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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, 

GESTIUNEA ŞI ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL STATULUI ȘI AL 
UNITĂȚILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE 

răspunderea patrimonială conform Noului COD ADMINISTRATIV 

26 – 29 SEPTEMBRIE 2019, PREDEAL, HOTEL CARMEN 
 

OBIECTIVE: Cursul se adresează persoanelor din cadrul instituţiilor publice care au în atribuţiuni evidenţa patrimoniului public şi privat al statului, 
gestiunea şi administrarea de bunuri din patrimoniul public şi privat, administrarea creanţelor bugetului în funcţie de legislaţia în domeniu, celor care 
organizează evidenţa contabilă analitică şi sintetică în cadrul compartimentelor financiar-contabile, consultanţilor şi celor care îşi desfăşoară 
activitatea în cadrul departamentelor de achiziţii publice. 
 

TRAINERI:  
specialişti în controlul gestiunii şi administrării 
patrimoniului din cadrul Ministerului Finanţelor 
Publice, practicieni în dreptul administrativ. 

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 „MANAGER”, Cod 

COR 112029, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile 
O.G. nr.129/2000 republicată. EXPERT AKTIV GROUP eliberează şi Certificat de participare. 
 
 

 

TEMATICA ABORDATĂ:  

 

Domeniul public al statului şi al  unităţilor administrativ-teritoriale U.A.T.; dreptul de administrare, regimul juridic şi inventarul bunurilor care fac 
parte din domeniul public al statului şi al U.A.T.;   
Închirierea şi concesionarea bunurilor din domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale.  
Trecerea bunurilor din domeniul public al statului şi al U.A.T. în domeniul privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale şi invers; 
transmiterea fără plată şi valorificarea bunurilor aparţinând instituţiilor publice; schimbarea dreptului de administrare al bunurilor. 
Analiză în baza Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe: încadrare şi aplicabilitate. 
Prioritizarea proiectelor de investiții publice; inițierea, elaborarea și analiza documentației tehnico – economice aferente obiectivelor de investiții 
publice; recepția lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente acestora. 
Aspecte patrimoniale la elaborarea Programului anual al achiziţiilor publice. Atribuirea contractelor de achiziţii publice de lucrări, bunuri şi prestări de 
servicii, ţinând cont de administrarea şi gestiunea patrimoniului existent şi nevoile viitoare; regimul juridic aplicabil acestor contracte. 
Contabilitatea patrimoniului public:  
● evaluarea inițială, cheltuieli ulterioare, reevaluare, ajustări pentru depreciere; bugetarea pe programe; 
● inventarierea patrimoniului şi valorificarea rezultatelor inventarierii și înregistrarea în contabilitate a rezultatelor;   
● aducerea valorii contabile a bunurilor aflate în patrimoniul instituțiilor publice la valoarea justă; 
● angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor ce ţin de evidenţă, intrări/ieşiri şi gestiunea patrimoniului; 
● declasarea/casarea şi scoaterea din funcţiune a activelor fixe, precum şi valorificarea acestora; limitele legale şi condiţiile de acordare a 
perisabilităţilor, acolo unde este cazul; valorificarea bunurilor, aparţinând instituţiilor publice, scoase din funcţiune; 
● documentele justificative financiar-contabile care stau la baza intrării/scoaterii de bunuri din gestiune; activitatea şi răspunderea gestionarilor. 
Contabilitatea stocurilor: evaluarea inițială, evaluarea la ieșirea din gestiune, ajustări pentru depreciere. 
Contabilitatea furnizorilor, debitori, clienți, acreditive, creditori, sume în curs de clarificare;  alte aspecte privind situațiile financiare. 
Aspecte fiscale privind gestionarea patrimoniului în conformitate cu prevederile noului Cod Fiscal. 
Formularul P4000 privind inventarul centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii. 
Organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv asupra gestiunii patrimoniului și a proiectelor iniţiate de compartimentele funcţionale ale 
autorității; cele 4 faze ale execuției bugetare a unei cheltuieli. 
Categoriile de persoane şi atribuţiile în gestionarea patrimoniului public şi respectiv privat al statului. Reguli specifice privind gestionarea parcului 
auto.  
Răspunderea legală privind gestionarea şi administrarea patrimoniului instituţiilor publice; atribuţii şi responsabilităţi; aplicaţii practice şi studii de 
caz, în baza celor mai noi completări şi modificări legislative (Noul Cod Administrativ, Codul fiscal şi Codul de procedură fiscală). 
Sediul materiei: Noul Cod administrativ; H.G. nr.454/2019 din 3 iulie 2019 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a 
Ordonanţei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a 
statului. 
Ordinul Preşedintelui ANAF nr. 1080/2019 pentru stabilirea competenţei privind preluarea şi valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a 
statului; OMFP nr. 1673/2017 privind  guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; Legea nr.224/2016 privind bunurile proprietate publică; HG 
nr.675/2017 și 706/2017 privind actualizarea anexelor la HG nr. 1.705/2006; completarea în 2018, a Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate 
publică. 
 

 

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 conf  Legii nr. 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 – 1.450 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: 19 SEPTEMBRIE 2019 
în limita locurilor disponibile 
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