa internațională cu tema
„Viitorul evaluării pentru garantarea creditelor”. Iar seara va avea loc cea de-a
patra ediție a Galei Premiilor ANEVAR la care vă puteți înscrie pe formularul
disponibil pe site-ul nostru, aici.

Pentru cele două evenimente am ales o locație specială: Radisson Blu Hotel.

Detalii despre orele la care sunt programate manifestările prilejuite de Ziua
Evaluatorului și despre speakerii invitați, vă sunt puse la dispoziție aici .

http://www.anevar.ro/
http://site2.anevar.ro/chestionare/formular-inregistrare-conferinta-internationala-viitorul-evaluarii-pentru-garantarea
http://site2.anevar.ro/noutati/18-jul-2019-conferinta-internationala-viitorul-evaluarii-pentru-garantarea-creditelor-gala


Calendarul sesiunii de acreditare/
reacreditare 2019

În această toamnă, ANEVAR organizează un nou examen de
acreditare/reacreditare, în luna noiembrie. Având în vedere că
ne dorim și lucrăm în permanență la creșterea calității
activității de evaluare, îi încurajăm și îi susținem pe toți cei
care doresc să se înscrie la acestexamen. Dobândirea calității
de Membru Acreditat ANEVAR (MAA) reprezintă accesul
la un nivel superior de competență profesională.

Promovând examenul de acreditare:

Puteți deveni evaluatori recunoscuți la nivel
european – REV, recunoaștere oferită prin
intermediul ANEVAR de către The European
Group of Valuer Associations (TEGoVA), grup de
asociații de evaluatori ce include 71 de asociații
din 37 de țări.

Puteți deveni membri ai Royal Institute of
Chartered Surveyors – MRICS. RICS este
organismul profesional global care promovează și
aplică standarde internaționale în evaluarea,
gestionarea și dezvoltarea terenurilor, imobilelor,
construcțiilor și infrastructurii și are membri în
148 de țări.

Puteți obține, în conformitate cu hotărârea
Consiliului Director al ANEVAR din data de 15
iulie 2019, un voucher pentru a achita
echivalentul a 20 de ore de pregătire continuă în
anul 2020.

Veți primi un premiu oferit de Președintele
ANEVAR, doamna Dana Ababei, constând în
participarea la conferința și evenimentul dedicat
membrilor corporativi, ce vor avea loc la Sinaia,
în 6 decembrie 2019.

Menționăm și faptul că membrii ANEVAR care dețin
specializarea MAA-EI, pot fi atestați de către ASF pentru
realizarea de evaluări pe piața de capital.

Detalii, aici .

Revista Valoarea, oriunde este ea, Nr. 23

Revista Asociației se află la numărul 23. V-am pregătit pentru
această ediție o varietate de teme de interes, precum: Etica,
Pregătirea profesională continuă, Asociațiile internaționale de
profil și colaborarea ANEVAR cu acestea, Noutăți legislative
și propuneri de îmbunătățire a acestora și altele.

Revista poate fi citită aici .

http://site2.anevar.ro/noutati/16-jul-2019-calendarul-sesiunii-acreditarereacreditare-noiembrie-2019
http://site2.anevar.ro/sites/default/files/revista-asociatiei/v23_b.pdf


Summer Banking Academy – IBR, 8
iulie 2019

Dana Ababei, Președinte ANEVAR, a participat în data de 8
iulie la cea de-a cincea ediție a Summer Banking Academy,
eveniment organizat de Institutul Bancar Român, cu
prezentarea „Utilizarea modelelor automate de evaluare -
oportunitate sau risc?”.

„Trebuie stabilită clar responsabilitatea pentru datele incluse
în bazele de date utilizate, pentru modelul ales și
performanțele acestuia și, nu în ultimul rând,
responsabilitatea pentru valoarea estimată cu ajutorul
modelelor automate de evaluare.”, a subliniat Dana Ababei.

„O evaluare poate fi Corectă, Rapidă, dar nu Ieftină”, a fost
concluzia cu care și-a încheiat prelegerea despre AVM-uri și
despre utilizarea lor.

A XV-a ediție a Zilei Naționale a
Contabilului Român – Hotel Radisson
Blu, 12 iulie 2019

În data de 12 iulie, CECCAR a sărbătorit Ziua Națională a
Contabilului Român.

În cadrul acestui eveniment festiv, Dana Ababei, Președinte
ANEVAR, a primit, în numele Asociaței, o diplomă în semn
de considerație a relațiilor de colaborare interinsituțională
pentru promovarea interesului public. Distincția i-a fost
înmânată de Președintele CECCAR, Aurelian Șova.

Evenimentul a continuat cu un panel pe tema:
Reglementarea: mit și adevăr. Externalizarea serviciilor
financiar-contabile – argumente pro și contra .



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

mailto:evenimente@anevar.ro
http://site2.anevar.ro/noutati/22-jan-2019-elaborarea-prezentarilor-pentru-intrunirile-anevar-din-anul-2018
http://nou.anevar.ro/pagini/pozitia-oficiala-asociatiei


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
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https://twitter.com/AnevarRomania
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mailto:%20anevar@anevar.ro
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