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Taxe privind evaluarea şi certificarea competenţelor conciliatorilor în domeniul financiar 

nonbancar  

 

Taxe  Lei* 

Evaluare competențe  
1166 

(include taxa de analiză a dosarului de înscriere) 

Analiză dosar de înscriere 100 

Contestație (proba scrisă) 100 

Duplicat certificat de competențe 100 

Reevaluare competențe 1 - 3 competențe 452 

  4 - 6 competențe 595 

  7 - 9 competențe 863 

* taxele afișate  includ TVA   

 

  

Precizări: 

Taxele se achită în contul I.S.F. deschis la BRD - RO74BRDE445SV40806574450. 

1) Pentru facturarea taxelor încasate de către I.S.F. și pentru întocmirea declarațiilor fiscale 

lunare, conform normelor Ministerului Finanțelor Publice, este necesar să poată fi 

identificat CNP/CUI-ul plătitorului pe extrasul de cont al BRD. În acest sens, este necesar 

ca persoanele fizice/juridice care achită taxa prin virament bancar să menționeze 

CNP/CUI- ul în secțiunea: detalii plată. În caz contrar nu se va putea emite factura 

corectă.  Validarea înscrierii la sesiunile de evaluare se poate face doar dacă CNP/CUI-ul 

platitorului se regăsește pe extrasul de cont BRD, respectiv pe factura emisă de către 

I.S.F. Se recomandă ca plata taxei/taxelor de evaluare să se realizeze în luna susținerii 

examenului; se vor evita plățile în avans. 

2) Pentru cazul în care plătitorul dorește să achite taxa de participare la o sesiune de 

evaluare pentru un grup de candidați, acesta va efectua plata doar pentru candidații 

care urmează să participe la acea sesiune de evaluare și va anexa un tabel cu datele 

candidaților respectivi (inclusiv CNP-ul acestora). 

3) Persoanele care achită taxa în contul I.S.F., RO74BRDE445SV40806574450 prin 

casieria BRD, trebuie să solicite expres ofițerului bancar să completeze CNP/CUI-

ul  în secțiunea: detalii plată. 

4) Taxele plătite fără respectarea cerințelor de mai sus se returnează plătitorului. 
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