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

În data de 6 septembrie 2019, ANEVAR și cei doi parteneri ai săi:
Asociația Română a Băncilor și Institutul Bancar Român au organizat
oconferință cu participare internațională: „Viitorul evaluării pentru
garantarea creditelor”.

Detalii despre eveniment: speakeri, partenerii media și sponsorii care au
susținut organizarea acestuia, sunt disponibile aici .

Un extras din prezentarea Președintelui TEGOVA – Grupul European al
Asociațiilor de Evaluatori, dl. KRZYSZTOF GRZESIK, cu privire la
activitatea ANEVAR, poate fi vizionat aici:

http://site2.anevar.ro/
http://site2.anevar.ro/noutati/18-jul-2019-conferinta-internationala-viitorul-evaluarii-pentru-garantarea-creditelor-gala
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Gala Premiilor ANEVAR – 6 septembrie 2019,
București, Hotel Radisson Blu

În 6 septembrie ANEVAR a organizat cea de-a 4-a ediție a Galei
Premiilor ANEVAR.

Asociația a premiat personalități și organizații care au contribuit activ și
semnificativ la evoluția profesiei de evaluator și a Asociației și fac parte din
viața noastră profesională. Îi felicităm pe toți cei care ne-au fost alături de-
a lungul timpului și le mulțumim asigurându-i că ne străduim să ne
desfășurăm activitatea astfel încât cei ce vor fi aici peste ani să fie mândri
de noi.

Detalii despre premianți, parteneri și sponsorii care au susținut
organizarea acestei ediții a Galei Premiilor ANEVAR, sunt disponibile aici .

Acord de colaborare ANEVAR – Appraisal Institute,
SUA

https://www.youtube.com/watch?v=sRKN92BlC6c
http://site2.anevar.ro/noutati/18-jul-2019-conferinta-internationala-viitorul-evaluarii-pentru-garantarea-creditelor-gala


În data de 6 septembrie, în încheierea conferinței internaționale, s-a
prelungit perioada de valabilitate a Acordului de Colaborare dintre
ANEVAR și Appraisal Institute USA. ANEVAR a fost reprezentată de
Dana Ababei, Președinte, iar Appraisal Institute de Scott Robinson,
Președinte AI în 2016.

Acord de colaborare ANEVAR – FECOVAL, Mexic

Tot în data de 6 septembrie, Dana Ababei, Președinte ANEVAR și
Rodrigo Pena Porchas, Președintele Federatiei de Asociații de profil din
Mexic, Federacion de Colegios de Valuadores – FECOVAL, au semnat un
Acord de colaborare între cele două instituții.

ZF Live – 3 septembrie 2019



În data de 3 septembrie, Dana Ababei, PreședinteANEVAR, a fost invitata
lui Cristian Hostiuc în emisiunea ZF Live.

Emisiunea poate fi urmărită aici .

International Valuation Conference of Plants,
Machinery and Equipment – 10-11 septembrie 2019,
Noua Zeelandă

În perioada 10-11 septembrie 2019, la Auckland, a avut loc un eveniment
organizat anual: International Valuation Conference of Plants,
Machinery and Equipment .

ANEVAR a fost partener al evenimentului şi a fost reprezentată de Dana
Ababei, Preşedinte. Aceasta a susţinut o prezentare în cadrul conferinţei,
în data de 10 septembrie.

Alți speakeri:

Roger Grabovski - Duff Phelps
Lee Hacket - ASA

https://www.facebook.com/ZIARULFINANCIAR/videos/1241331602718847/UzpfSTEwMjAyNzc3ODEzMjcyMjk6MzE5NjUzODExMDM2Nzg0MQ/


Alexander Lopatnikov - AAR
John Mathe - Henley Valuers
David Crick - DavAirGroup
Jeffrey Tarbell - Houlihan Lokey
Johnnie White - ASA, Ben Elder - RICS
Mr. Robert Brackett - IACVS și alții.

Mai multe detalii, aici:https://www.icvpme.com/ și aici.

Cursuri organizate de ANEVAR împreună cu IBR

Începând cu acest an, ANEVAR organizează împreună cu IBR (Institutul
Bancar Român) cursuri pentru persoane care nu sunt evaluatori autorizați,
dar care, prin prisma activității pe care o desfășoară, solicită sau utilizează
rapoartele de evaluare întocmite de către evaluatori autorizați.

Cursurile se adresează analiştilor de credit şi de risc, persoanelor din front
office (cei care colectează documentele necesare pentru evaluare),
analiştilor financiari, managerilor de relaţii cu clienții, personalului care
lucrează în departamentul de verificare garanții, precum şi oricăror altor
persoane interesate, inclusiv specialiştii din companii, din departamentele
relevante.

La acest moment sunt disponibile 3 cursuri:

Documentele necesare pentru elaborarea unui raport de
evaluare pentru garantarea imprumutului
Etapele procesului de evaluare la elaborarea raportului de
evaluare pentru garantare
Conținutul minim al unui raport de evaluare întocmit pentru
garantarea împrumutului. Ipoteze și ipotezele speciale –
influența acestora asupra rezultatului evaluării

Absolvenţii acestor cursuri vor identifica și înțelege diferențele între
documentele necesare pentru întocmirea rapoartelor de evaluare,
recomandate de Standardele de evaluare a bunurilor ANEVAR, în funcție
de tipul de proprietate care face obiectul raportului de evaluare. Vor afla
mai multe despre etapele procesului de evaluare, cu exemple privind
situațiile în care se constată neconcordanțe între documentele prezentate
și situația din teren și, nu în ultimul rând, despre inportanța și influențele
ipotezelor și ipotezelor speciale asupra rezultatelor evaluării.

Lectorii care predau la aceste cursuri sunt lectori ANEVAR cu experiență
de peste 10 ani.

Cursurile vor fi livrate într-o manieră aplicată, noţiunile teoretice fiind
explicate şi puse în aplicare prin studii de caz şi exemple reale.

https://www.icvpme.com/


Revista de Evaluare/ The Valuation Journal – nouă
prezentare online!

Revista de Evaluare are o nouă prezentare online! Întreaga arhivă este
disponibilă acum, gratuit, accesând linkul: https://reval.iroval.ro

Revista de Evaluare/ The Valuation Journal este o revistă bilingvă
(engleză și română) cu apariție semestrială, editată de IROVAL, sub egida
ANEVAR.

Această publicație se distinge prin faptul că este singura revistă din
domeniul economic cu un caracter puternic interdisciplinar, care propune
autorilor abordarea unor teme ce vizează evaluarea tuturor tipurilor de
bunuri: întreprinderi și active necorporale, bunuri imobile, bunuri mobile și
instrumente financiare.

Vă invităm să descoperiți mai multe pe noua pagină web a revistei!

Calendar Examen de atribuire a calității de membru
stagiar - noimebrie 2019

https://reval.iroval.ro/


ANEVAR susține și încurajează cât mai mulți absolvenți de studii
superioare să se înscrie la examenul de acces în profesia de evaluator și
să devină membri ai Asociației.

Calendarul de desfășurare a examenului de atribuire a calității de membru
stagiar, sesiunea noiembrie 2019, a fost stabilit prin Hotărârea Consiliului
director nr. 32/2019.

Detalii, aici.

ACTIVITĂȚI VIITOARE

NOU! Conferința „Evaluarea proprietăților din
agricultură și alte subiecte de interes în evaluare” –
26 octombrie 2019, Craiova

ANEVAR organizează Conferința„ Evaluarea proprietăților agricole și
alte subiecte de interes în evaluare”, la Craiova, în data de 26
octombrie.

Mai multe detalii sunt disponibile pe site-ul nostru: www.anevar.ro - aici - și
pe rețelele de socializare: Facebook, LinkedIn, Twitter.

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.

http://site2.anevar.ro/noutati/29-jul-2019-calendarul-desfasurare-examenului-atribuire-calitatii-membru-stagiar-sesiunea
http://www.anevar.ro/
http://site2.anevar.ro/noutati/27-sep-2019-conferinta-evaluarea-proprietatilor-din-agricultura-alte-subiecte-interes
mailto:evenimente@anevar.ro
http://site2.anevar.ro/noutati/22-jan-2019-elaborarea-prezentarilor-pentru-intrunirile-anevar-din-anul-2018


Telefon:   +4 021 315 6564    +4 021 315 6505

Fax:   +4 021 311 1340

E-mail:   anevar@anevar.ro

Program:   Luni - Joi: 09:00 - 17:30
Vineri: 09:00 - 15:00

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 
Str. Scarlatescu nr. 7, sector 1, Bucuresti, 011158

Pentru informatii de contact privind filialele asociatiei, va rugam sa vizitati site-
ul nostru.

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.

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


Pentru informatii suplimentare va rugam sa vizitati site-ul nostru www.anevar.ro

http://newsletter.site2.anevar.ro/www.anevar.ro

