Anexa nr. 1
Cerere
privind înscrierea în Grupul experţilor judiciari (GEJ)
Subsemnatul (a) ……………………………………………………….. cu domiciliul în
………………………………………………………………. posesor al C.I. seria…….. nr.
………………
din
……………………..având
codul
numeric
personal
…………………………………………….
posesor al carnetului de expert contabil
nr………………………
Doresc participarea la testul de verificare a cunoştinţelor privind regulile procedurale de
efectuare a expertizelor contabile judiciare, privind noţiuni de doctrină şi deontologia profesiei
contabile şi legislatie financiar – contabilă, organizat de filiala ………..……., în data de
…………….., în vederea înscrierii în Grupul experţilor judiciari.
Declar că am luat la cunoştinţă prevederile Normei nr. ......../........ privind îmbunătăţirea
activităţii de expertiză contabilă judiciară, de drepturile şi obligaţiile experţilor contabili judiciari
ai Corpului înscrişi în GEJ.
Anexez “Fişa de opţiuni” privind specializările pentru care optez să efectuez expertize
contabile judiciare.
Data:

Expert contabil
Nume şi prenume………………….
…………………………………….
Semnătura…………………………

CORPUL EXPERŢILOR CONTABILI
ŞI CONTABILILOR AUTORIZAŢI
DIN ROMÂNIA
Legitimaţie nr. ............/............
Dl. (na) ....................................................................................
domiciliat (ă) în ..................................................................................
Str. .................................nr.(bl.)........................ Jud. (sect.). ............
Număr matricol………/……
Este înscris în “Registrul privind evidenţa experţilor contabili judiciari”,
filiala………………, conform normelor CECCAR nr. 1044/2010.
Emisă la 01.06.2011.
Valabilă doar cu viza anuală pe carnetul de expert contabil.
PREŞEDINTE,

DIRECTOR GENERAL,

CECCAR
Filiala..................

ANEXA nr. 3
Legenda: L=liber profesionist
A=angajat
Specializari:

1. Societăţi comerciale (S.C.) şi alte entităţi economice (E.E.)
2. Instituţii de credit (I.C.) şi instituţii financiare nebancare (I.F.N.)
3. Societăţi de asigurare şi alte entităţi din domeniul asigurărilor (S.A.R.)
(S.I.F.), pensii facultative şi fonduri de pensii administrate privat
4. Societăţi de investiţii financiare şi alte entităţi de valori mobiliare
5. Instituţii publice (I.P.)
6. Organizaţii non profit (O.N.G.) inclusiv asociaţii de proprietari (A.P.)
7. Drepturi salariale, pensii, activităţi independente şi alte activităţi
privind persoanele fizice (P.F.)
8. Gestionarea fondurilor comunitare (G.F.C.)
9. Fiscalitate (F)

REGISTRUL
privind evidenţa experţilor contabili judiciari

Nr.
crt.

Nume şi prenume

Nr.
Carnet
expert

Adresa
Nr. telefon

Data
înscrierii
în GEJ

Statut
L

A

Specializari
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Mentiuni
speciale(radiere
GEJ/suspendare
disciplinara etc.)

CECCAR
Filiala.................

ANEXA nr. 4

Notă:se completeaza la nivelul Biroului
de expertize contabile din cadrul filialei

Fisa individuală de evidenţă
a expertului contabil judiciar

Nr.
crt.

Nume şi prenume:
CNP:
Adresă:
Telefon:
Nr. carnet expert:
Specializări:
Specializările transmise Ministerului Justiţiei se vor BOLDUI .
1. □Societăţi comerciale (S.C.) şi alte entităţi economice (E.E.)
2. □Instituţii de credit (I.C.) şi instituţii financiare nebancare (I.F.N.)
3. □Societăţi de asigurare şi alte entităţi din domeniul asigurărilor
(S.A.R.)
4. □Societăţi de investiţii financiare şi alte entităţi de valori
mobile(S.I.F.), pensii facultative şi fonduri de pensii administrate privat
5. □Instituţii publice (I.P.)
6. □Organizaţii non profit (O.N.G.) inclusiv asociaţii de proprietari (A.P.)
7. □Drepturi salariale, pensii, activităţi independente şi alte activităţi
privind persoanele fizice (P.F.)
8. □Gestionarea fondurilor comunitare (G.F.C.)
9. □Fiscalitate (F)
Pregatire profesională:
Cursuri/instruiri/seminarii/alte
Participări la
Denumire/tema Perioada
Durata
forme de pregatire
congrese,
tematică
conferinţe,
simpozioane,
etc organizate
în cadrul
profesiei la
nivel naţional
sau
internaţional

Activitatea expertului contabil judiciar în cadrul GEJ:
Data înscrierii în
GEJ

Optiuni privind
specializarile

An/Număr
expertize
contabile judiciare
efectuate
(din raportul anual
de activitate)

An/Expertize
contabile judicare
prezentate pentru
a fi supuse
auditului de
calitate.

Alte mentiuni

Sesizări transmise de beneficiari şi înregistrate la Aparatul Central al CECCAR, la filială
sau direct la comisiile de disciplină:
Cine a solutionat
Solutionare
Alte observatii
Nr.
Nr. de
Cine depune
Crt.
inregistrare/dată
sesizarea/plangerea sesizarea/plangerea

- A făcut parte din organele alese ale CECCAR, la nivel central sau teritorial, sau ale altui
organism profesional?daca DA din care?
- A făcut parte din organele executive ale CECCAR, la nivel central sau teritorial, sau ale
altui organism profesional?daca DA din care?
Alte menţiuni:

