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Proces verbal  

privind analizarea declarațiilor de candidatură  

la funcția de Președinte al Consiliului superior al CECCAR, 

mandatul 2023–2027 

       
 

În baza prevederilor: 

- art. 6 din Măsurile nr. 56/2009 pentru punerea în aplicare a prevederilor pct. 24 alin 3 şi pct. 67 alin 3 din 

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al CECCAR, cu modificările şi completările aprobate prin 

Hotărârea nr. 17/78 din 9 ianuarie 2017 a Conferinţei Naţionale Extraordinare; 

 

Comitetul/Comisia de nominalizare a candidaților pentru funcția de președinte al Consiliului Superior al 

CECCAR aprobată prin Hotărârea Consiliului Superior nr. 23/712 din  30.01.2023, cu următoarea 

componență, 

1. Membru 1  

2. Membru 2 

3. Membru 3 

4. Membru 4 

5. Membru 5  

a primit spre analiză 3 (trei) candidaturi pentru funcția de Președinte al Consiliului Superior, mandat cuprins 

în intervalul 2023 - 2027, respectiv a doamnei Candidat 1, a domnului Candidat 2, și a domnului Candidat 3 

 

Conform Referatului înregistrat la CECCAR sub nr. 180/09.02.2023 întocmit de comitetul/comisia de 

nominalizare mai sus menţionată, a fost VALIDATĂ candidatura doamnei Candidat 1 pentru funcția de 

Președinte al Consiliului Superior, mandat cuprins în intervalul 2023 - 2027. 

 

Conform Referatului înregistrat la CECCAR sub nr. 183/09.02.2023 întocmit de comitetul/comisia de 

nominalizare mai sus menționată, NU a fost VALIDATĂ candidatura domnului Candidat 2 ca urmare a 

neîndeplinirii sau a îndeplinirii necorespunzătoare, după caz, a condițiilor și criteriilor prevăzute de art. 4 din 

Măsurile nr. 56/2009 pentru punerea în aplicare a prevederilor pct. 24 alin 3 și pct. 67 alin 3 din Regulamentul 

de Organizare și Funcționare al CECCAR cu modificările și completările ulterioare. 

 

Conform Referatului înregistrat la CECCAR sub nr. 190/09.02.2023 întocmit de comitetul/comisia de 

nominalizare mai sus menționată, NU a fost VALIDATĂ candidatura domnului Candidat 3 ca urmare a 

nerespectării cerințelor privind depunerea candidaturilor și a neîndeplinirii sau a îndeplinirii necorespunzătoare, 

după caz, a condițiilor și criteriilor prevăzute de art. 4 din Măsurile nr. 56/2009 pentru punerea în aplicare a 

prevederilor pct. 24 alin 3 și pct. 67 alin 3 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al CECCAR cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

Întocmit astăzi 09.02.2023, în 7 (șapte) exemplare originale, câte unul pentru fiecare membru al 

comitetului/comisiei de nominalizare şi 2 (două) exemplare pentru CECCAR. 

 

Comitetul/Comisia de Nominalizare 

Nr. Nume Prenume Functie Semnătura 

1. Membru 1   semnat olograf 

2. Membru 2  semnat olograf 

3. Membru 3  semnat olograf 

4. Membru 4  semnat olograf 

5. Membru 5  semnat olograf 

 

                          


