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Centrul de formare/specializare/perfecţionare EXPERT AKTIV GROUP, autorizat A.N.C. şi înscris în 

R.N.F., acordă în urma evaluării participanţilor, certificat de perfecţionare/specializare 

   

Sunteţi invitat să participaţi la programul de PERFECŢIONARE, ACREDITAT  A.N.C., certificatul obţinut fiind recunoscut atât la nivel naţional cât şi 

în Uniunea Europeană, 

CONTABILITATEA INSTITUŢIILOR și AUTORITĂȚILOR PUBLICE 
închiderea exercițiului financiar la 31 decembrie 2018 şi raportări specifice  

31 IANUARIE - 03 FEBRUARIE 2019, PREDEAL, HOTEL CARPAŢI 
 

OBIECTIVE: Cursul se adresează persoanelor care-şi desfăşoară activitatea în cadrul compartimentului financiar-contabil din instituţiile publice interesate de 
aplicabilitatea celor mai noi modificări legislative în domeniu, pe parcursul desfăşurării evenimentului găsind răspunsuri la aspectele de interes imediat, dar şi 
soluţii la problemele de documente şi raportări. Vă punem la dispoziţie expertiza şi experienţa lectorilor noştri, care au participat la elaborarea legislativă, 
pentru a împărtăşi detalii participanţilor, dar şi pentru a răspunde la cele mai controversate problematici. 
 

 

TRAINERI:  
specialişti cu experienţă practică în metodologia financiar-
contabilă şi legislaţie specifică, din cadrul Ministerului Finanţelor 
Publice. 

AVANTAJE !!! 
 La participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii vă oferim a 5 - 

a taxă de instruire, GRATUIT! 
 Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor. 

 

CERTIFICARE:  La sfârşitul sesiunii, în urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE PERFECŢIONARE A.N.C. pentru ocupaţia „CONTABIL”, Cod 
COR 331302 sau „EXPERT FISCAL”, Cod COR 241221, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele 
sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicată. 

TEMATICA abordată în baza celor mai noi modificări legislative: 

NOU! Închiderea exercițiului financiar la 31 decembrie 2018: 
•    întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare la instituţiile publice; Ordinul 
1762/2018; 
•    particularități privind închiderea conturilor de finanţare, de disponibil şi 
stabilirea rezultatului patrimonial pentru instituţiile publice finanţate de la 
bugetul de stat, local, asigurări, instituţii publice finanţate integral sau parţial 
din venituri proprii; 
•    prevederi legale si etapele care preced încheierea exerciţiului financiar; 
Structura Formularului P4000 privind inventarul centralizat al bunurilor 
imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii. 
NOUL SEDIU AL MATERIEI: Ordinul nr.1762/2018 pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare 
trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice. 
Ordinul nr.1176/2018 pentru modificarea și completarea Normelor 
metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor 
publice; Planul de conturi și instrucțiuni de aplicare ale acestora. 
Implementarea şi stadiul sistemului Forexebug OMFP nr.1026/2017. 
Calendarul de utilizare a funcționalităților, OMFP nr.984/2017. 
Particularități privind închiderea conturilor de finanţare, de disponibil şi 
stabilirea rezultatului patrimonial pentru: instituţii finanţate de la bugetul de 
stat, local, asigurări, instituţii finanţate integral/parţial din venituri proprii; 
Legea nr.178/2017 privind aprobarea OUG nr.29/2017, repartizarea 
profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile 
comerciale cu capital integral/majoritar de stat, regii autonome. 
Ordinul nr.191/2017 - modificarea și completarea Normelor privind 
întocmirea și depunerea situațiilor financiare lunare și trimestriale. 
Ordinul nr.1026/2017 MFP, procedurile sistemului naţional de raportare. 
ANALIZĂ ȘI ABORDĂRI PRACTICE PRIVIND: 
Evoluția implementării Standardelor Internaţionale de Contabilitate pentru 
Sectorul Public (IPSAS) şi a Standardelor Europene de Contabilitate pentru 
Sectorul Public (EPSAS). 
ALOP - Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor la 
instituţiile publice. Credite de angajament şi credite bugetare. Clasificaţia 
economică a cheltuielilor în conformitate cu SEConturi. 
Noul sistem de raportare şi implicaţiile CFG; greşeli frecvente. 
 

Particularități şi probleme întâmpinate privind: 
● transmiterea formularelor din sfera raportării situațiilor financiare în 
Sistemul național de raportare; 
● corectarea erorilor contabile - cazuri practice concrete; corectarea 
erorilor contabile în cadrul Notelor explicative; evitarea legală a amenzilor 
legate de reevaluarea activelor fixe corporale; greşeli privind recunoaşterea 
cheltuielilor instituţiei; 
 pregătirea documentelor verificate prin CFP; reconstituirea unor 
documente justificative şi contabile; nereguli frecvente privind facturile şi 
contractele cu furnizorii pentru respectarea obligaţiilor fiscale. 
Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor 
proprii; noutăţi legislative valabile in 2019. 
Reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în 
patrimoniul instituţiilor publice; particularităţi. 
Aspecte noi privind organizarea şi conducerea contabilităţii în 
instituţiile publice, legate de: 
 întocmirea situaţiilor financiare (Bilanţ şi Anexe); corelaţii între 
formularele de situaţii financiare; 
 probleme rezultate ca urmare a nerespectării metodologiei privind 
întocmirea situaţiilor financiare şi a depunerii cu întârziere a situaţiilor 
financiare; 
 înregistrarea în contabilitatea instituţiilor publice a drepturilor salariale 
stabilite prin hotărâri judecătoreşti; operaţiuni de consolidare; 
 patrimoniul public şi privat al statului – noi aspecte legislative. 
Apecte practice referitoare la înregistrarea unor operaţiuni privind 
venituri şi cheltuieli bugetare, stabilirea rezultatului execuţiei şi a 
rezultatului patrimonial, împrumuturi, dobânzi, active fixe etc. 
Adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor 
angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative; 
Elemente de bază privind contabilitatea fondurilor externe 
nerambursabile. 
Modele privind elaborarea procedurilor contabile. 
Aplicaţii practice şi studii de caz ce vor ilustra temele tratate prin 
alternarea elementelor reglementate cu cele practice. 

TARIF DE INSTRUIRE  - 870 LEI/PARTICIPANT  
Include mapă de lucru şi suport de curs în format  electronic  pe stick USB. 
La tariful de instruire nu se aplică TVA conform LEGII 227/2015 art. 292 alin.2 lit. f. 
Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicată, 
art. 34. 

TARIF SERVICII HOTELIERE  - 1.320 LEI/PARTICIPANT  
Include cazarea în cameră dublă în regim single şi pensiunea completă pe toată 
durata evenimentului. 
 ( TVA 5% inclus, în conf. cu LEGEA 227/2015 art. 291 alin.3 lit. d și lit. e ) 

serviciile hoteliere sunt opţionale 

 

ÎNSCRIERI:  
Participarea are loc în baza fişei de înscriere solicitată 

la coordonatorul de curs:    Ligia MUSCELEANU 0753 025 995 

 021.311.71.01,  0234.313.320  
e-mail:office@expertaktiv.ro, expert_audit_group@hotmail.com, 
eag.bucuresti@gmail.com. 
 

TERMEN DE ÎNSCRIERE: 23 IANUARIE  2019 
în limita locurilor disponibile 
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