MODULE QUALITY CONSULTING
FURNIZOR DE FORMARE PROFESIONALA INSCRIS IN REGISTRUL
NATIONAL AL FURNIZORILOR AUTORIZATI, ACREDITAT DE A.N.C.
Cod program: MQC 031

Learning by doing

COMPETENTE ANTREPRENORIALE
ORGANIZAREA ACTIVITATII DE
CONTABILITATE IN INSTITUTIILE PUBLICE
Program de perfectionare acreditat de: MMFPSPV, MEN, ANC

CONDITII DE INSCRIERE:
- Completarea si transmiterea pe fax sau
e-mail a formularului de inscriere sau
incheierea unui contract specific.
Pentru obtinerea Certificatului de absolvire
se vor transmite urmatoarele documente:
-copie CI,
-copie diploma se studii.

- Locatiile de desfasurare a cursurilor
se vor stabili functie de optiunile
cursantilor si de locurile disponibile
of er i t e de uni t at i l e hot el i er e.
- Module Quality Consulting, organizator
al programelor de perfectionare, isi
rezerva dreptul pentru schimbari in
ceea ce priveste formatorii, intervalele
de timp de desfasurare, locatia sau
anularea programului daca situatia
creata impune acest lucru.

- Formularul de inscriere impreuna cu
tematica cursului si oferta programelor
tin loc de contract intre parti.

Lectori:
Specialisti din Ministerul de Finante

Tematica abordata:
1. Noutati legislative privind transmiterea formularelor din sfera
raportarii situațiilor financiare in Sistemul național de raportare.
Omfp nr. 1026/2017 privind modulul „Completarea și depunerea
formularelor din sfera raportării situațiilor financiare ale instituțiilor
publice” si Omfp 984/2017 privind stabilirea calendarului de
utilizare a functionalitatilor.
2. OuG 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare
pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele
internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor
acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare.
3. Întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare în anul 2017.
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 (Omfp 640/2017).
4. Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor şi
capitalurilor proprii (Omfp 2861/2009). Înregistrarea în
contabilitate a plusurilor şi minusurilor apărute în urma efectuării
inventarierii.
5. Reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în
patrimoniul instituţiilor publice.
6. Aspecte practice privind organizarea şi conducerea
contabilităţii în instituţiile publice (Omfp 1.917/2005, cu
modificările şi completările ulterioare).
7. Standardele Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul
Public (IPSAS) stadiul implementării acestora în România.
8. ALOP - Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata
cheltuielilor la instituţiile publice (Omfp 547/2009 pentru
modificarea şi completarea Omfp 1.792/2002). Credite de
angajament şi credite bugetare.
9. Modele privind elaborarea procedurilor contabile.
10. Aplicaţii practice şi studii de caz ce vor ilustra temele tratate
prin alternarea elementelor reglementate cu cele practice.
FOARTE IMPORTANT!
Participantii la program vor primi Diplome de Participare eliberate de MQC.
Certificatul de absolvire cu recunoastere nationala, obtinut in urma evaluarii
finale va avea titulatura: “COMPETENTE ANTREPRENORIALE”.
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