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Conferinţa Națională ANEVAR va avea loc la distanță, în perioada 2431 Martie.
Aceasta se va defășura conform prevederilor conținute de HCD
15/28.01.2021.

Comunicat de presă: Întâlnirea de lucru a
reprezentanților Uniunii Profesiilor Liberale din
România cu cei ai Ministerului Economiei,
Antreprenoriatului și Turismului - 10 februarie 2021
În data de 10 februarie 2021 a avut loc o întâlnire importantă a
reprezentanților Uniunii Profesiilor Liberale din România cu cei ai
Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului.
În cadrul evenimentului, doamna Valentina Saygo, Secretar de Stat,
domnul Conf. univ. dr. Gheorghe Ialomițianu, Președinte al UPLR,
reprezentanți ai profesiilor liberale, ai sistemului bancar și ai Autorității de
Supraveghere Financiară s-au reunit pentru a pune la punct elementele
esenţiale pentru stabilirea colaborării în sprijinul aplicării Legii nr. 129/2019
privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului,
precum și pentru modificarea și completarea unor actenormative. Astfel, în
cadrul întâlnirii a fost decisă constituirea unui Grup de lucru operațional
pentru simplificarea obligațiilor care le revin profesioniștilor liberali, în
calitate de raportori ai tranzacțiilor suspecte.
Mai multe informații găsiți aici.

EVENIMENTE VIITOARE

În anul 2021 continuăm organizarea evenimentelor noastre profesionale în
sistem online. Vă invităm să accesați programul orientativ al acestora,
aici.
Schimbul permanent de cunoștințe profesionale reprezintă o
componentă de bază a excelenței în activitatea profesională. Cu atât
mai mult cu cât criza a dus rapid la transformări uriașe, iar singura
modalitate de a rămâne conectat la realitățile piețelor fiind culegerea
permanentă de informații din surse sigure. Vă așteptăm cu teme și
speakeri de valoare la aceste conferințe!
Următoarea conferință va fi Evaluarea pentru Piața de Capital din
România, în luna mai.
Pentru detalii, urmăriți Newsletter-ul nostru, pagina de web –
www.anevar.ro și conturile oficiale de Social Media – Facebook,
LinkedIn, Twitter, Instagram, Youtube.
*Unele date din tabel pot suferi modificări.

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
www.analizeimobiliare.ro, Raportul pentru T4 2020.

a

site-ului

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

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

