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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 ANC, certificatul obţinut fiind recunoscut atât la nivel naţional cât şi 
în Uniunea Europeană, 

CONTABILITATEA PROIECTELOR FINANŢATE DIN FONDURI EXTERNE 
 

30 MAI – 02 IUNIE 2019, SINAIA, HOTEL PALACE 
 

 

OBIECTIVE: Cursul se adresează managerului de proiecte, responsabilului financiar, departamentului contabilitate şi salarizare a proiectelor 
europene, experţilor contabili în cadrul proiectelor europene. De asemenea, evenimentul se doreşte un real sprijin în elaborarea manualului de 
politici şi proceduri contabile aferent proiectelor europene care reprezintă o cerinţă obligatorie, iar experienţa lectorului, va permite participanţilor să 
cunoască toate aspectele relevante necesare unor implementări cu succes din punct de vedere financiar-contabil, pornind de la faptul că, 
procedurile contabile ale  proiectului, trebuie să asigure verificarea reconcilierilor perioadelor de sfârşit şi de început, pentru a se asigura că nu 
există documente decontate de mai multe ori sau în afara perioadei de referinţă. 
 
 

TRAINER:  
specialist/practician în contabilitatea proiectelor cu 
finanţare externă, expert universitar în managementul 
financiar al proiectelor europene şi transpunerea corectă 
în contabilitate. 
 

 

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, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu 
prevederile O.G. 129/2000 republicată.  Furnizorul autorizat de formare profesională  eliberează şi Certificat de participare. 
 

TEMATICA ABORDATĂ: 

 Pregătirea şi aprobarea politicilor şi procedurilor contabile ce vor fi utilizate în implementarea proiectului. 

 Tratamentul contabil privind cheltuielile eligibile în cadrul proiectelor cu finanţare externă; aspecte generale şi specifice pe activităţi: proceduri, bugetare, 
eligibilitatea cheltuielilor; particularități privind documentele contabile justificative. 

 Rambursarea cheltuielilor; erori posibile la cererea de rambursare şi corectarea acestora;  proiecte implementate în parteneriat. 

 Contabilitatea analitică a proiectului şi inventarul activelor dobândite din fonduri externe nerambursabile; realizarea balanţei proiectului -  corelarea cu 
cererea de rambursare; inventarul activelor dobândite din fonduri externe nerambursabile. 

 Înregistrarea contractului de finanţare, prefinanţării, a sumelor solicitate la rambursare de parteneri, a prefinanţărilor plătite către aceştia, precum şi a 
sumelor plătite furnizorilor. 

 Corecţii, compensări, debite, nereguli şi reflectarea lor în contabilitatea proiectului; controlul financiar preventiv propriu. 

 Decontarea între lideri şi parteneri în proiecte europene; documente utilizate şi înregistrarea în contabilitatea proprie. 

 Reguli de acordare, solicitare, utilizare şi înregistrare a pre-finanţării. 

 Rambursarea cheltuielilor - realizarea documentelor specifice (cereri de rambursare), elaborarea raportului de progres, documentele justificative care 
stau la baza cererii de rambursare; cheltuieli exacte, reale, eligibile şi legal solicitate; nereguli şi restituirea finanţării, acolo unde este cazul. 

 Resurse umane şi salarizare: asigurarea înregistrării corecte a nivelului orar de salarizare a personalului pentru a se încadra în tarifele orare maximale, 
fără a depăşi nivelul orar aprobat prin contractul de finanţare. 

 Corelarea contractelor cu facturile aprobate la plată şi corespondenţa cu valorile înscrise în contractele încheiate - înregistarea cheltuielilor de transport, 
deplasare şi diurnă, închirieri, amortizare şi leasing, chirii şi utilităţi. 

 Aspecte privind nereguli şi corecţii financiare; supervizare, monitorizare, raportare şi solicitări la plată; soluţii pentru cazurile expuse de participanţi; 
Controlul tehnic şi financiar al proiectelor. Pregătirea proiectului pentru auditare. 

 Monografii și studii de caz pe tipuri de programe de finanțare și beneficiari (în funcție de încadrarea ca beneficiar/lider, operator privat/instituție publică 
etc); particularități aferente societăţilor comerciale și situații specifice instituțiilor publice. 

 Fiscalitatea, cheltuieli eligibile şi deductibilitatea fiscală; Regimul TVA; Tratamentul fiscal, din punct de vedere al impozitului pe profit; Noi modificări 
legislative la Codul Fiscal şi Codul de Procedură Fiscală, valabile în 2019. 

 Cazuri practice şi studii privind fiscalitatea fondurilor externe nerambursabile; probleme la propunerea participanţilor; nereguli frecvente. 
 

Problematica contabilităţii şi aspectele financiare, vor fi analizate şi în funcţie de noutăţile legislative valabile în 2019, la cererea  
participanţilor. 

TARIF DE INSTRUIRE  - 920 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 -  1.260 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: Delia BURSUC 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 MAI  2019 
în limita locurilor disponibile 
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