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Activități viitoare

ANEVAR a organizat 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, Instagram.

Revista Valoarea, oriunde este ea, Nr. 24

Poziția oficială ANEVAR
Newsletter-ul și în
spațiul oficial ANEVAR
de social media

Revista Asociației se află la numărul 24. În acest număr au fost invitați să
publice articole membrii Filialei Nord-Vest. De asemenea, mai puteți citi în
această ediție și un interviu amplu cu membrii Comisiei de Etică și
Disciplină a ANEVAR și alte materiale de actualitate, cu impact asupra
profesiei.
Lectură plăcută tuturor!
Revista poate fi citită aici.

Webinar gratuit – Evaluarea instrumentelor
financiare – organizat de iiBV în colaborare cu IVSC,
ASA și RICS

iiBV, în colaborare cu International Valuation Standards Council (IVSC),
Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) și American Society of
Appraisers (ASA), este încântat să prezinte „Evaluarea instrumentelor
financiare”, anunțând prezența într-un panel global a unor experți
internaționali de renume: Justin Burchett, Managing Director, Stout New
York, Srividya Gopalakrishnan, Managing Director și Southeast Asia
Leader, Duff & Phelps, Singapore, Kumar Dasgupta, Technical Director of
Financial Instruments, IVSC London și Nicolas Burdeau, Partner,
Deloitte, Paris. Moderat de Michael Badham, iiBV Executive Director,
acest webinar explorează complexitatea instrumentelor financiare la nivel
global. După ce va urmări acest webinar, cursantul va putea răspunde
unor întrebări precum:
Care sunt scopurile și planurile Board-ului IVSC Financial
Instruments în ceea ce privește standardele de evaluare pentru
instrumente financiare?
Care este stadiul curent al reglementărilor și ghidurilor cu referire la
evaluarea instrumentelor financiare în întreaga lume?
Aspecte, teme și tehnici curente folosite în evaluarea instrumentelor
financiare.
Mai multe detalii și declarații, în comunicatele de presă de mai jos:
Comunicat presă Engleză
Comunicat presă Română
Link Webinar : https://vimeo.com/362347077
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Au început Adunările Generale ale Filialelor. Acestea sunt programate în
perioada 22 octombrie - 27 noiembrie 2019. Prima Adunare Generală a
avut loc la București.
Detalii, aici.

Depunerea candidaturilor pentru funcția de Primvicepreședinte ANEVAR

La finalul acestui an, în cadrul Conferinței Naționale din data de 14
decembrie, vor fi organizate alegeri pentru noul Consiliu director al
Asociației.
Conform Procedurii de alegeri, aprobată de Consiliul director prin HCD nr.
66/2013, procesul electoral se va desfășura în două etape, în cea dintâi
fiind ales Prim-vicepreședintele, iar în cea de a doua, membrii Consiliului
director.
Detalii, aici.

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

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.

Extras din Minuta Consiliului director din 21 iunie
2019

Şedinţa Consiliului director al ANEVAR din data de 21 iunie 2019 a avut
loc la București.
Mai multe detalii despre discuţiile purtate puteţi afla din Extrasul Minutei
şedinţei.

ANEVAR este prezent, de acum, și pe Instagram

Cei care urmăresc deja conturile noastre oficiale de Social Media se pot
bucura de informații și imagini și pe contul proaspăt deschis în aplicația
Instagram.
Sperăm să vă fie utilă prezența noastră pe cât mai multe canale de
informare și să puteți obține rapid toate informațiile pe care le lansăm
către voi.
#instagramANEVAR

ACTIVITĂȚI VIITOARE

Conferința „Ziua Profesiilor Liberale din România”

Marți, 5 noiembrie 2019, Uniunea Profesiilor Liberale din România
organizează la Sala Panoramic a Hotelului Marshal Garden din Calea
Dorobanților nr. 50 B, Sector 1, București, cea de a XII-a ediție a
Conferinței „Ziua Profesiilor Liberale din România”.
Teme: „Profesiile liberale și interesul public” și „Aplicarea prevederilor
Ordonanței Guvernului nr. 6/2019”
Detalii, aici.

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

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

Newsletter-ul ANEVAR este o publicatie

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

lunara in care va prezentam articole din

+4 021 315 6505

domeniul evaluarilor si noutati despre

Telefon:

+4 021 315 6564

Fax:

+4 021 311 1340

E-mail:

anevar@anevar.ro

Program:

Luni - Joi: 09:00 - 17:30

din pagina dupa ce dati click pe cuvantul

Vineri: 09:00 - 15:00

DEZABONARE.

Pentru informatii de contact privind filialele asociatiei, va rugam sa vizitati siteul nostru.

organizatia noastra.
Daca doriti sa nu mai primiti acest
newsletter, va rugam sa urmati instructiunile

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

