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CURS 

  

 “Contabilitatea entităților publice" 

 

 

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. Noutăți legislative în domeniul financiar-contabil aplicabile entităților publice începând cu  

1 ianuarie 2020. Dezbateri privind legislația în domeniu. 

 

2. Întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice în anul 2020 (Forexebug vs. 

Letric). Particularități privind închiderea conturilor de finanţare, de disponibil şi stabilirea 

rezultatului patrimonial pentru instituţiile publice finanţate de la bugetul de stat, local, asigurări, 

instituţii publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, precum şi pentru activităţi 

finanţate din venituri proprii. 

 

3. Sistemul național de raportare (Forexebug) - necesități, avantaje și beneficii pentru instituțiile 

publice în urma implementării acestuia (OuG 88/2013 cu modificări și completări ulterioare). 

Transmiterea formularelor din sfera raportării situațiilor financiare în Sistemul național de 

raportare - particularități și probleme întâmpinate în transmiterea formularelor. Spețe și cazuri 

practice. Verificări și validări de formulare efectuate în sistem.  

4. Monografii privind înregistrarea în contabilitate a operațiunilor specifice (salarii, rețineri, 

concedii medicale, sume de recuperat de la Casa de Asigurări de Sănătate, vouchere de vacanță 

etc.). 
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5. ALOP - Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor la instituţiile publice (Omfp 

547/2009 pentru modificarea şi completarea Omfp 1.792/2002). Acţiuni multianuale. 

 

6. Reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice 

(Omef 3.471/2008). 

 

7. Cerinţe privind creşterea calităţii informaţiilor din situaţiile financiare ale instituţiilor publice. 

Priorităţi realiste. 

 

8. Discuții privind aplicarea Omfp 221/2015 - trecerea activelor fixe corporale amortizate integral 

la categoria materialelor de natura obiectelor de inventar. 

 

9. Aplicaţii practice şi studii de caz ce vor ilustra temele tratate prin alternarea elementelor 

reglementate cu cele practice. 

 

 

*Notă 1: tematica se poate personaliza în funcție de nevoile de formare profesională. 

**Notă 2: achiziția se poate face și din catalogul electronic SEAP - SICAP. 

***Notă 3: cursul se poate organiza atât la sediul beneficiarului, cât și într-o altă locație. 

 

Pentru detalii și oferta personalizată ne puteți contacta la numărul de telefon 0762.278.969 sau la 

adresa de e-mail training@focus-training.ro. 

 

 

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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