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Conferința „Evaluarea bunurilor din patrimoniul
cultural-istoric” – online, 15 octombrie 2020

Cea de-a noua ediţie a conferinţei „Evaluarea bunurilor din
patrimoniul cultural - istoric” a fost transmisă live și a putut fi urmărită în
pagina resurse.anevar.ro, secţiunea Vizionare evenimente, în data de 15
octombrie 2020.

Așa cum v-am obișnuit la ediţiile anterioare, și de data aceasta am avut
alături de noi specialiști în evaluarea bunurilor culturale și istorice, critici de
artă și muzeografi.

Invitaţii noștri au fost:

Pavel ȘUȘARĂ - Critic și istoric de artă | Evaluator ANEVAR și
Președinte AEEAR;
Dalina BĂDESCU - Evaluator ANEVAR și AEEAR;
Cristian GAVRILĂ – Fondator evaluari-arta.ro;
Doina PĂULEANU – Critic de artă | Director al Muzeului de Artă
din Constanţa;
Mădălin Cornel VĂLEANU – Cercetător știinţific principal CMNM
Iași | Evaluator ANEVAR | Expert tehnic judiciar;
Ioana Laura VĂLEANU – Evaluator ANEVAR.

Video tutorial - participare seminare online

Pregătirea profesională continuă se realizează acum cu predare live
online.

Urmărește în tutorialul de mai jos cât de simplu te poți înregistra, participa
la seminarul ales și, apoi, cum poți susține testul.

Nu uitați că lista cu seminarele disponibile este actualizată săptămânal:
http://site2.anevar.ro/pagini/programul-seminarelor

Video tutorial - participare seminare prin platforma
ZOOM

Un alt tip de predare a seminarelor online oferă posibilitatea interacțiunii
cu lectorul: sesiunea se realizează cu ajutorul platformei ZOOM.

Urmăriți cei 5 pași necesari pentru a urma și finaliza seminarele pe care vi
le punem la dispoziție în acest mod!

De asemenea, nu uitați, lista cu seminarele programate se actualizează
săptămânal și este disponibilă aici: http://site2.anevar.ro/pagini/programul-
seminarelor

EVENIMENTE VIITOARE

Conferința „Evaluarea activelor complexe” - online,
11 noiembrie 2020

Conferinţa „Evaluarea activelor complexe" va fi transmisă live și va
putea fi urmărită în pagina web resurse.anevar.ro, secțiunea Vizionare
evenimente, în data de 11 noiembrie 2020, începând cu ora 15:00.

Speakerii conferinţei sunt:

Sorin PETRE - Președinte ANEVAR | Partner
PricewaterhouseCoopers

Gheorghe BĂDESCU - Preşedinte ANEVAR 1992-2001 | FRICS,
REV | Fondator CMF Consulting S.A.

Adrian VASCU - Președinte ANEVAR 2014-2015 | Senior Partner
VERIDIO

Daniel MANAŢE - Preşedinte ANEVAR 2016-2017

Mihail BOJINCĂ - Președinte ANEVAR 2004-2005 | Membru în
Comisia de Etică și Disciplină ANEVAR

Mihaela KOCSIS - Autor Program Kost Plus

Detalii & înscrieri, aici.

Conferințele noastre se desfășoară în această
perioadă exclusiv online

Evenimentele profesionale organizate de ANEVAR în această perioadă au
loc online. Urmărește tutorialul de mai jos pentru a descoperi cum poți
participa parcurgând doar 5 pași!

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 T3 2020.

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, 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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http://site2.anevar.ro/pagini/programul-seminarelor?fbclid=IwAR0XT_DwApMwjhd7N6sPFiS_QrL4OheHRBOpEX2gUxcRK5L3ci2SQAjPzbg
https://www.youtube.com/watch?v=Msb4ScslJyY
http://site2.anevar.ro/pagini/programul-seminarelor?fbclid=IwAR3L8MDOgHjQ9fFbjr2SJjxPfSAVEBJ-JcWTpnjWwCpMFzRd7pPPuwDt_AM
https://youtu.be/JK8CcI_yeCI
https://resurse.anevar.ro/autentificare
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https://www.youtube.com/watch?v=QRnlHkq_k-I
http://www.analizeimobiliare.ro/
http://site2.anevar.ro/pagini/analize-imobiliare-furnizate-site-ul-analizeimobiliarero
http://nou.anevar.ro/pagini/pozitia-oficiala-asociatiei
https://www.facebook.com/ANEVAR.oficial
https://twitter.com/AnevarRomania
https://www.linkedin.com/company/anevar
https://www.instagram.com/anevar_ro
http://www.anevar.ro/pagini/informatii-contact
http://newsletter.site2.anevar.ro/www.anevar.ro

