CURS DE INSTRUIRE ÎN DOMENIUL INVESTIȚIILOR PUBLICE
BRAȘOV, 30 August-1 Septembrie 2019
Trainer invitat: Adela VOICU - specialist în investiții publice
Vă înaintăm prin prezenta propunerea de colaborare în domeniul formării profesionale, cu scopul
înscrierii reprezentanților entității dumneavoastră la cursul de instruire cu tema:
„INVESTIȚII PUBLICE - OBLIGAȚII PRIVIND URMĂRIREA EXECUȚIEI, RECEPȚIA ȘI
ÎNREGISTRAREA ÎN CONTABILITATE A ACESTORA. ROLUL CFPP ÎN ACEST
PROCES”.

Despre noi:
Focus Training este un partener de încredere în domeniul formării profesionale, capabil să asculte, să
înțeleagă și să ofere cele mai rapide și bune soluții de training, adaptate nevoilor dumneavoastră de
formare. Organizăm, la nivel național, cursuri, seminarii și conferințe dedicate dezvoltării personale și
profesionale. Avem o bogată experiență în acest domeniu și punem accent, de fiecare dată, pe calitate și
performanță. Traineri de top, tematici de actualitate, soluții practice, locații atent selectate, prețuri
corecte, atmosferă profesionistă, prietenoasă și deschisă, acestea sunt doar câteva dintre avantajele
participării la evenimentele noastre.
Tematica propusă:
1. Legislaţia relevantă aplicabilă:
• HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnicoeconomice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanțate din fonduri publice;
• Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, modificată și completată cu Legea nr. 177/2015;
• Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată;
• Legea nr.98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune
de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările
ulterioare;
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• H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractelor de achiziţie publică din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 500/2002, privind finanțele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
• OMFP nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea
controlului financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare;
• OMFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;
• OMFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și conducerea contabilității
instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
2. Documentația necesară realizării unui obiectiv/investiții publice. Aprobarea documentațiilor
tehnico-economice.
3. Reflectarea în Programul anual al achizitiilor publice.
4. Surse de finanțare.
5. Obligații privind conceperea, realizarea, exploatarea construcțiilor și postutilizarea lor.
6. Cartea construcției.
7. Reguli privind recepția obiectivelor de investiții.
8. Monitorizarea/verificarea tehnică și financiară a lucrărilor de construcții-montaj.
9. Angajarea, lichidarea, ordonanţarea și plata cheltuielilor aferente investițiilor publice.
10. Rolul controlul financiar preventiv propriu.
11. Înregistrarea în contabilitate a investițiilor/investițiilor în curs de execuție.
12. Documentele justificative.
13. Erori frecvente identificate în execuția contractelor de lucrări.
Costuri:
Taxa servicii instruire: 750 lei (nu se percepe TVA). Discount acordat pentru înscrierea mai multor
participanți.
*Include: mapă de lucru, suport de curs, pauze de cafea, diplomă de participare.
Taxa servicii cazare (opțional): 790 lei (TVA inclus). Bonus: cazare și mic dejun gratuite pentru
însoțitor.
*Include: cazare 2 nopți și pensiune completă pentru participantul la curs.
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IMPORTANT: pentru mai multe persoane interesate, cursul se poate organiza și personalizat, în
condiții financiare avantajoase, la sediul dumneavoastră!
Informații detaliate privind activitatea firmei noastre găsiți pe site-ul www.focus-training.ro.
Totodată, vă aducem la cunoștință faptul că livrăm cursuri de instruire personalizate și pentru alte
teme. Dintre acestea, menționăm:
• Controlul intern managerial și noutățile aduse de OSGG Nr. 600/2018.
• Analiza și managementul riscurilor în entitățile publice.
• Bune practici și noutăți legislative în domeniul achizițiilor publice (Legea Nr. 98/2016 și Legea
Nr. 99/2016).
• Utilizarea platformei de achiziții publice SICAP.
• Urmărirea și monitorizarea contractelor de lucrări cu MS Project.
• Curs practic de Excel.
• Analiza cost-beneficiu.
• Comunicare și managementul conflictelor.
• Auditul intern pentru anticorupție.
• Protecția datelor cu caracter personal - GDPR.
Vă stăm la dispoziție pentru a vă oferi tot suportul necesar organizării, în cele mai bune condiții, a
sesiunilor de instruire.

Cu stimă,
Cosmin Constantin
Managing Partner
0762.278.969
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