NEWSLETTER MAI 2022

Ediție aniversară a Conferinței EVALUAREA PENTRU
PIAȚA DE CAPITAL DIN ROMÂNIA – 19 mai 2022

Știri

◾
Ediție aniversară a
Conferinței EVALUAREA

PENTRU PIAȚA DE
CAPITAL DIN ROMÂNIA –
19 mai 2022

◾
NOU! Seminarul
„Comunicarea eficientă în

relațiile cu clienții, cu
autoritățile și cu echipa” –
17 iunie 2022, Eforie Nord

◾
Seminarul „R01Asigurarea calității în

Conferința, aflată la ediție aniversară, cea de-a XX-a, a avut loc în Aula
Magna a Academiei de Studii Economice din București.

activitatea de evaluare a
bunurilor” – 23 iunie, online

Mai multe detalii sunt disponibile pe site-ul nostru, aici, și în paginile
oficiale ale ANEVAR din social media.

Analize de piață

Vă așteptăm cu drag la următoarele noastre evenimente!

Evenimente viitoare
Poziția oficială ANEVAR

NOU! Seminarul „Comunicarea eficientă în relațiile
cu clienții, cu autoritățile și cu echipa” – 17 iunie
2022, Eforie Nord

Newsletter-ul și în
spațiul oficial ANEVAR
de social media

Seminarul „Comunicarea eficientă în relațiile cu clienții, cu autoritățile
și cu echipa” va fi susținut de prof. univ. dr. Dumitru BORȚUN,specialist
în tehnici de comunicare. Seminarul, echivalat cu 4 ore de pregătire
continuă, va avea loc vineri, 17 iunie, începând cu ora 16:00, la Hotel
Europa din Eforie Nord.
Despre lector: http://comunicare.ro/index.php?page=dumitru-bor-un
Mai multe informații găsiți aici.

Seminarul „R01-Asigurarea calității în activitatea de
evaluare a bunurilor” – 23 iunie, online

Vă informăm că prin Hotărârea nr. 34/28.02.2022 (actualizată prin HCD
47/2022), Consiliul director al ANEVAR a aprobat seminarul „R01 Asigurarea calității în activitatea de evaluare a bunurilor”, seminar de tip
remedial, destinat evaluatorilor autorizați care au obținut în urma
monitorizării calificativele D și C și pentru care ar fi trebui repetată
inspecția în perioada 2020-2023.
Obiectivul seminarului:
• Seminarul abordează tema „asigurarea calității” și tratează în prima parte
subiecte care țin de implementarea unui sistem de management al calității,
respectiv: bazele asigurării calității, elemente de management al riscului
rezultat din noncalitate, procedura specifică de AQ, importanța respectării
codului de etică și, de asemenea, prezentarea unor elemente esențiale cu
privire la notarea obiectivelor din fișa de obiective ce însoțește nota de
inspecție etc.
• În partea a doua a materialului sunt prezentate neconformitățile cel mai
frecvent întâlnite în rapoartele de evaluare, însoțite de atenționări ce fac
trimiteri la standarde și la bunele practici în evaluare.
Mai multe detalii - despre programarea acestui seminar și înregistrare găsiți aici.

EVENIMENTE VIITOARE

Următorul eveniment este: Conferința „Teme actuale
în evaluare”, în 18 iunie!

Detalii, aici.
Urmează:
Ziua Evaluatorului din România – 30 de ani de ANEVAR (8-9
septembrie - București)
Evaluarea bunurilor din patrimoniul cultural – istoric (Gura
Humorului)
Întâlnirea anuală a membrilor corporativi (Poiana Brașov)
Schimbul permanent de cunoștințe profesionale reprezintă o componentă
de bază a excelenței în activitatea profesională. Cu atât mai mult cu cât
criza sanitară și cea provocată de conflictual armat au crescut gradul de
incertitudine în toate domeniile, iar singura modalitate de a rămâne
conectat la realitățile economice fiind accesul la informații culese din surse
sigure. Vă așteptăm cu teme și speakeri de valoare la conferințele
noastre!
Pentru detalii, urmăriți Newsletter-ul nostru, pagina de web –
www.anevar.ro și conturile oficiale de Social Media – Facebook,
LinkedIn, Twitter, Instagram, Youtube.

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 T1 2022.

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, 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

