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FIȘĂ DE IDENTITATE 

a programului de formare 

MANAGEMENTUL FINANCIAR AL UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

PREUNIVERSITAR 

CURS PROPUS SPRE AVIZARE 

inclus în oferta de formare a Casei Corpului Didactic Giurgiu 

 

I. CRITERII 

CURRICULARE 

 

Tipul de 

program 

Program propus spre avizare M.E.C. 

Public-ţintă 

vizat 

Contabili, administratori financiari 

Justificare Din anul 2007, şcolile din judeţul Giurgiu au 

devenit ordonatori terţiari de credite. Din acest motiv a 

fost înfiinţat compartimentul financiar-contabil, cu noi 

angajaţi. Schimbarea concepţiei despre activitatea 

contabilului în cadrul noului sistem naţional de 

contabilitate, compatibil cu economia de piaţă, implică 

formarea contabilului cu studii superioare sau medii în 

domeniul contabilităţii şi informaticii de gestiune. 

Cursul propus pune accent pe înregistrarea în 

contabilitate a principalelor operaţiuni economico-

financiare, fiind astfel conceput încât să trateze 

ansamblul structurilor utilizate de contabilitatea 

publică din perspectiva noilor norme metodologice şi 

reglementări contabile. 

Durata 24 de ore 

Locul de 

desfășurare 

C.C.D. Giurgiu, online 

Curriculumul 

programului 

Scop 

Întocmirea unitară a situaţiilor financiare în 

învăţământul preuniversitar 

Obiective - Însuşirea noţiunilor specifice contabilităţii 

instituţiilor publice; 

- Formarea deprinderilor de utilizare a 

programelor şi formularelor electronice pentru 

raportarea cheltuielilor pe surse de finanţare. 

Activităţi Activități online, studiu de caz, dezbatere 

Competenţe Participanţii vor utiliza programe şi formulare 

electronice pentru raportarea cheltuielilor pe surse de 

finanţare. 

Planificarea 

pe 

stagii/Module 

tematice-timp 

alocat 

- Gestionarea şi arhivarea documentelor – 

3 ore 

- Întocmirea/completarea documentelor 

primare – 3 ore 

- Completarea registrelor contabile – 4 
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ore 

- Întocmirea balanţei de verificare – 4 ore 

- Evaluarea patrimonială – 2 ore 

- Întocmirea bilanţului contabil – 6 ore 

- Utilizarea instrumentelor digitale și a 

programelor – Revisal, Edusal, ForexeBug – 2 ore 

Calendarul 

programului 

An şcolar 2020-2021 

Modalităţi de 

evaluare 
Fişe de evaluare/interevaluare/autoevaluare, momente 

de raportare/rezumare 

 

Rezultate -Întocmirea corectă a documentelor financiar-

contabile; 

-Utilizarea instrumentelor digitale în activitatea 

financiar-contabilă. 

Certificare Adeverinţă C.C.D. 

II. RESURSE 

UMANE 

Formatori Mariana Staicu - economist, formator cu competențe 

în domeniu 

III. CRITERII 

ECONOMICE 

Număr de 

cursanţi 

planificaţi 

1 grupa de 25 de cursanţi 

Nr. ore de 

formare 

24 de ore 

Costuri 

proiect 

1750 lei 

Costul 

estimat/ 

oră/cursant 

1750 /25 cursanţi/24 ore = 2,91 lei 

Coordonator Director C.C.D., prof. Leontina-Letiția Iancu 

IV. ÎNSCRIERE Completați online Formularul de înscriere. 
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