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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 absolvire pentru programe de perfecţionare / specializare 

Sunteţi invitat să participaţi la programul de PERFECŢIONARE, acreditat ANC, certificatul obţinut fiind recunoscut la nivel naţional şi în UE 

CONTABILITATE MANAGERIALĂ ȘI CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE 
11 – 14 FEBRUARIE 2021, POIANA BRAŞOV, HOTEL RIZZO 

 

OBIECTIVE:  Cursul se adresează persoanelor care-şi desfăşoară activitatea în cadrul compartimentului financiar-contabil din instituţiile 
publice, celor care organizează evidenţa contabilă analitică şi sintetică, consultanţilor şi celor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul 
departamentelor de achiziţii publice. Pe parcursul desfăşurării evenimentului vom găsi răspunsuri la aspectele de interes privind 
aplicabilitatea celor mai noi modificări legislative în domeniu, 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  în control, cu experienţă practică în 

metodologia financiar-contabilă, contabilitate de gestiune 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 ABSOLVIRE A.N.C. pentru ocupaţia „CONTROLOR 

FINANCIAR”, COD COR 121121, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în 

conformitate cu prevederile O.G. nr. 129/2000 republicată. 
 

TEMATICA ABORDATĂ ȘI DEZBATERI PRIVIND: 

Poziția contabilității de gestiune față de contabilitatea financiară. 
Delimitări între conceptual de cost și cheltuială. 
Costul de producție. 
Cheltuieli directe și indirecte. Cheltuieli generale de administrație. Cheltuieli de desfacere. 
Cheltuieli fixe și variabile. 
Organizarea și conducerea contabilității de gestiune. Sistemul de conturi. Monografie contabilă. 
Contabilitatea cheltuielilor cu materii prime și materiale. 
Contabilitatea cheltuielilor privind serviciile utilizate. 
Contabilitatea cheltuielilor cu personalul. 
Contabilitatea cheltuielilor cu impozitele, taxele și contribuții sociale. 
Contabilitatea cheltuielilor cu amortizările și comisioanele. 
Contabilitatea cheltuielilor financiare. 
Contabilitatea cheltuielilor de cercetare și dezvoltare. 
Contabilitatea rezultatelor obținute din procesul de producție. 
Metode de calculație a costurilor efective și decontarea lor.  
Delimitarea în timp a cheltuielilor înregistrate în avans și a celor de repartizat asupra mai multor exerciții financiare. 
Calculul rebuturilor. 
Studiu de caz privind înregistrarea operațiunilor efectuate în contabilitatea de gestiune. 
Indicatori financiari. 
Indicatori de gestiune (activitate). 
Organizarea și exercitarea controlului financiar de gestiune. 
Obiectivele controlului financiar de gestiune. 
Programul de activitate al controlului financiar de gestiune. 
Domenii de responsabilitate ale controlului financiar de gestiune. 
Forme de exercitare a controlului financiar de gestiune. 
Instrumente specifice utilizate în controlul financiar de gestiune. 
Procedură privind organizarea și exercitarea controlului financiar de gestiune. 
Responsabilitatea controlului financiar de gestiune. 
 
 

TARIF DE INSTRUIRE - 850 LEI/PARTICIPANT 
Include mapă de lucru şi suport de curs în format  electronic. 
 La tariful de instruire nu se aplică TVA conform LEGII 227/2015 art. 292 alin.1 lit. f coroborat cu art 271 
alin 2 Cod Fiscal. Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, 
republicată, art. 34 
 
 

TARIF SERVICII HOTELIERE: 1.730 LEI/PARTICIPANT  
 

(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:  Olivia LIHU 0753 025 991 
021.311.71.01, 0234.313.320; 
e-mail: office@expertaktiv.ro 
eag.bucuresti@gmail.com;expert_audit_group@hotmail.com.  
 

TERMEN DE ÎNSCRIERE: 04 FEBRUARIE  2021 

în limita locurilor disponibile 
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