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                                                                             Anexa 1 

 

DECLARAȚIE 

privind activitatea desfășurată în anul 2017 

de către evaluatorii autorizați, persoane fizice care nu au desfășurat activitate de evaluare 

 

1. Numele și prenumele:   ………………………………............................................................................................................................ 
 
2. Număr legitimaţie:  ...................................... 

 
3. Specializări (conform Tabloului asociației):  

 

  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 acțiuni și alte instrumente financiare 

   VE  Verificări de rapoarte de evaluare 

 
 

4. Filiala: ………………………………………………….. 
 
5. Adresa:  

 
Județ/Sector ………………………………., 

Localitatea……………… ……………………..…….…., 

 str. ………………………………………………   …………………… ,  

nr. ……………..., bl. ………………, sc. ………… , et. ………, ap. ……………, 

Telefon ………….……………................, Fax ..…………….………………..., Mobil ……………………………………………... ,  

E-mail ………….………………………………………………..., Web ………………………………………………………………… . 

 

   Subsemnatul, având calitatea de evaluator autorizat, membru titular al Asociației Naționale a 

Evaluatorilor Autorizați din România, declar pe propria răspundere că NU am desfășurat activitate de 
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evaluare și, prin urmare, nu am obținut venituri din exercitarea profesiei de evaluator autorizat în 
cursul anului 2017. 

 

 Declar că la data prezentei, îndeplinesc condițiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 24/2011 
pentru exercitarea activității de evaluator autorizat. 

 

 Declar că am notificat ANEVAR în legătură cu orice modificare a apărut în situația mea de la data 
dobândirii calității de membru titular și până în prezent. 

 

 Subsemnatul declar că datele completate anterior îmi aparțin. 
 
 
În scopul verificării de către Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România a incidenței 
prevederilor art. 16 alin. (2) lit. d) și art. 17 alin. (4) lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011 privind unele 
măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările și 
completările ulterioare, cunoscând prevederile art. 292 Cod penal, declar pe proprie raspundere urmatoarele 
(vă rugăm să bifaţi căsuţa corespunzătoare situaţiei dvs. și să completaţi rubricile corespunzătoare, dacă este 
cazul): 
 

 Am calitatea de ÎNVINUIT în dosarul nr. …………………………………….. al Parchetului ……………………………. / 

Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial ………………………… în care se efectuează acte de 
cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ……………………………………………………………… 
prevăzută și pedepsită de …………………………………………………………… . 

 
Menționez că: 
 

o nu s-a dispus începerea urmăririi penale; SAU 
o s-a dispus începerea urmăririi penale prin 

………………………………………………………………. nr. …………………… din ……………………. 
 
 
Alte mențiuni: …………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

 Am calitatea de INCULPAT în dosarul nr. …………………………………….. al Parchetului ……………………………. / 

Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial ………………………… în care se efectuează acte de 
cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ……………………………………………………………… 
prevăzută și pedepsită de …………………………………………………………… . 

 
Menționez că: 
 

o nu s-a dispus începerea urmăririi penale; SAU 
o s-a dispus începerea urmăririi penale prin 

………………………………………………………………. nr. …………………… din ……………………. 
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Alte mențiuni: ……………………………………………………………………………………………………………. 
 

 Am calitatea de INCULPAT în dosarul nr. …………………………………….. aflat pe rolul ……………………… (vă 

rugăm să indicați instanța învestită cu soluționarea cauzei penale, în primă instanță sau într-o cale de atac, 
după caz), fiind trimis/trimisă în judecată prin rechizitoriul nr. …………………… al Parchetului 
……………………… / Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial ………………… pentru săvârșirea 
infracțiunii prevăzută și pedepsită de …………………………………… . 

 
Menționez că: 
 

o judecata în primă instanță se află în curs; SAU 
o prin sentința penală 

nr. …………………… pronunțată de ………………………………………… la data de …………………… în dosarul nr. 
……………………. s-a dispus: 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
(achitarea, condamnarea, încetarea procesului penal, după caz – vă rugăm să indicați integral dispozitivul 
hotărârii judecătorești); 
 
ȘI 
 
o sentința penală mai sus-menționată este definitivă prin neapelare / nerecurare; SAU 
o împotriva sentinței penale mai sus-menționată au fost declarate căi de atac după cum urmează: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
(vă rugăm să indicați toate căile de atac exercitate, hotărârile judecătorești prin care au fost soluționate sau 
stadiul judecății, după caz) 

 
 
Alte mențiuni: ……………………………………………………………………………………………………………. 
 

  Nu mă aflu în niciuna din situațiile de mai sus.  

Cunosc faptul că, potrivit art. 16 alin. (2) lit. d), respectiv art. 17 alin. (4) lit. d) din O.G. nr. 24/2011, calitatea de 
membru titular, respectiv calitatea de membru acreditat ANEVAR se pierde în situația unei condamnări 
definitive pentru săvârșirea unei infracțiuni cu intenție. 
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…………..……………………      ……………………………………………………………………………………………… 

Data (ziua/luna/anul),                                             Semnătura și parafa 


