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 Conferința Națională ANEVAR – 14 decembrie 2019,
București

Conferința Națională ANEVAR a avut loc la București în data de 14
decembrie. Lucrările conferinței s-au desfășurat conform ordinii de zi
anunțate.

Noua componență a Consiliului director pentru mandatul din perioada
2020-2021 este disponibilă pe site-ul nostru: www.anevar.ro - aici. Alte
detalii și imagini puteți găsi și pe rețelele noastre de socializare:
Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram.

Acordarea calității de Membru de Onoare unor
membri ANEVAR

http://site2.anevar.ro/
http://www.anevar.ro/
http://site2.anevar.ro/pagini/consiliul-director


În cadrul Conferinței Naționale a ANEVAR trei membri au fost
desemnați Membri de Onoare ai Asociaței: Corneliu Șchiopu, Sorin V.
Stan și Iulian Ștefănescu. Dana Ababei, Președinte ANEVAR, le-a
mulțumit pentru întreaga activitate în cadrul ANEVAR.

Întâlnirea membrilor Corporativi ANEVAR – 7
decembrie 2019, Sinaia



ANEVAR a organizat tradiționala Întâlnire a Membrilor Corporativi
ANEVAR, la Sinaia, în data de 7 decembrie.

În deschiderea conferinței am petrecut 40 de minute alături de invitatul
nostru special, scriitorul Radu Paraschivescu. Acesta a pregătit un discurs
intitulat extrem de sugestiv: „Despre Valoare. Realități, clișee, confuzii”.

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

Acordarea certificatelor de Membru Acreditat
ANEVAR (MAA)

http://www.anevar.ro/
http://site2.anevar.ro/noutati/14-nov-2019-intalnirea-anuala-membrilor-corporativi-anevar-7-decembrie-2019-sinaia


În cadrul conferinței de la Sinaia, din 7 decembrie, Ion Anghel –
Președinte ANEVAR 2006-2007 și Dana Ababei – Președinte ANEVAR, i-
au felicitat și i-au premiat pe toți cei care au absolvit examenul de de
acordare a calității de Membru Acreditat ANEVAR (MAA), dar și pe cel de
reacreditare.

Distribuirea însemnelor de membru ANEVAR pentru
anul 2020

Însemnele de membru titular și membru acreditat (legitimaţia şi
parafa), precum şi autorizaţiile de membru corporativ aferente anului
2020, vor fi puse la dispoziţia membrilor începând cu luna ianuarie 2020,
în temeiul art. 7 şi art. 13 din Procedura privind dobândirea, menţinerea,
pierderea calităţii de membru al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor
Autorizaţi din România, precum şi a altor prevederi referitoare la modificări
ale statutului de membru al acestei asociaţii, aprobată prin hotărârea HCD
nr. 19/2014, cu modificările ulterioare.

Mai multe informații sunt disponibile aici.

http://site2.anevar.ro/sites/default/files/page-files/procedura_dobandire_noiembrie_2019_-_ro_2111.pdf
http://site2.anevar.ro/noutati/03-dec-2019-distribuirea-insemnelor-membru-anevar-pentru-anul-2020


Extras din Minuta Consiliului director din 11
decembrie 2019

Şedinţa Consiliului director al ANEVAR din data de 11 decembrie 2019 a
avut loc la București.

Mai multe detalii despre discuţiile purtate puteţi afla din Extrasul Minutei
şedinţei.

ACTIVITĂȚI VIITOARE

Conferința „Evaluarea pentru raportare financiară și
impozitare” – Cluj Napoca, 1 februarie 2020

Anul viitor va debuta cu o conferință cu tradiție: „Evaluarea pentru
raportare financiară și impozitare”, la Cluj-Napoca - Grand Hotel Italia,
în data de 1 februarie 2020. Revenim în ianuarie cu toate detaliile legate
de speakeri, teme și înscrieri.

Elaborarea prezentărilor pentru întrunirile ANEVAR
din anul 2020

http://newsletter.site2.anevar.ro/pdf/MINUTA%2011%20nov%202019.pdf


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.

Echipa ANEVAR vă dorește Sărbători Fericite și La Mulți Ani!

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


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

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.

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

mailto:anevar@anevar.ro
https://www.facebook.com/ANEVAR.oficial
https://twitter.com/AnevarRomania
https://www.linkedin.com/company/anevar
http://www.anevar.ro/pagini/informatii-contact
http://newsletter.site2.anevar.ro/www.anevar.ro

