
 

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  

 

1. CRITERII CURRICULARE 

• Denumirea programului 
MANAGEMENTUL FINANCIAR AL UNITĂŢILOR 

DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR 

• Public-țintă vizat Contabili, administratori financiari 

• Justificare (necesitate, 

utilitate – descriere 

succintă) 

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 (număr total de ore 

de formare) 
24 de ore 

• Locul de desfășurare a 

programului 
C.C.D. Giurgiu, online 

• Curriculum-ul 

programului (competențe 

vizate, planificarea 

modulelor tematice, 

calendarul 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. 

Competențe vizate: 

Participanţii vor utiliza programe şi formulare electronice 

pentru raportarea cheltuielilor pe surse de finanţare 

Planificarea modulelor tematice: 

Activitățile de formare se vor derula pe parcursul a 24 de 

ore (4 sesiuni a câte 4 ore), astfel:  

-16 ore în format sincron (față-în-față, prin intermediul 

platformelor/aplicațiilor de formare e-learning);  

-6 ore de formare în format asincron (activitate individuală 



 

la distanță);  

-2 ore evaluare finală.  

• Gestionarea şi arhivarea documentelor – 3 ore 

• Întocmirea/completarea documentelor primare – 3 ore 

• Completarea registrelor contabile – 4 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: 

Anul școlar 2021-2022 

• Modalități de evaluare a 

cursanților 

Fişe de evaluare/interevaluare/autoevaluare, momente de 

raportare/rezumare 

2. RESURSE UMANE 

• Formatori implicați (nume 

și prenume, specializare, 

nivelul de pregătire) 

Mariana Staicu - economist, formator cu competențe în 

domeniu 

• Coordonatorul 

programului 

Prof. metodist C.C.D., Nicoleta Burcea 

3. CRITERII ECONOMICE 

• Număr de cursanți 

planificați 
minimum 25 de cursanți 

• Costul programului/al 

activității 

1750 lei 

• Costul estimat al unei ore 

de formare pentru fiecare 

participant 

1750 lei / 25 cursanţi / 24 ore = 2,91 lei 

• Înscriere Completați online Formularul de înscriere. 

 

 

 

  

 

https://forms.gle/dnG1PpJbxe6mkGMj7

