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Conferința, aflată la ediție aniversară, cea de-a XX-a, va avea loc în
Aula Magna a Academiei de Studii Economice din București,
începând cu ora 15.00.
Mai multe detalii sunt disponibile pe site-ul nostru, aici, și în paginile
noastre de social media.
Vă așteptăm cu drag la evenimentul nostru organizat la sală!

Revista „Valoarea, oriunde este ea” – Nr. 34/2022

Numărul curent al revistei este disponibil cu un click, aici.

Înscrieri la examenele de finalizare a stagiaturii –
Sesiunea Mai 2022

În semestrul I 2022, examenele de finalizarea a stagiaturii se vor
desfășura online, în conformitate cu prevederile Regulamentului de
derulare și de finalizare a stagiaturii, aprobat prin Hotărârea Consiliului
director nr. 87/2016, cu modificările ulterioare și ale Procedurii de
desfășurarea a examenelor de finalizare a stagiaturii în sistem online,
aprobată prin Hotărârea Consiliului director nr. 50/2020.
Examenele vor avea loc online, prin intermediul platformei ZOOM.
Toate informațiile necesare accesării platformei vor fi comunicate
participanților, prin e-mail, după încheierea perioadei de înscriere.
Înscrierile la examenele de finalizare a stagiaturii, sesiunea Mai 2022, se
fac în perioada 21.04 – 09.05.2022.
Pentru înscriere, candidaţii sunt invitaţi să se adreseze Filialelor ANEVAR
cărora le sunt arondaţi.
Toate documentele care constituie dosarul de înscriere (vezi mai jos)
vor fi transmise în format scanat, la adresa de e-mail a Filialei
ANEVAR corespunzătoare, după cum urmează:
Filiala București - gratiela.tauber@anevar.ro;
Filiala Centru (Brașov) - elena.rotaru@anevar.ro;
Filiala Sud-Est (Constanța) - margareta.vecerdea@anevar.ro;
Filiala Sud (București) - ionela.ritcof@anevar.ro;
Filiala Sud-Vest (Craiova) - dolj@anevar.ro;
Filiala Nord-Vest (Cluj) - alina.bojan@anevar.ro;
Filiala Nord-Est (Iași) - dorica.sandulache@anevar.ro;
Filiala Vest (Timișoara) - jeni.honae@anevar.ro.
Examenele vor avea loc în perioada 19 – 31 mai, datele exacte, modul de
desfășurare şi repartizarea candidaților pe grupe urmând a fi postate pe
site după încheierea perioadei de înscriere.
Se pot înscrie la examenul de finalizare a stagiaturii membrii ANEVAR
care au finalizat cu examen un curs de pregătire profesională ca evaluator,
în următoarele condiții:
membrii stagiari care, la data înscrierii, se încadrează în termenul
de maximum 2 ani de la data dobândiri acestei calităţi (sau care au
beneficiat de prelungirea perioadei de stagiu cu un an, aprobată
prin Hotărârea Consiliului director nr. 54/2020) şi
membrii titulari care, la data înscrierii, se încadrează în termenul de
maximum 2 ani de la data începerii cursului de pregătire
profesională absolvit şi care au promovat seminarul de pregătire
continuă D 2022.
Mai multe informații, click aici.

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

Prima sesiune din acest an de instruire în domeniul prevenirii șicombaterii
spălării banilor a avut loc în data de 2 mai 2022, începând cu ora 10:00.
Alte sesiuni, organizate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a
Spălării Banilor, dedicate evaluatorilor autorizați, vor avea loc online și
vom reveni cu datele acestora.
Înscrierile se fac direct pe pagina web a Oficiului.
Vă reamintim că instruirea în acest domeniu constituie una dintre
obligațiile revăzute de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și
combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru
modificarea și completarea unor acte normative.

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

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

