
 

Page 1 of 2 

 

 

 

 

CURS 

  

 “Contabilitatea fondurilor europene" 

 

 

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: 

I. Aspecte generale privind implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene în 

perioada 2014-2020, respectiv:  

1. Condiții privind eligibilitatea cheltuielilor. 

2. Buget. 

3. Managementul plăților.  

4. Corecții financiare și cheltuieli neeligibile. 

5. Recuperarea debitelor. 

 

II. Documentele justificative pe baza cărora sunt înregistrate în contabilitate operațiunile 

specifice proiectelor finanțate din fondurile ESI în perioada 2014-2020 și particularități ale 

acestora. 

 

III. Monografia contabilă privind înregistrarea în contabilitate a operațiunilor specifice FEN: 

1. Înregistrarea în contabilitate a facturilor primite de la furnizori și a plăților efectuate de către 

beneficiarul fondurilor europene. 
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2. Înregistrarea salariilor, a sporurilor, a sumelor plătite pentru diurna personalulului care lucrează în 

proiect. 

3. Înregistrarea altor plăți și încasări care se referă la proiect (documente primare de evidență contabilă 

care generează drepturi și obligații financiare, cum ar fi deconturi de cheltuieli de deplasare, extrase de 

cont, procese verbale de împrumuturi, procese verbale de recepție de mică valoare, active fixe). 

 

IV. Recunoașterea activelor generate în cadrul proiectului. 

 

V. Înregistrarea cererii de prefinanțare și înregistrarea primirii sumelor din prefinanțare. 

 

VI. Înregistrarea cererilor de rambursare/plată și înregistrarea primirii sumelor din 

rambursare, achitate beneficiarului de către Autoritatea de Management. 

 

VII. Înregistrarea operațiunilor legate de decontarea între parteneri. 

 

VIII. Rambursarea/plata cheltuielilor; erori frecvente la întocmirea cererilor de 

rambursare/plată și corectarea acestora. 

 

IX. Controlul tehnic și financiar al proiectelor.  

 

X. Auditul proiectelelor. 

 

*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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