
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). 
3 cf. 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 
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pentru organizarea examenului de atestare a cunoştinţelor dobândite în 

domeniul Sistemului european de conturi 
 
 
 

 
Ministerul Finanţelor Publice, prin Şcoala de Finanţe Publice şi Vamă, organizează 
examen de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului european de 
conturi (SEC), în data de 04 martie 2019. 
 
I. Condiţii de participare: 
 
Se pot înscrie la examenul de atestare a  cunoştinţelor dobândite în domeniul 
Sistemului european de conturi conducătorii compartimentelor financiar-contabile 
aflaţi în funcţie precum şi persoanele care solicită obţinerea certificatului de 
atestare. 
 
II. Condiţii de desfăşurare a examenului de atestare: 
 
Dosarul de înscriere se depune, direct sau prin poştă, la sediul Ministerului Finanţelor 
Publice - Registratură, B-dul Libertății, nr.16, sector 5, cod 050706, Bucureşti, în 
termen de 20 de zile de la data publicării anunţului pe site-ul ministerului (perioada 
21.01.2019 - 11.02.2019 inclusiv) şi va conţine în mod obligatoriu1:  

 cererea de înscriere la examenul de atestare (descarcă cerere de 
înscriere.pdf); 

 copia actului de identitate (și,  după caz2, copia certificatului de naștere și copia 
certificatului de căsătorie); 

 copia legalizată a diplomei de studii economice superioare (în cazul transmiterii 
prin poștă) 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. 

 
 
Dosarele depuse prin poștă, vor fi trimise în plicuri separate, pentru fiecare 
cerere de înscriere completată de către fiecare candidat. 
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III. Bibliografie (bibliografie.pdf – descarcă) 
 
În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a 
dosarelor, comisia de atestare va selecta dosarele de înscriere pe baza îndeplinirii 
condiţiilor de participare la examenul de atestare. 
 
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul selecţiei dosarelor pot depune contestaţie în 
termen de maximum 48 de ore de la afişarea rezultatului selecţiei dosarelor, la 
Registratura M.F.P. 
 
Proba scrisă constă în rezolvarea testelor-grilă stabilite pe baza bibliografiei 
aprobate. Promovarea probei scrise se face ca urmare a obţinerii unui punctaj de 
minimum 70 de puncte. 
 
Candidaţii nemulţumiţi de punctajul obţinut pot depune contestaţie în termen de 2 zile 
lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise. 
 
În termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor finale ale examenului de 
atestare, Şcoala de finanţe publice şi vamă emite certificate de atestare persoanelor 
declarate „ADMIS”. 
 
Certificatul de atestare se înmânează personal candidatului sau unei persoane 
împuternicite prin procură autentică notarială, acordată special în acest sens. 
 
Informaţii suplimentare: 
 
Luni – Joi  830 – 1700; 

Vineri  830 – 1430. 

 

Telefon: 021.226.1073. 


