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Conferința TEME ACTUALE ÎN EVALUARE – 18 iunie
2022, Eforie Nord

Știri

◾
Conferința TEME
ACTUALE ÎN EVALUARE –
18 iunie 2022, Eforie Nord

◾
Seminarul
„Comunicarea eficientă în

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

◾
Instruire în domeniul
prevenirii și combaterii
spălării banilor, pentru
membrii ANEVAR

◾
Revista de
Evaluare/The Valuation

Conferința intitulată „Teme actuale în evaluare” a avut loc la Eforie Nord,
Hotel Europa, în data de 18 iunie a.c.

Journal – Ediție nouă!

Evenimente viitoare

Speakerii conferinței:

Poziția oficială ANEVAR

Radu HANGA – Preşedintele Consiliului de Administraţie al Bursei
de Valori Bucureşti

Newsletter-ul și în
spațiul oficial ANEVAR
de social media

Cosmin NICULA – Vicepreședinte Curtea de Conturi a României
Dana ABABEI – Preşedinte ANEVAR 2018-2019 | Director general
CMF CONSULTING S.A.
Radu TIMBUȘ – Președinte ANEVAR
TRANSILVANIA CONSULTING S.R.L.

|

Director

EVAL

Adrian VASCU – Preşedinte al Comisiei de calificare şi atestare
profesională | Președinte ANEVAR 2008-2009 și 2014-2015 |
Senior Partner VERIDIO S.R.L.
Ioan BERCU – Lector ANEVAR | Director General NEOCONSULT
VALUATION
Mai multe detalii despre evenimentul nostru sunt disponibile accesând
pagina dedicată din site, aici, și în paginile oficiale ale ANEVAR de social
media.
Album foto, aici.

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

Seminarul „Comunicarea eficientă în relațiile cu clienții, cu autoritățile
și cu echipa” a fost susținut la sală de prof. univ. dr. Dumitru BORȚUN,
specialist în tehnici de comunicare.
Mai multe informații sunt disponibile aici.

Instruire în domeniul prevenirii și combaterii spălării
banilor, pentru membrii ANEVAR

A doua sesiune din acest an de instruire în domeniul prevenirii și
combaterii spălării banilor va avea loc în data de 4 iulie 2022, începând cu
ora 10:00.
Sesiunea este organizată online de Oficiul Național de Prevenire și
Combatere a Spălării Banilor și este dedicată evaluatorilor autorizați.
Înscrierile se fac direct pe pagina web a Oficiului, link aici.
Vă așteptăm în număr cât mai mare și vă reamintim că instruirea în acest
domeniu constituie una din 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 .

Revista de Evaluare/The Valuation Journal – Ediție
nouă!

Am lanasat noul număr al Revistei de Evaluare!
Acesta include următoarele subiecte de interes din domeniul evaluării:
aspecte privind incertitudinea în evaluare;
analiza dinamică a pieței evaluării bunurilor din România în
perioada crizei economice din 2008 și a crizei pandemice din 2020;
estimarea valorii bunurilor culturale mobile la înregistrarea în
inventarul muzeelor și colecțiilor publice;
studiu de caz privind evaluarea unei parcări situate în proximitatea
unui aeroport.
Toate articolele în română
https://reval.iroval.ro/revista/30.
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engleză

pot

fi

citite

accesând

Pentru a putea descărca articolele integral, trebuie să aveţi un cont gratuit
de utilizator pe site-ul revistei.
Invitaţia pentru publicarea articolelor în Revista de Evaluare rămâne
deschisă!

EVENIMENTE VIITOARE

Următorul eveniment este: Ziua Evaluatorului din
România – 30 de ani de ANEVAR (8-9 septembrie București)

Urmează:
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.

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

