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

Conferința „Evaluarea pentru raportare financiară și impozitare” a avut
loc în data de 1 februarie 2020, la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca.

Mai multe detalii găsiți aici.

Am inaugurat o nouă platformă de înscriere la
seminarele online!

Aceasta va fi testată, cu ajutorul dumneavoastră, în perioada februarie-
martie 2020. Accesul se face cu ajutorul legitimației și parolei dvs.

Pașii pe care trebuie să îi urmați pentru a susține seminarele online, vă
sunt descriși în slide-urile care vă întâmpină pe prima pagină, după
logarea în pagina personală.

Mai multe detalii găsiți aici.

Avem acum o nouă platformă de înscriere și pentru
seminarele cu predare la sală

Pentru seminarele la sală care vor avea loc începând cu luna martie a
anului 2020, înscrierea se va realiza pe noua platformă de pregătire
profesională continuă. Pentru a vă înregistra la seminarele la sală va fi
necesară autentificarea pe această platformă, folosind numărul de
legitimaţie și parola pe care le utilizați deja.

Momentan, confirmarea înscrierii pe e-mail nu este disponibilă, însă puteți
verifica statusul înscrierii în contul dumneavoastră, în noua platformă
pentru pregătire profesională.

Pașii pe care trebuie să îi urmați pentru a vă înscrie la seminarele
organizate la sală, vă sunt descriși în slide-urile pe care le găsiți pe prima
pagină, după logare.

Mai multe detalii găsiți aici.

Proiectul Standardelor de evaluare a bunurilor 2020

ANEVAR a finalizat revizuirea proiectului Standardelor de evaluare a
bunurilor, ediţia 2020, după analiza realizată de către Comisia Științifică
și de Standarde.

Proiectul este disponibil pentru a fi consultat în pagina de Transparență
decizională, pe site-ul nostru, aici.

Calendarul Adunărilor Generale ale Filialelor
ANEVAR

În acest an, Adunările Generale ale Filialelor sunt programate în perioada
18 februarie - 26 martie 2020.

Datele exacte sunt disponibile în pagina noastră oficială de Facebook, dar
și aici.

Conferința „Provocări și bune practici ale evaluărilor
pentru instituțiile financiare” – Sofia, 13 februarie

Joi, 13 februarie, la Sofia a avut loc Conferința Internațională cu tema
„Provocări și bune practici ale evaluărilor pentru instituțiile
financiare”, organizată de Camera Evaluatorilor Profesioniști (CPV) din
Bulgaria. Conferința a avut peste 100 participanți din Bulgaria și din alte 10
țări.

Prezentări de interes pentru profesie au fost susținute de:

- Nick Talbot – director executiv al Consiliului Internațional pentru
standarde de evaluare – IVSC

- Michael Reinberg – președinte al Comitetului European pentru
standarde de evaluare din cadrul Grupului European al asociațiilor de
evaluatori - TEGoVA

- Konstantinos Palis – membru al Consiliului Director al TEGoVA

- Diana Nikolaeva – membru al Comisiei pentru standarde de evaluare a
afacerii, din cadrul Consiliului Internațional pentru standarde de evaluare –
IVSC

România a fost reprezentată de dl. Sorin Petre, Președinte ANEVAR, de
dna. Dana Ababei, Președinte ANEVAR 2018-2019, care a susținut
prezentarea cu tema „Cooperarea ANEVAR cu instituțiile bancare –
standardul de evaluare pentru garantarea împrumutului” și de dl.
Gheorghe Bădescu, Președinte ANEVAR 1992-2001 care, în calitate de
membru al Comitetului de recunoaștere a standardelor de evaluare al
IVSC a avut o prezentare cu tema: „Rolul IVS în dezvoltarea profesiei de
evaluator în Europa și în lume”.

Conferința „Codul Insolvenței” – Ziarul Bursa, 27
februarie 2020

ANEVAR a fost partener al celei de-a VII-a ediții a conferinței "Codul
Insolvenței", organizată de Grupul de presă Bursa la Hotel Marshal
Garden, în data de 27 februarie. Sorin Petre, Președinte ANEVAR, a
participat în calitate de speaker cu prezentarea: Evaluarea în cadrul
procesului de insolvență – Standarde de evaluare ANEVAR
relevante”. 
O primă preluare a Ziarului Bursa a celor prezentate de Sorin Petre este
disponibilă aici.

Articol în Newsletter-ul AAFBR

Sorin Petre, Președinte ANEVAR, a răspuns invitației AAFBR și a semnat
un articol publicat în deschiderea Newsletter-ului Asociației Analiștilor
Financiar-Bancari din România.

Acesta poate fi citit accesând linkul de mai jos:

https://www.aafb.ro/wp-
content/uploads/2020/02/AAFBR_NEWSLETTER_NR-11.pdf

Extras din Minuta Consiliului director din 15 ianuarie
2020

Şedinţa Consiliului director al ANEVAR din data de 15 ianuarie 2020 a
avut loc la București.

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

ACTIVITĂȚI VIITOARE

Conferința „Analiza pieței imobiliare și evaluarea
proprietăților” – ediția a 3-a – ANEVAR & Analize
Imobiliare

În data de 1 aprilie, ANEVAR și Analize Imobiliare organizează cea de-a
3-a ediție aconferinței intitulate „Analiza pieței imobiliare și evaluarea
proprietăților”. Evenimentul va avea loc la Radisson Blu Hotel din
București. Înscrierile se fac în limita locurilor disponibile, direct pe site-ul
dedicat evenimentului: click aici.

Tot pe pagina web a conferinței este disponibilă și lista cu numele
speakerilor invitați și temele de discuție propuse. Conferința constituie și
un bun prilej de networking și informare. Vă așteptăm!

ANALIZE DE PIAȚĂ

Continuăm să vă supunem atenției noi analize ale pieței imobiliare,
furnizate de diferiți raportori. Acestea sunt găzduite pe site-ul nostru, în
pagina Resurse. Corectitudinea datelor cuprinse în analizele prezentate
este garantată de fiecare entitate furnizoare în parte.

Luna aceasta vom publica o nouă analiză a site-ului
www.analizeimobiliare.ro, Raportul pentru T4 2019.

Acesta poate fi studiat 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, Instagram , 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
https://www.instagram.com/anevar_ro

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
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