C.E.C.C.A.R
Filiala..................

CERERE DE ÎNSCRIERE
Subsemnatul(a)…………………………………………………………………..
în

……………………………….…………………..,

nr…………………….,
ap……………….,
nascut(ă)

în

bloc…………..,
sector……………….,
anul…………….,

domiciliat(ă)

str…………………………………….,

scara……………….,

et……………….,

telefon……………………………………….,
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 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 postuniversitar:
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………
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 Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (C.E.C.C.A.R), să prelucreze
datele mele cu caracter personal având funcţie de identificare (informatii legate de nume
şi prenume, domiciliul, anul naşterii, numărul de telefon, adresa de e-mail, număr
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 modificările şi completările ulterioare.

Data……………………………………. Semnătura…………………………………………

CORPUL EXPERTILOR
CONTABILI SI CONTABILILOR
AUTORIZATI DIN ROMÂNIA
Filiala …………………..............

FISA PERSONALA
1. Date de identificare
1.1 Numele si 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:………………...........
1.8 Centrul de examinare..................................................................
2. Categoria profesionala
- Expert contabi

l - Contabil autorizat

- Liber profesionist

- Angajat

3. Locul de munca / functia: ……………………………………./……………………………
4. Limbi straine cunoscute:
satisfacator
Lb.
engleza
Lb.
franceza
Lb.
spaniola
Lb italiana
Lb.
germana
Lb. rusa

bine

foarte
bine

scris
citit
scris
citit
scris
citit
scris
citit
scris
citit
scris
citit

Data ……………………………

Semnatura,

JURAMANTUL

“ Jur sa aplic in mod corect si fara partinire legile tarii, sa
respect prevederile
Regulamentului Corpului Expertilor
Contabili si Contabililor Autorizati si ale Codului privind
conduita etica si profesionala a expertilor contabili si
contabililor autorizati, sa pastrez secretul profesional si sa aduc
la indeplinire, cu constiinciozitate, indatoririle ce imi revin in
calitate de expert contabil(contabil autorizat) ”.

Nume si prenume: ...........................................................expert contabil/contabil
autorizat
B.I. seria ........... nr. ....... Carnet de expert contabil/contabil autorizat
nr............./.............
Semnatura : ......................................

