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CURS ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI 

 

Brașov, 27-29 martie 2020 

 

Vă înaintăm prin prezenta ofertă propunerea de colaborare în domeniul formării profesionale cu 

scopul înscrierii reprezentanților entității dumneavoastră la cursul de instruire cu tema: 

„ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI”. 

 

 
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. REGULI SPECIFICE PRIVIND PROPRIETATEA PUBLICĂ ŞI PRIVATĂ A STATULUI SAU 

A UNITĂŢILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE, REGLEMENTATE PRIN CODUL 

ADMINISTRATIV. 

 

A. Exercitarea dreptului de proprietate publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale: 

 - Principii specifice dreptului de proprietate publică. 

 - Domeniu public. 

 - Entităţile care exercită dreptul de proprietate publică a statului sau a unităţilor administrativ-

teritoriale. 

 - Inventarierea bunurilor din domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale. 

 - Evidenţa financiar-contabilă a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului sau al 

unităţilor administrativ-teritoriale. 

 - Acceptarea donaţiilor şi a legatelor. 
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 A.1 Trecerea bunurilor în domeniul public: 

 - Trecerea unui bun din domeniul public al statului în domeniul public al unei unităţi administrativ-

teritoriale. 

 - Trecerea unui bun din domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale în domeniul public al 

statului. 

 - Trecerea unui bun din domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale în domeniul public al 

altei unităţi  administrativ-teritoriale. 

 - Trecerea unui bun din domeniul public al unui judeţ în domeniul public al altui judeţ limitrof. 

 - Trecerea unui bun din domeniul privat în domeniul public al aceluiaşi titular al dreptului de 

proprietate. 

 

 A.2 Modalităţile de exercitare a dreptului de proprietate publică al statului sau al unităţilor 

administrativ-teritoriale: 

 - Darea în administrare a bunurilor proprietate publică. 

 - Concesionarea bunurilor proprietate publică. 

 - Închirierea bunurilor proprietate publică. 

 - Darea în folosinţă gratuită a bunurilor proprietate publică. 

 

 B. Exercitarea dreptului de proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale. 

 

 B.1 Domeniul privat: 

 - Regimul juridic al proprietăţii private a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale. 

 - Inventarierea bunurilor imobile din domeniul privat al statului și al unităților administrativ-

teritoriale. 

 

 B.2 Trecerea bunurilor în domeniul privat: 

 - Trecerea unui bun din domeniul privat al statului în domeniul privat al unei unităţi administrativ-

teritoriale. 

 - Trecerea unui bun din domeniul privat al unei unităţi administrativ- teritoriale în domeniul 

privat al statului. 

 - Trecerea unui bun din domeniul privat al unei unităţi administrativ- teritoriale în domeniul 

privat al altei unităţi administrativ-teritoriale. 

 - Trecerea unui bun din domeniul public în domeniul privat al aceluiaşi titular al dreptului de 

proprietate. 
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 B.3 Reguli privind exercitarea dreptului de proprietate privată a statului sau a unităţilor 

administrativ-teritoriale: 

 - Modalităţile de exercitare a dreptului de proprietate privată. 

 - Reguli speciale privind procedura de vânzare a bunurilor din domeniul privat; Excepții. 

  

2. INIȚIEREA, ELABORAREA ȘI ANALIZA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO - ECONOMICE 

AFERENTE OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PUBLICE; FINANȚAREA PROIECTELOR DE 

INVESTIȚII; RECEPȚIA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII ȘI A INSTALAȚIILOR 

AFERENTE ACESTORA. 

 

3. STRATEGIA ANUALĂ DE ACHIZIȚII PUBLICE; PRIORITIZAREA INVESTIȚIILOR 

PUBLICE; ÎNTOCMIREA/ACTUALIZAREA LISTELOR DE CHELTUIELI PENTRU 

INVESTIȚIILE PUBLICE; PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE; 

FINANȚAREA ACHIZIȚIILOR PUBLICE; ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE 

PUBLICĂ/ACORDULUI CADRU; ACHIZIȚIILE DIRECTE; DERULAREA CONTRACTULUI 

DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ/ACORDULUI CADRU, ACHIZIȚIILE SECTORIALE. 

 

4. ORGANIZAREA ȘI CONDUCEREA EVIDENȚEI FINANCIAR-CONTABILE; FORME DE 

CONTROL INTERN EXERCITATE DE CĂTRE MANAGEMENT PRIVIND ASIGURAREA 

INTEGRITĂȚII PATRIMONIULUI. 

 

5. ORGANIZAREA ȘI EXERCITAREA CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV; CELE 4 

FAZE ALE EXECUȚIEI BUGETARE A UNEI CHELTUIELI.  

 

6. CONTABILITATEA ACTIVELOR FIXE CORPORALE, NECORPORALE ȘI ÎN CURS DE 

EXECUȚIE – EVALUAREA INIȚIALĂ, CHELTUIELI ULTERIOARE, REEVALUARE, 

AMORTIZARE, AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE, DECLASARE/SCOATERE DIN 

FUNCȚIUNE ÎN VEDEREA CASĂRII; STABILIREA VALORII JUSTE PENTRU ACTIVELE 

FIXE CORPORALE CARE AU DURAT NORMALĂ DE UTILIZARE EXPIRATĂ; STOCURI; 

REFLECTAREA MODIFICĂRILOR DE PATRIMONIU ÎN SITUAȚIILE FINANCIARE.   

 

7. DEPLASĂRI INTERNE ȘI EXTERNE; REGULAMENTUL OPERAȚIUNILOR DE CASĂ. 

 

8.INVENTARIEREA PATRIMONIULUI; VALORIFICAREA REZULTATELOR 

INVENTARIERII. 

 

9. GESTIONARII - ATRIBUȚII, RĂSPUNDEREA ACESTORA. 
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10. CATALOGUL PRIVIND CLASIFICAREA ȘI DURATELE NORMALE DE FUNCȚIONARE 

A MIJLOACELOR FIXE. 

 

11. GESTIUNEA PARCULUI AUTO; ÎNTOCMIREA FOILOR DE PARCURS; JUSTIFICARE 

CONSUM DE CARBURANT. 

 

12. TRANSMITEREA FĂRĂ PLATĂ; VALORIFICAREA MATERIALELOR SAU A PIESELOR 

REZULTATE ÎN URMA DEMOLĂRII SAU DEZMEMBRĂRII ACTIVELOR FIXE 

CORPORALE. 

 

13. LIMITELE ADMISE DE PERISABILITATE LA MĂRFURI. 

 

14. SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ; APĂRAREA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR ŞI 

PROTECŢIA CIVILĂ. 

 

15. ARHIVAREA DOCUMENTELOR. 

 

Trainer invitat: Specialist în administrarea patrimoniului. 

 

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): 850 lei (TVA inclus). Bonus: cazare și mic dejun gratuite pentru 

însoțitor. 

*Include: cazare 2 nopți și pensiune completă pentru participantul la curs. 

 

 

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.  

 

 

 

http://www.focus-training.ro/
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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). 

• Managementul contractului de lucrări reglementat de HG Nr. 1/2018. 

• Analiza cost-beneficiu. 

• Codul administrativ. 

• Revisal. 

• Comunicare și managementul conflictelor. 

• 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                                                                          
    


