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Anexa 2  

 
RAPORT ANUAL  

PRIVIND  ACTIVITATEA DE EVALUARE DESFĂŞURATĂ DE MEMBRII TITULARI  
EXCLUSIV CA ANGAJAŢI  SAU COLABORATORI 

pentru anul 2021 
Notă: 
 
Datele din acest raport vor fi prelucrate cu strictă confidențialitate de către Departamentul Verificare și 
Monitorizare.  
Vă mulțumim pentru timpul acordat completării chestionarului. 
 

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 ………………………………………………………………… . 

 

6. În anul 2021 am desfășurat activitatea de evaluator autorizat, în următoarele condiții: 
 



 
 
ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A EVALUATORILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA 

Str. Scărlătescu nr. 7 | sector 1| București 
Tel.:+40(0)21 315 65 64; +40(0)21 315 65 05 
Fax:+40(0)21 311 13 40 
 
 

  exclusiv ca angajat / asociat / administrator al societății comerciale 

_______________________________________________________________ care ESTE membru corporativ ANEVAR cu 
autorizația nr. __________/2021; 

 

 exclusiv ca angajat (evaluator intern) al societății comerciale 
_______________________________________________________________ care NU ESTE membru corporativ ANEVAR; 

 

 exclusiv în calitate de colaborator al următoarelor societăți comerciale care SUNT membri 
corporativi ANEVAR:  

 

Denumirea ____________________________________, autorizația nr. ______/2021 

Denumirea ____________________________________, autorizația nr .______/2021 

Denumirea ____________________________________, autorizația nr. ______/2021 

Denumirea ____________________________________, autorizația nr .______/2021 
 

 

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

 
8. 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. 
 

9. Certificare 
 

 Subsemnatul, în calitate de membru titular ANEVAR, certific în deplină cunoștință de cauză că 
informațiile conținute în acest raport de activitate sunt corecte și descriu în mod real activitatea de 
evaluare desfășurată de mine în cursul anului 2021. 

 

 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): 
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 Am fost condamnat definitiv prin sentinţa penală nr.  ............................, pronunţată de 

........................................., la data de ......................, în dosarul nr. ........................, pentru săvârșirea 
infracțiunii ................................................................... prevăzută la art. ……………… din 
…………………….. 

 
 

  Nu mă aflu într-o astfel de situație.  

 

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. 

 

 

 

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

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

 
 

 


