
CORPUL EXPERŢILOR CONTABILI      Conform O.G. 65/1994 solicitantul 

  ŞI CONTABILILOR AUTORIZAŢI      a absolvit examenul de aptitudini în 

 DIN ROMÂNIA       perioada .............................................. 

FILIALA GALAŢI      la centrul de examinare .....................,                                     

fiind declarat ADMIS – poziţia nr.....              
din catalogul E.C., C.A.S.M. 

 

CERERE DE ÎNSCRIERE 

 

Subsemnatul        domiciliat(ă) în      , str.  

     , nr.        , bloc             , scara              , et.       , apartament  

     , sector    telefon fix / mobil       , născut(ă) în 

anul      , luna       , ziua    , în localitatea   

   , judeţul      , expert contabil / contabil autorizat / expert 

evaluator, posesor al carnetului nr    , reprezentant legal al societăţii de expertiză / 

contabilitate / evaluare       , posesor al autorizaţiei nr.  

 , solicit înscrierea ca membru activ / inactiv al CORPULUI EXPERŢILOR CONTABILI ŞI 

CONTABILILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA . 

 

DATE SUPLIMENTARE  

a) Sunt absolvent(ă) al            

Facultatea              

 în anul     

b) Am absolvit următoarele forme de învăţământ post universitar      

            

c) Am absolvit cursuri de specializare în                 , organizate de   

            

     cu participarea         , în anul      

d) Locul de muncă            funcţia 

      telefon       

e) Cunosc următoarele limbi străine          

f) Membru al altor Asociaţii profesionale         

Îmi exprim prin prezenta, în mod expres şi neechivoc, consimţământul ca, Corpul Experţilor Contabli şi 

Contabililor Autorizaţi din România ( C.E.C.C.A.R.), să prelucreze datele mele cu caracter personal având funcţie de 

identificare ( informaţii legate de nume şi prenume, domiciliu, anul naşterii, numărul de telefon, adresa de e-mail, numărul 

de carnet, profesia) în scopul menţionării acestora în Tabloul membrilor Corpului şi publicării în Monitorul Oficial al 

României, conform prevederilor Legii nr. 677 / 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 

caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu mofificările şi completările ulterioare.  

 

Data                                   Semnătura       

 

 



 

 

D E C L A R A Ţ I E 

 

Subsemnatul  ................................ , domiciliat în ..........................., 

strada .........................................................., nr ................, blocul ................... 

, etajul ............., scara ..........................., apartamentul ................................., 

sectorul .................................., judeţul ................................, posesor al 

B.I./C.I.  seria ………., nr.  …………………, eliberat de ………………………., 

la data de ……………………………, membru al Corpului Experţilor Contabili 

şi al Contabililor Autorizaţi din România  conform carnetului de expert 

contabil / contabil autorizat cu studii superioare (medii) nr. 

................/............., declar pe propria răspundere că nu mă aflu într-unul 

dintre cazurile de incompatibilitate cu exercitarea profesiei de expert 

contabil/ contabil autorizat prevăzute de punctul 7 din legea nr.186/1999 şi 

că nu am suferit nici o condamnare care potrivit legislaţiei în vigoare, 

interzice dreptul de gestiune şi de administrare a societăţilor comerciale. 

Dau prezenta declaraţie astăzi ..............................................., 

cunoscând că falsul în declaraţii  e pedepsit conform art. 292 cod penal. 

 

 

    

   Semnătura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CORPUL EXPERŢILOR CONTABILI 
   ŞI CONTABILILOR AUTORIZAŢI 

     DIN ROMÂNIA 
              FILIALA GALAŢI 
 

 

 
JURĂMÂNTUL 

 
 
 
 
 

    "Jur să aplic în mod corect şi fără părtinire 

legile ţării, să respect prevederile Regulamentului 

Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor 

Autorizaţi şi ale Codului privind conduita etică şi 

profesională a experţilor contabili şi contabililor 

autorizaţi, să păstrez secretul profesional şi să 

aduc la îndeplinire cu conştiinciozitate 

îndatoririle ce îmi revin în calitate de expert 

contabil (contabil autorizat)". 

 

 

 

 

 

 

 

Nume şi prenume: ___________________________________________ Expert contabil/Contabil autorizat 
 
B.I. seria ____ nr. _____________, Carnet Expert contabil/Contabil autorizat nr. ________/____________ 
 
 
 
 
 
 

  Data,              Semnătura, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CORPUL EXPERŢILOR CONTABILI 
ŞI CONTABILILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA 
Filiala Galaţi 

 
      FIŞA PERSONALĂ 

      1. Date de identificare 

1.1 Numele şi prenumele …..………………………………………………… 

1.2. Data nasterii……………………………………… 

1.3. Locul nasterii …………………………………………………… 

1.4. Domiciliul…………………………………………………………………………………….. 

1.5. Telefon / Mobil / E-mail …………………../…………………………/……………………. 

1.6. CNP              

1.7 Anul cand a promovat examenul de aptitudini:……………….. 

2. Categoria profesionala 
 

     - Expert contabil                                 - Contabil autorizat 

                   
 
    - Liber profesionist                               - Angajat  
 
3. Locul de munca / functia: ………………………………………………./…………………………… 

4. Limbi straine cunoscute: 
 

  Satisfacator Bine Foarte bine 

Limba engleza 
- scris    

- citit    

Limba franceza 
- scris     

- citit    

Limba spaniola 
- scris    

- citit    

Limba italiana 
- scris    

- citit    

Limba germana 
- scris     

- citit    

Limba rusa 
- scris     

- citit    

Alte limbi 
- scris    

- citit    

 
5. Membru al altor organisme profesionale (organizatia / pozitia ocupata):  
 
    1. …………………………………………………………………./…………………………… 
    2. …………………………………………………………………./…………………………… 
    3. …………………………………………………………………./…………………………… 
    4. …………………………………………………………………./…………………………… 
    5. …………………………………………………………………./…………………………… 
 
  
Data ……………………………     Semnatura, 

  

Anexa 1 

Nr. matricol 

................/….......... 

 

  



 

 
C.E.C.C.A.R.  
Filiala Galaţi 
 

 

 

 

       DECLARAŢIE DE INDEPENDENŢĂ 
     Nr............../.................. 
 
 

Subsemnatul(a)...............................................având funcţia de................................în 

cadrul....................................................................declar pe propria răspundere următoarele: 

1. Funcţii deţinute in cadru! altor asociaţii, fundaţii sau organizaţii 

neguvernamentate: 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

2. Activităţi profesionale remunerate: 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

3. Deţin/nu deţin funcţii în cadrul partidelor politice: 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

4. Calitatea de acţionar sau asociat la societăţi comerciale, inclusiv bănci sau alte 

instituţii de credit, societăţi de asigurare şi financiare: 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

5. Alte precizări ale declarantului: 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

 
Data ……………………      Semnătura, 

 


