
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 

 

 1 

Anexa 4 

 

RAPORT  ANUAL  DE ACTIVITATE  

A  MEMBRILOR  CORPORATIVI 

pe anul 2021 
 

Denumirea firmei  ________________________________________________________________ 

Sediul social  

Județul ____________________________________________________________________ 

Localitatea ______________________________________________________________ 

str. ______________________________, nr. _____, bl. _____, sc. _____, ap. _____  

Cod Unic de Înregistrare ___________________________________ 

Nr. înreg. la Reg. Comerţului ___________________________________ 

Nr. autorizaţie ANEVAR: ___________________________________ 

Telefon: ____________________________       Fax: _______________________ 

E-mail:__________________________________, Web _________________________________ 

Reprezentant  legal (evaluator autorizat):  Numele si prenumele...................................................... 

nr. legitimatiei __________ 

 

1. Numărul total de lucrări realizate in anul 2021 in calitate de evaluator autorizat este  

___________ (NU SE INCLUD lucrările realizate in calitate de subcontractor al unui alt membru 

ANEVAR); Vă rugăm să declarați lucrările realizate până la data completării 

formularului (dacă aceasta este anterioară zilei de 31.12.2021), respectiv toate 

lucrările realizate în cursul anului 2021, dacă acest chestionar este completat după 

data de 1 ianuarie 2022. 

2. Cifra de afaceri realizata in anul 2021 in calitate de evaluator autorizat este  de _________ 

lei (NU SE INCLUD onorariile încasate pentru lucrarile realizate in calitate de subcontractor 

al unei alte firme de evaluare membru corporativ ANEVAR). 

3. Structura lucrărilor de evaluare executate de firmă în cursul anului 2021: 

LUCRĂRI EFECTUATE ÎN 2021 

% din 

total 

lucrări  

% din 

cifra de 

afaceri  

Pe specializări  

Evaluarea proprietăţilor imobiliare 1   

Evaluarea întreprinderii și activelor necorporale 2   

Evaluarea bunurilor mobile 3   

Evaluarea instrumentelor financiare 4   
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Verificarea evaluării 5   

Total (1+2+3+4+5) 6 100% 100% 

Pe tipuri de lucrări  

Evaluare pentru garantarea împrumuturilor 7   

Evaluare pentru raportare financiară  8   

Evaluare de întreprinderi pentru fuziuni, achiziţii, delistare  9   

Evaluare pentru stabilirea despăgubirilor în caz de expropriere 10   

Evaluare pentru impozitare 11   

Evaluare pentru instanţe judecătoreşti 12   

Evaluare în proceduri de insolvenţă sau faliment 13   

Evaluare pentru autorităţi publice (vânzări, concesionări, schimburi, 

etc.) 

14   

Evaluare pentru garantarea şi reeşalonarea datoriilor către stat 15   

Verificare de evaluări 16   

Alte tipuri de lucrări 17   

Total (7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17) 18 100% 100% 

4. Societatea are încheiată pe anul 2021, polița de asigurare pentru răspundere civilă 

profesională nr.________/_________cu asiguratorul _______________________________, 

pentru limita de asigurare de _______________ EUR. 

5. Personalul de specialitate pentru care există acoperire prin polița de asigurare menționată 

mai sus, este următorul: 

 

Asociaţi/Acţionari Salariaţi Colaboratori exclusivi 

Numele si 

prenumele 

Nr. 

leg. 

Numele si 

prenumele 

Nr. 

leg. 

Numele si 

prenumele 

Nr. 

leg. 

      

      

      

      

      

      

6. In realizarea evaluarilor, societatea lucreaza cu urmatorii colaboratori, evaluatori autorizati, 

membri titulari ANEVAR: 

 

Nr. crt. Numele si prenumele Nr. legitimatie 
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7. In realizarea evaluarilor, societatea lucreaza cu urmatorii membri corporativi ANEVAR, in 

calitate de subcontractori: 

 

Nr. crt. Denumirea Nr. autorizatie 

   

   

   

8. Societatea are urmatoarele sedii secundare (sucursale, puncte de lucru, etc.): 

 

Nr. crt. Calitatea juridica  Adresa Numar de lucrari elaborate 

    

    

    

9. Declarăm că la data prezentei, societatea îndeplinește condițiile prevazute de Ordonanța 

Guvernului nr. 24/2011 pentru membrii corporativi. 

10.   Declarăm că: 

  am notificat ANEVAR în legătură cu orice modificare apărută în situația societății de la 

data dobândirii calității de membru corporativ și până în prezent, inclusiv modificările care 

fac obiectul înscrierii la ONRC (modificare denumire societate, modificare sediu social, 

modificare administrator, membru titular al ANEVAR, modificare Cod CAEN ). 

11. Subsemnatul, în calitate de reprezentant legal al societății, 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 firmă în cursul anului 2021. 

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. 326 Cod penal, declar pe proprie raspundere, ca 

reprezentant legal al societății,  urmatoarele: 

12. Vă rugăm să bifaţi căsuţa corespunzătoare situaţiei dvs. și să completaţi rubricile 

corespunzătoare, dacă este cazul: 
 

  Societatea  a fost condamnată definitiv prin sentinţa penală nr.  ............................, 

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

  Societatea  nu se află  într-o astfel de situație.  
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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 ștampila 


