
 

 

 

 

           Nr. de înregistrare 
 

__________________ 
 

C E R E R E  
 

de înscriere la examenul de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul  

Sistemului european de conturi (SEC) 

 
 Subsemnatul(a)______________________________________________________________________

domiciliat(a) în localitatea __________________________________ str. _____________________________ 

nr. _____ bl. _______ scara ____  apartament _______ judeţ/sector _______________________________, 

cod poştal ___________ telefon ____________________e-mail______________________________________ 
CI/BI seria __________ nr. _________________ eliberată de _____________________________ la data de 

_____________C.N.P________________________________________solicit să fiu înscris(ă) la examenul de 

atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi (SEC), 

sesiunea________________________, organizat de Ministerul Finanţelor Publice prin Şcoala de finanţe 

publice şi vamă, în conformitate cu prevederile art.19 lit. b2) şi b3) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele 

publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Anexez prezentei următoarele documente care confirmă condiţiile prevăzute de art.18 din Normele 

metodologice privind dobândirea şi retragerea certificatului de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul 

Sistemului european de conturi, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat 

pentru buget nr.496/20141: 

- copia actului de identitate (și, după caz2, copia certificatului de naștere și copia certificatului de 

căsătorie); 

- copie legalizată de pe diploma de studii economice superioare recunoscută de Ministerul Educaţiei 

Naţionale sau în cazul depunerii la sediul Ministerului Finanţelor Publice – Registratură, copia diplomei 

va fi însoțită de documentul original3, pentru a se certifica conformitatea cu originalul de către 

funcționarul competent. 

 

Data ______________       Semnătura _____________ 
 

Comisia de atestare (nume, prenume, semnătură) 
 Preşedintele comisiei de atestare: ……………………………………....... 

 Membru al comisiei de atestare ………………………………………........ 

 Membru al comisiei de atestare ...………………………………………..... 

 Secretar(i) al(i) comisiei de atestare: …………………………………........ 

      ....….……………………………….... 

      ....….……………………………….... 

       

Data verificării: 

 

Rezultatul verificării: (admis / respins) ....................... 

(motivul respingerii dosarului de înscriere ..............................................................................................................) 

                                                           
1 cf. art. 18. alin. (2) din Normele metodologice privind dobândirea şi retragerea certificatului de atestare a cunoştinţelor dobândite în 
domeniul Sistemului european de conturi, aprobate prin OMFP 496 / 2014, „legalitatea documentelor prezentate în vederea înscrierii la 
examen este în responsabilitatea solicitantului. Acesta răspunde, conform legii, pentru depunerea unor documente eronate / false, care sunt 
de natură să conducă la dobândirea, în mod nelegal, a certificatului de atestare.” 
 
2 copia certificatului de naștere și copia certificatului de căsătorie în cazul schimbării numelui (atunci când numele de pe diploma de studii 
diferă de cel de pe cartea de identitate). 
 
3cf. art. 2 alin. (3) din  Ordonanţă de Urgenţă  Nr. 41/2016 din 28 iunie 2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul 
administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

 


