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       CECCAR -  Filiala ............................. 
       Nr. înregistrare .................................. 
       din .....................................................   

CECCAR 

FILIALA ............................. 
 
 

DECLARAŢIE DE CANDIDATURĂ 

pentru funcţia de președinte al Consiliului filialei 

 

 

 

 

 

 

             Alegerile din anul 20211  

 

 
I. Date de identificare a candidatului 

Nume: .................................................................................................................... 
Prenume: ............................................................................................................... 
Data şi locul naşterii: ............................................................................................ 
Domiciliul actual: ................................................................................................. 
Funcţia: ................................................................................................................. 
Locul de muncă: ................................................................................................... 
Telefon serviciu: ......................................  

 
II. Studii, titluri ştiinţifice 

Medii: 
Superioare - licenţă: 
   - master:  
Titluri ştiinţifice: 
Lucrări ştiinţifice: 

 
III. Experiență managerială relevantă în cadrul organelor de conducere ale Corpului 

De la        până la  calitatea 
În Consiliul filialei 
În Comisia de disciplină a filialei 
În Consiliul superior 
În Comisia superioară de disciplină 
Alte funcţii 

 
în alte organizaţii                                                          

De la        până la  calitatea 
 
............................................................................. 
 
 
............................................................................. 
 
 
............................................................................. 
 
 

IV. Exercitarea profesiei 

1. ca liber profesionist (în cabinetul propriu/în societate de expertiză contabilă sau contabilitate) 
................................................................................................................................................................. 

2. ca salariat în societatea de expertiză contabilă sau de contabilitate proprie ...................................................... 

3. ca salariat într-o instituţie de învăţământ sau de cercetare de profil ................................................... 

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

4. Experienţa profesională individuală în ultimii 5 ani:  

 

 
1 Comisia de nominalizare, în procesul de analiză candidaturile primite își rezervă dreptul de a convoca candidatul la un interviu 

Trebuie depusă la sediul filialei sau să fie trimisă prin scrisoare 

recomandată cu confirmare de primire, astfel încât să fie primită la filială 

până  la data de 25.01.2021, ora 16.00, în original. 
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Domenii de activitate se bifează domeniul 
- cenzorate  
- contabilitate  
- consultanţă  
-alte servicii profesionale  

 
5. Nr. carnet membru .................................. 

6. Data obținerii vizei pe anul curent..................................... 

 

V. Acţiuni întreprinse în ultimii 5 ani pentru sprijinirea profesiei: 

- lucrări efectuate în ultimii 5 ani (nominalizate concret) ......................................................  
.......................................................................................................................................... 

- consultaţii acordate în ultimii 5 ani (nominalizate concret) ................................................. 
.......................................................................................................................................... 

-     participări la cursuri şi seminare (nominalizate concret) ....................................................... 
................................................................................................................................................... 
-     cursuri predate (nominalizate şi nr. ore) ............................................................................ 
-     propuneri de modificări legislative în interesul profesiei (detaliere) .................................... 
.................................................................................................................................................. 
- membru în colectivul de elaborare a publicaţiilor editate de Corp: .................................. 
................................................................................................................................................. 

 
-     participare la grupele de lucru CECCAR ............................................................................ 
-     alte acţiuni în sprijinul profesiei (nominalizate concret) ........................................................ 
.................................................................................................................................................. 
- număr participări la adunările generale în ultimii 5 ani ....................... 

 

VI. Cu privire la independenţa candidatului 

1. Funcţii deţinute în cadrul altor asociaţii profesionale, fundaţii sau organizaţii neguvernamentale (cu indicarea 
perioadei): 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 

2. Activităţi profesionale remunerate: 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 

3. Deţin/nu deţin funcţii în cadrul partidelor politice (cu indicarea perioadei):  
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 

4. Calitatea de acţionar sau asociat la societăţi comerciale, inclusiv bănci sau alte instituţii de credit, 
societăţi de asigurare şi financiare: 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 

 

5. Disponibilitatea de a participa la activităţile de organizare şi conducere a profesiei (descriere detaliată a 
modului de execitare a atribuțiilor): 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

 

6. Alte precizări ale declarantului:  
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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VII. Aprecieri personale cu privire la profesia contabilă din România şi cea din raza filialei: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VIII. Plan managerial indicând obiectivele generale și specifice, rezultatele, activitățile etc. avute în vedere 
în situația în care veți fi ales/aleasă pentru mandatul 2022–2026, (cu indicarea pe cât posibil a domeniilor 
- comisiilor tehnice - la care doriți să contribuiţi): 
 
............................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
IX. CV în format Europass  

- se anexează la prezenta declaraţie 
 
X. Declaraţie  

         Prin conduită integră înţeleg ca în relaţiile profesionale şi de afaceri să fiu corect şi onest, să 
acţionez cinstit şi conform realităţii şi în interesul general al profesiei, să nu utilizez informaţii care conţin 
declaraţii false, greşite sau care sunt furnizate imprudent şi să nu folosesc de o manieră imprudentă 
informaţiile obţinute, conform condiţiilor de eligibilitate.  
        Cunoscând prevederile art. 326 privind falsul în declaraţii din Legea nr. 286 din 17 iulie 2009 privind 
Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar pe proprie răspundere că datele menţionate 
sunt exacte şi complete. 
 
 
 
 
  Data                                                                                Semnătura  

.............................                                                                      ...................... 
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INFORMARE PRIVIND 

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

CORPUL EXPERȚILOR CONTABILI ȘI CONTABILILOR AUTORIZAȚI DIN ROMÂNIA 

(CECCAR), cu sediul social în București, str.Intrarea Pielari, nr. 1, cod fiscal RO 7426179, telefon: 021 

3308869/ 021 3308870, fax 021 3308883, e-mail-uri: contact@ceccar.ro, în calitate de „Operator de date 

cu caracter personal”, prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră, prin mijloace 
automatizate şi manuale, în scopul participării în calitate de candidat, respectiv al derulării proceselor 

electorale la nivel central și teritorial pentru ocuparea funcțiilor vacante de membru al Biroului permanent 

al Consiliului superior al Corpului, al Consiliului superior al Corpului, al Biroului permanent al 

Consiliului filialei, al Consiliului Filialei, al Comisiei superioare de disciplină de pe lângă Consiliul 

superior al Corpului, al Comisiei de disciplină de pe lângă Consiliul filialei, sau membru ales în funcția de 

Președinte al Consiliului superior, Președinte al Consiliului filialei, Președinte al Comisiei superioare de 

disciplină, Președinte al Comisiei de disciplină de pe lângă Consiliul filialei, mandatat prin Hotărârea 

Conferinței Naționale să exercite atribuții privind activitatea CECCAR, prin intermediul salariaților și 

membrilor numiți în Comitetele de nominalizare și în Comisiile electorale, conform art. 32 alin. (5 - 8) din 

O.G. nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a Regulamentului de organizare și 

funcționare a CECCAR, republicat, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv a Anexei 1 la 

Regulament, Procedura alegerilor, precum și a Măsurilor pentru punerea în aplicare a prevederilor 

pct. 24 alin. (3) şi pct. 67 alin. (3) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a CECCAR.   

Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează de către CECCAR și împuterniciții acestuia, de 

membrii salariați, membrii CECCAR și membrii organe alese din cadrul Comitetelor de nominalizare și 

Comisiilor electorale, în temeiul art. 6 alin. 1 lit c și e, din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului 

European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor 

cu caracter personal și libera circulație a acestor date respectiv îndeplinirea unei obligații legale care 

îi revine operatorului, precum și îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public.   

Sunteți obligat să furnizaţi datele personale solicitate cu ocazia depunerii declarațiilor de candidatură, 

acestea fiind necesare scopului menţionat anterior. Refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea 

depunerii declarației de candidatură, respectiv respingerea candidaturii dumneavoastră.   

Vă informăm că, în vederea îndeplinirii scopului menționat anterior, prelucrăm următoarele tipuri de 

date cu caracter personal: nume și prenume, data și locul nașterii, CNP, domiciliul, funcția, locul de muncă, 

numărul de telefon, studii, experiența profesională/managerială, calitatea, numărul carnetului de membru 

CECCAR, numărul legitimației GEJ, anul dobândirii calității de membru GEJ, cursuri profesionale 

absolvite, detalii privind activitatea profesională, apartenența politică, date cuprinse în CV, semnătura. 

Cu ocazia desfășurării proceselor electorale se vor putea utiliza sisteme de înregistrare audio-video. 

Înregistrările vor fi prelucrate de către CECCAR în scopul evitării fraudării proceselor electorale și vor fi 

stocate în scopul arhivării.  

De asemenea, în vederea respectării prevederilor art. 32 alin. (5 - 8) din O.G. nr. 65/1994 privind 

organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, și a Regulamentului de organizare și funcționare a CECCAR, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, inclusiv a Anexei 1 la Regulament, Procedura alegerilor, precum și 

a Măsurilor pentru punerea în aplicare a prevederilor pct. 24 alin. (3) şi pct. 67 alin. (3) din Regulamentul 

de Organizare şi Funcţionare a CECCAR, pentru buna desfășurare a proceselor electorale și pentru 

asigurarea respectării dreptului de contestație, informațiile privind îndeplinirea condițiilor legale de 

participare la organizarea și desfășurarea proceselor electorale, respectiv lista nominală a candidaților 

validați se vor afișa la sediul filialei și pe site-ul filialei sau site-ul CECCAR. 

Datele colectate sunt destinate prelucrării de către CECCAR și Împuterniciții acestuia, de membrii 

salariați, membrii CECCAR și membrii organe alese din cadrul Comitetelor de nominalizare și Comisiilor 

electorale și sunt transmise numai în vederea executării obligațiilor legale ale instituției către autoritățile 

publice abilitate și la solicitarea organelor judiciare, dacă este cazul.  

Datele cu caracter personal sunt prelucrate pe toată durata procesului electoral, până la expirarea 

obligațiilor și a termenelor legale de arhivare.  

mailto:contact@ceccar.ro
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Conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera 

circulație a acestor date și a prevederilor legislației interne privind protecţia persoanelor cu privire la 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, beneficiaţi de dreptul de acces, 

dreptul la rectificare, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la opoziție, dreptul de a nu fi supus 

unei decizii individuale precum și dreptul la ștergerea datelor, în condițiile prevăzute de Regulament. 

 

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, 

transmisă operatorului de date, prin: 

- registratură, la sediul CECCAR, sau la sediul Filialelor județene 

- poștă la adresa din municipiul București, str. Intrarea Pielari, nr. 1, sector 4  

- email la: contact@ceccar.ro 

 De asemenea, pentru orice întrebări sau nemulțumiri vă puteți adresa responsabilului nostru pentru 

prelucrarea datelor prin email la dpo@ceccar.ro sau telefonic la numărul de telefon 0727 923 915, în 

zilele lucrătoare, de luni până vineri, între orele 08:00 – 16:00, iar dacă sunteți de părere că vi s-a 

încălcat vreun drept privind acest subiect, vă puteți adresa Autorității de Supraveghere a Protecției 

Datelor cu Caracter Personal.   

Ne angajăm să aplicăm toate măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru asigurarea securității 

datelor dumneavoastră personale, a protejării acestora împotriva distrugerii, modificării, dezvăluirii ori 

accesului neautorizat asupra lor. 

 

 

 

DECLARAȚIE PRIVIND EXPRIMAREA ACORDULUI PENTRU PRELUCRAREA DATELOR 

CU CARACTER PERSONAL   

 
 

  Subsemnatul(a) .........................................................................., arăt în mod expres și neechivoc, că 

pun de bunăvoie la dispoziția operatoratorului CORPUL EXPERTILOR CONTABILI SI 

CONTABILILOR AUTORIZATI DIN ROMANIA, datele mele cu caracter personal și că sunt de acord cu 

prelucrarea acestora în scopul și condițiile acestei informări precum și cu dezvăluirea lor către destinatarii 

indicați de operator. 

De asemenea, arăt că am înțeles drepturile conferite mie de Regulamentul European 2016/679 privind 

protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor 

date ("Regulamentul") și de Legea nr. . 190/2018 și modul în care pot să le exercit, respectiv: dreptul de 

acces, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul la rectificare, dreptul la restricționarea prelucrării, 

dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a mă adresa justiției. 
 
 

Numele și prenumele                                                                                                                                                      

 

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

 

Semnătura 

  

.……………………….………….                                                             Data…………………… 
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