
    

CERERE 

pentru dobândirea dreptului de exercitare temporară/ocazională a activității de evaluare în România 

de către persoane fizice 

 

 

* se va completa cu majuscule 

Subsemnatul/Subsemnata __________________________________________________________________________________________,  

domiciliat/ă în localitatea_______________________,  strada__________________________________________________, nr. _____, 

bl. ___________, sc. _______,  et. _______,  ap. _______,  sector / judeţ _____________________________________________________, 

țara____________________________________________________________________,  telefon _______________________________________, 

email __________________________________________________________________, legitimat/ă cu CI/BI, seria ______, nr. 

_____________,  eliberat/ă de __________________________________________________,      la data _____________________, CNP 

___________________________________________________,   având profesia de _______________________________________________. 

solicit dobândirea dreptului de exercitare a activității de evaluare în România 

 

 temporară (maxim 3 luni); 

 ocazională (o singură misiune de evaluare specifică) și anume: 

__________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________ . 

 

în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului 24/2011, privind unele măsuri în domeniul 

evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea 99/2013, cu modificările şi completările ulterioare. 

Anexez următoarele documente justificative (nr. pagini anexate: ____): 

 dovada cetățeniei unui stat membru al Uniunii Europene sau a unui stat aparținând Spațiului 

Economic European/Confederației Elvețiene– copie tradusă și legalizată; 

 document emis de autoritatea competentă din statul membru al Uniunii Europene, respectiv statul 

aparţinând Spaţiului Economic European/Confederației Elvețiene din care să rezulte că exercit 

legal profesia de evaluator– copie tradusă și legalizată; 

 atestare care confirmă faptul că sunt legal stabilit într-un stat membru în scopul desfășurării 

profesiei de evaluator– copie tradusă și legalizată; 

 document emis de către autoritatea competentă din statul membru al Uniunii Europene, respectiv 

statul aparţinând Spaţiului Economic European/Confederației Elvețiene din care rezultă că nu imi 

este interzis dreptul de a profesa, chiar și cu caracter temporar, la momentul eliberării atestatului, 



    

eliberat cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii dosarului de înscriere– copie tradusă și 

legalizată; 

 dovada achitării taxei de înscriere, în cuantumul stabilit de Consiliul director; 

 tipurile de evaluare pe care le voi presta  

 EPI - evaluări de bunuri imobile,  

 EI - evaluări de întreprinderi, de fond de comerț și alte active necorporale,  

 EBM- evaluări de bunuri mobile,  

 EIF - evaluări de acţiuni şi alte instrumente financiare. 

 

 

 

 

 Sunt de acord ca datele mele cu caracter personal să fie prelucrate de ANEVAR pentru îndeplinirea 

atribuţiilor sale astfel cum sunt acestea prevăzute în O.G. 24/2011 și pentru a primi informări referitoare la 

situația de membru și alte comunicări de interes 

 

Data: ____/____/____      Semnătura: ____________________________ 


