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Conferința Națională ANEVAR – 30 martie 2022

Conferința Națională ANEVAR s-a desfășurat live, pe platforma zoom.us
și pe pagina resurse.anevar.ro, în data de 30 martie 2022. Au fost
convocaţi delegaţii aleşi în cadrul Adunărilor Generale ale Filialelor
Asociaţiei desfăşurate la distanță în perioada 7 – 10 martie 2022.

Detalii despre lucrările conferinței puteți citi aici.

Adunările Generale ale Filialelor – martie 2022

Adunările generale ale celor 8 filiale ale Asociației Naționale a
Evaluatorilor Autorizați din România s-au organizat la distanță, după cum
urmează:

🔴 FILIALA VEST: 7 martie 2022, ora 09:00

🔴 FILIALA SUD-EST: 7 martie 2022, ora 13:00

🔴 FILIALA SUD: 8 martie 2022, ora 09:00

🔴 FILIALA SUD-VEST: 8 martie 2022, ora 13:00

🔴 FILIALA CENTRU: 9 martie 2022, ora 09:00

🔴 FILIALA BUCUREȘTI: 9 martie 2022, ora 13:00

🔴 FILIALA NORD-VEST: 10 martie 2022 ora 09:00

🔴 FILIALA NORD-EST: 10 martie 2022, ora 13:00.

Interviu cu Radu Timbuș – Bursa Construcțiilor nr.
1/2022

Radu Timbuș - Președinte ANEVAR, într-un interviu acordat
publicației Bursa Construcțiilor:

„Să nu uităm că evaluarea nu este doar pentru segmentul de imobiliar, ci
şi pentru cel de afaceri şi pentru cel de echipamente, iar prin cadrul
asigurat de ANEVAR există şi activitatea de verificare a evaluărilor,
standardele adoptate de noi asigurând publicul larg de urmărirea
respectării principiilor etice fundamentale ale profesiei de evaluator:
integritate, competenţă profesională, obiectivitate, independenţă,
imparţialitate, transparenţă, confidenţialitate şi, nu în ultimul rând,
comportament profesional impecabil.”

Textul integral: https://www.constructiibursa.ro/evaluarea-bunurilor-
in-primele-luni-ale-lui-2022--2472036

Programul cursurilor de formare inițială - 2022

Programul de formare profesională 2022 se va desfășura online, în
conformitate cu prevederile Regulamentului de derulare și de finalizare a
stagiaturii și ale Procedurii de desfășurare a cursurilor de formare
profesională în sistem online .

Astfel cursul, testările scrise parțiale și consultațiile vor avea loc
online, prin intermediul platformei ZOOM și al platformei de testare
online ANEVAR. Toate informațiile necesare accesării celor două
platforme vor fi comunicate participanților, prin e-mail, după încheierea
perioadei de înscriere.

Pe toată perioada de desfășurare a programului de formare profesională,
participanții vor utiliza un dispozitiv personal (desktop, laptop, tabletă) cu
acces la internet, dotat cu camera web și microfon.

STRUCTURA ȘI PROGRAMUL CURSULUI DE FORMARE
PROFESIONALĂ 2022

Cursul este structurat pe cinci module (fiecare modul având loc pe
parcursul a 10 zile), dintre care primele patru sunt dedicate cunoștințelor
generale privind evaluarea bunurilor, iar ultimul modul reprezintă
specializarea pe domeniul de evaluare ales de către cursant (EI, EPI sau
EBM).

Drept urmare, toți membrii vor participa la același curs de formare
profesională, urmând a opta pentru o anumită specializare după
încheierea modulului IV.

Program curs (cod F086)

Cursul F086 începe în 4 aprilie 2022 cu următorul program, pe module:

1. Modulul I: 04 - 08.04; 11 – 15.04 - modul general

2. Modulul II: 02 – 06.05; 09 – 13.05 - modul general

3. Modulul III: 27.05, 30-31.05; 02 – 03.06, 06 - 10.06 - modul
general

4. Modulul IV: 27 – 30.06; 01.07, 04 – 08.07 - modul general

5. Modulul V: 25 – 29.07; 01 – 05.08 - modul pe specializarea
aleasă

De regulă, cursul se desfășoară de luni până vineri, în intervalul orar
15:00-18:00.

Mai multe informații, aici.

Instruire a membrilor ANEVAR inițiată de Oficiul
Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a stabilit
datele de instruire în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor
pentru evaluatorii autorizați.

Sesiunile de instruire sunt gratuite, vor avea loc online în datele de 5 mai
2022, 4 iulie 2022 și 3 octombrie 2022.

Donează - prin Formularul 230 - pentru Fundația
„Apreciază Viața!”

Fundaţia „Apreciază Viaţa!” desfăşoară activităţi filantropice în folosul
membrilor Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România şi al
familiilor acestora. Activitățile constau în principal în a acorda ajutor
umanitar acestora, în situații dificile extraordinare.

Ne puteți sprijini redirecționând o parte din impozitul pe venit până la data
de 25 mai 2022.

Descarcă Formularul 230 precompletat parțial cu un click!

Mai multe detalii, aici.

Newsletter-ul și în spațiul oficial ANEVAR de social media

Citiți Newsletter-ul nostru și în paginile oficiale ale ANEVAR de
Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram și YouTube. Conectați-vă
cu noi prin intermediul celor patru 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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