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Conferința națională, eveniment desfășurat online 27 iulie 2020
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◾ Conferința națională,
eveniment desfășurat
online - 27 iulie 2020
◾ STANDARDELE DE
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◾ Ediție nouă! Revista
Valoarea, oriunde este ea –
Nr. 27

Conferința națională a Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din
România a fost organizată în data de 27 iulie 2020, la distanță, conform
procedurii descrise în HCD Nr. 42 din 25 mai 2020.

◾ Conferința „Evaluarea
pentru piața de capital din
România” – 8 iulie 2020

Pe ordinea de zi s-au aflat următoarele:

Poziția oficială ANEVAR

Prezentarea și aprobarea raportului de activitate al ANEVAR pentru
perioada 2018 - 2019
Prezentarea și aprobarea situaţiilor financiare pentru anul 2019
Prezentarea raportului de audit pentru situaţiile financiare ale anului
2019
Raportul de activitate al Comisiei de etică și disciplină pentru
anul 2019
Prezentarea și aprobarea programului de activitate pentru perioada
2020-2021
Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru
anul 2020
Aprobarea Standardelor de evaluare a bunurilor, ediția 2020
Aprobarea prelungirii mandatului membrilor Comisiei de etică și
disciplină

Newsletter-ul și în
spațiul oficial ANEVAR
de social media

STANDARDELE DE EVALUARE A BUNURILOR 2020

Ediția 2020 a Standardelor de evaluare a bunurilor a fost adoptată de
Conferința națională a ANEVAR. Termenul de intrare în vigoare este 1
septembrie 2020.
Colecția de Standarde este disponibilă în Pagina personală și aici.

Ediție nouă! Revista Valoarea, oriunde este ea – Nr.
27

Tema ediției de față este Influența pandemiei de Covid-19 asupra
activității de evaluare a bunurilor.
Vă recomandăm, din cuprins, Studiul de piață realizat de către ANEVAR
împreună cu Wisemetry - „Studiu despre impactul pandemiei COVID-19
asupra activității de evaluare a bunurilor”. Acesta conține opinia relevantă
statistic a membrilor corporativi ANEVAR asupra unor teme precum:
stadiul activității de evaluare a bunurilor pe fiecare specializare și scop al
evaluării la începutul crizei, gradul în care pandemia a influențat cifra de
afaceri a companiilor de evaluare, previziuni privind finalul de an 2020
comparativ cu anul 2019 în aceste condiții, sprijinul așteptat dinspre
ANEVAR de către respondenți etc.
Mulțumim autorilor articolelor și tuturor membrilor ANEVAR care au
participat la realizarea studiului prin completarea chestionarului!
Revista poate fi descărcată în format PDF de aici și poate fi citită și în
aplicația mobilă gratuită REVISTA VALOAREA (AppStore și GooglePlay).

Conferința „Evaluarea pentru piața de capital din
România” – 8 iulie 2020

Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România a organizat,
cuajutorul aplicației Zoom, cea de-a 18-a ediţie a conferinţei „Evaluarea
pentru piaţa de capital din România”. Evenimentul a avut loc în data de
8 iulie 2020 și a beneficiat de o participare extrem de numeroasă a
membrilor ANEVAR.
Speakerii acestei ediţii au fost:
Sorin
PETRE
Președinte
ANEVAR
|
Partner
PricewaterhouseCoopers
Daniel MANAŢE - Preşedinte ANEVAR 2016-2017
Bogdan RUSE – Vicepreședinte ANEVAR | Senior Manager
Fairvalue Consulting SRL
Ileana GUŢU - Senior Manager Departamentul de Evaluare și
Analiză Economică PricewaterhouseCoopers
Mihai CĂRUNTU - Senior Corporate Finance Analyst BRD Groupe
Societe Generale
Moderatorul evenimentului a fost Ion ANGHEL - Preşedinte ANEVAR
2006-2007 | Prof. univ. dr. ASE Bucureşti, Director Departament Analiză şi
Evaluare Economico-Financiară.

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
https://www.instagram.com/anevar_ro

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.

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

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

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

