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Conferința „Evaluarea pentru Piața de Capital din
România” – 19 Mai 2021, Online

Știri

◾
Conferința „Evaluarea
pentru Piața de Capital din
România” – 19 Mai 2021,
Online

◾
Rubrica INFORMAȚII
DIN PIAȚĂ –

În data de 19 mai a avut loc online cea de-a 19-a ediție a conferinței
„Evaluarea pentru Piața de Capital din România”.

www.anevar.ro

◾
Seminar online
ANEVAR – iiBV – Mai 2021
◾
Revista de Evaluare/
The Valuation Journal

Speakerii acestei ediţii au fost:
Daniela ROPOTĂ - Președinte al Asociației Analiștilor Financiar
Bancari din România | Senior Associate Valuation, Modeling and
Economics PwC
Alexandra SMEDOIU - Președinte al Consiliului Director al CFA
România | Partener Deloitte
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Poziția oficială ANEVAR

Daniel MANAŢE - Preşedinte ANEVAR 2016-2017

Newsletter-ul și în
spațiul oficial ANEVAR
de social media

Mihai CĂRUNTU - Senior Corporate Finance Analyst BRD Groupe
Societe Generale
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PricewaterhouseCoopers
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|
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Ion ANGHEL - Preşedinte ANEVAR 2006-2007 | Prof. univ. dr. ASE
Bucureşti, Director Departament Analiză şi Evaluare EconomicoFinanciară
Mai multe detalii, aici.

Rubrica INFORMAȚII DIN PIAȚĂ – www.anevar.ro

Am inclus în structura noii pagini web a Asociației o rubrică intitulată:
„Informații din piață”.
Secțiunea a fost creată pentru a servi drept suport informațional adițional
pentru membrii ANEVAR. În acest spațiu virtual sunt centralizate cele mai
recente date statistice, studii și analize oferite de diverse instituții sau
entități ce activează în domeniile imobiliar și financiar, inclusiv informațiile
din bazele de date BIG și BIF.
Astfel, accesând pagina „Informații din piață”, veți avea posibilitatea de a
consulta rapoartele de analiză statistică ale Bazei Imobiliare de Garanții
(BIG) și ale Bazei de Informații Fiscale (BIF) și indicele imobiliar ANEVAR.
Mai mult, au fost create noi secțiuni care integrează materiale referitoare
la mediul macroeconomic, dinamica pieței imobiliare din România,
activitatea întreprinderilor și piața bunurilor mobile, realizate de diverse
entități naționale și internaționale.
Pagina „Informații din piață” va fi actualizată în permanență cu informații
noi, odată cu raportările periodice ale celor care au avut amabilitatea de a
răspunde solicitării ANEVAR de a furniza datele prelucrate și sintetizate în
rapoartele lor.
Pagina web poate fi vizitată aici.

Seminar online ANEVAR – iiBV – Mai 2021

ANEVAR și iiBV au organizat în luna mai seminarul: Premiums and
Discounts in Business Valuation & Valuing Early-Stage Companies.
Lectori: Andrew Strickland – Președinte EducationCommittee iiBV
(Premiums and Discounts in Business Valuation) și Anton Lezhja – ASA,
MRICS, CF, Director Departamentul Financial Advisory Services al
Deloitte în Europa Centrală, Președinte al Board-ului iiBV (Valuing EarlyStage Companies).
Mai multe informații găsiți aici.

Revista de Evaluare/ The Valuation Journal

Am lansat o nouă ediție a Revistei de Evaluare – The Valuation Journal.
Mai multe detalii, aici.

EVENIMENTE VIITOARE

Conferința „Piața imobiliară/Analize statistice” –
Online, 9 iunie 2021

Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România vă invită
săparticipați la conferința „Piața imobiliară – analize statistice”, care va
avea loc online, pe pagina resurse.anevar.ro, în data de 9 iunie 2021,
începând cu ora 15:00.
Speakeri :
Adrian VASCU - Președinte ANEVAR 2014-2015 | Senior Partner
VERIDIO S.R.L.
Mihail BOJINCĂ - Președinte ANEVAR 2004-2005 | Membru în
Comisia de Etică și Disciplină ANEVAR
Dorel NIȚĂ - Head of Research Imobiliare.ro
Elena IONAȘCU – Cercetător științific IROVAL
Adrian POPA BOCHIȘ - Preşedinte al Comisiei de calificare şi
atestare profesională ANEVAR | Senior Partner, COO Darian DRS
S.A.
Alina COJOCARU - Director, Head of Valuation Advisory Jones
Lang LaSalle
Ovidiu ION - Head of Valuation CBRE Romania
Raluca BUCIUC - Director | Partner Valuation Services and
Hospitality Advisory Services Colliers Romania
Cristi MOGA - Head of Research Cushman & Wakefield Echinox
Moderatori :
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Daniel MANAŢE - Preşedinte ANEVAR 2016-2017 | Membru în
Comisia de Etică și Disciplină ANEVAR
Înscrieri, aici.
Pentru detalii, urmăriți Newsletter-ul nostru, pagina de web –
www.anevar.ro și conturile oficiale de Social Media – Facebook,
LinkedIn, Twitter, Instagram, Youtube.

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

