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1. Informații generale despre cabinet/profesionist:
1.1 Forma juridică de exercitare a profesiei:



2.2. Indicatori
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2. Activitatea desfășurată în anul 2017
2.1. Cifra de afaceri și numărul clienților cabinetului/profesionistului în anul 2017



3. Personal
3.1. Număr personal utilizat în cursul anului 2017

3.2. Necesități de pregătire profesională în viitor (marcați cel puțin două opțiuni)
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4. Colaborarea cu organisme profesionale de profil
4.1. Cabinetul/profesionistul este membru și al organismelor profesionale care funcționează 
prin lege:
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5.1. Aprecieri cu privire la activitatea desfășurată de către filiala CECCAR în anul expirat:

foarte bună bună satisfăcătoare insuficientă
Motivați opțiunea bifată:

5.2. Colaborarea cu filiala Corpului Experților Contabili  și Contabililor Autorizați din 
România (aspecte care considerați că ar trebui îmbunătățite)
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CORPUL EXPERȚILOR CONTABILI
ȘI CONTABILILOR AUTORIZAȚI
DIN ROMÂNIA
Filiala

DECLARAȚIE PRIVIND FORMA DE DESFĂȘURARE A PROFESIEI 
în anul 2018

1) Numele și prenumele

2) Numărul și data carnetului de membru / autorizației de functionare

Carnet               /

6) CNP

1. Forma de desfășurare a profesiei în anul 2018
1.1 Forma juridică de exercitare a profesiei:

 societate:
Denumire societate: 
CUI societate

 cu titlu individual
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Semnătura:Data:

2 In cazul in care pe parcursul anului 2018 se vor inregistra modificari privind forma de 
desfășurare a profesiei conform celor declarate in prezenta, ma angajez ca in termen de 30 
de zile sa depun o noua declaratie.
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Subsemnatul                                                                                                                                       , 
declar pe propria răspundere cunoscând prevederile art.322, art. 323 și art. 326 din Codul 
penal privind falsul în înscrisuri sub semnătură privată, uzul de fals și, respectiv, falsul în 
declarații, că informațiile prezentate în prezentul raport anual sunt complete și conforme cu 
realitatea.
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