
 

CERERE DE ÎNSCRIERE 

în Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultantă fiscală 

a cetățenilor  proveniți dintr-un stat membru al Uniunii Europene, Spațiului Economic European 

sau din Confederația Elvețiană care doresc să desfășoare activitatea de consultant fiscal în România 

 

Subsemnatul/Subsemnata,……................................................................................, legitimat/legitimată 

cu CI/pașaport seria ........... nr. ................., emisă/emis la data de ...................... de .................................., 

domiciliat/domiciliată în localitatea ....................................., str. ............................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., 

et. ...., ap. ...., județul/sectorul ............................., tel………………………, fax……………………  e-

mail…………………………………………, având calitatea de consultant fiscal – obținută în statul 

…………………………….., solicit recunoașterea titlului de calificare în domeniul fiscal, atașat 

prezentei, și vă rog să dispuneți înregistrarea mea ca membru activ al Camerei Consultanților Fiscali.

  

În susținerea cererii mele atașez următoarele: 

    - actul de identitate, în copie certificată de titular pentru conformitate cu originalul; 

    - titlul de calificare …………………………….., eliberat de ……………….., la 

data……………………. 

     -……….. 

     -……….. 

Plata cotizației fixe pentru membru nou în sumă de ………….lei s-a efectuat cu documentul de plată 

nr……/……. 

 

Forma de exercitare a profesiei va fi:         în mod independent 

                         prin asociere 

                                                              

Locul de desfășurare a activității este în localitatea ........................, str. ................................................ 

nr. ......, bl. ......, sc. ...., et. ...., ap. ......, județul/sectorul ......................... 

 

Sunt membru/membră al/a următoarelor organizații profesionale……………………………………….. 

  

Am fost informat că, potrivit art. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi 

exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, datele cu caracter personal înscrise în Registrul 

consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală și publicate pe site-ul Camerei Consultanților 

Fiscali și în Monitorul Oficial al României, Partea I, sunt următoarele: numele și prenumele, codul de 

membru și anul înregistrării, localitatea și județul de domiciliu, starea membrului. 

 

Pe lângă aceste date publicate în baza legii, având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 

privind protecția datelor cu caracter personal, Camera Consultanților Fiscali poate publica cu 

consimțământul meu liber exprimat prin prezenta și alte date cu caracter personal, astfel:  

 

             DA, sunt de acord pentru publicarea datelor mele de contact:  

…………..………………………………………………………….(numere de telefon, fax și adrese de 

e-mail) în Registrul public al consultanţilor fiscali și al societăţilor de consultanţă fiscală.  

       NU, nu sunt de acord pentru publicarea datele mele de contact referitoare la numere de telefon, 

fax și adrese de e-mail în Registrul public al consultanţilor fiscali și al societăţilor de consultanţă fiscală.  

 

Prin semnarea prezentei cereri, mă angajez să notific în termen de 30 zile orice modificare intervenită în 

datele menționate mai sus, să respect dispozițiile legii de organizare și funcționare a profesiei, ale 

Regulamentului de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali și ale tuturor celorlalte 

norme și proceduri interne, care vizează activitatea membrilor Camerei Consultanților Fiscali, și îmi 

asum consecințele nerespectării acestora.  

 

 Data ...................                                                                                             Semnătura ................ 

 


