30. PARTICULARITĂŢI PRIVIND APLICAREA PRINCIPIILOR CONTABILE LA
INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT
1. CRITERII CURRICULARE

Denumirea
programului:
Public ţintă vizat:

"Particularităţi privind aplicarea principiilor contabile în instituţiile de
învăţământ"
Contabili, secretari, administratori de patrimoniu

Justificare (necesitate,
utilitate):

Contabilitatea instituţiilor publice se aseamănă în multe privinţe cu
contabilitatea generală, mai ales sub aspectul regulilor şi principiilor de bază,
dar are şi deosebiri multe şi esenţiale faţă de aceasta, având în vedere specificul
funcţionării conturilor instituţiilor publice: felul în care acestea se evidenţiază,
constituirea veniturilor publice şi efectuarea cheltuielilor, dar mai ales modul lor
de închidere la sfârşitul exerciţiului bugetar. Aceste diferenţe sunt rezultate din
însăşi existenţa şi funcţionarea statului prin intermediul instituţiilor publice
specializate în furnizarea serviciilor, astfel încât să asigure nevoile sale de a
acoperi acele activităţi specifice lui şi absolut indispensabile membrilor
societăţii.

Durata (număr total de
ore de formare):

24 ore (online - 60% sincron + 40% asincron)

Locul de desfăşurare a
programului

CCD Argeş/filiale CCD
Competenţe vizate:

Curriculum-ul
programului
(competenţe vizate,
planificarea modulelor
tematice, calendarul,
programului)

Dezvoltarea capacităţii de identificare a
nerambursabile;
Capacitatea de operare cu legislaţia în vigoare.
Planificarea modulelor tematice:

fondurilor

externe

Obiectul contabilităţii publice şi funcţiile acesteia - 4 ore;
Principiile aplicabile contabilităţii publice - 10 ore;
Aplicaţii practice şi studii de caz - 8 ore;
Evaluare - 2 ore.
Calendarul programului:
Semestrul I - o sesiune de formare;

Semestrul al II-lea - o sesiune de formare.
Modalităţi de evaluare
a cursanţilor

Test de evaluare
2. RESURSE UMANE

*Formatori implicaţi

Ec. Uşurelu Mariana, contabil şef Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş,

(nume şi prenume,
specializare, nivel de
pregătire, documente
justificative privind
calitatea de formator):
Coordonatorul
programului

certificat de formator, adeverinţă privind experienţa în formare
Ec. Nania Cristiana, administrator financiar, certificat de formator, adeverinţă
privind experienţa în formare

Baltac Florin, profesor metodist Casa Corpului Didactic Argeş
3. CRITERII ECONOMICE

Număr de cursanţi
planificaţi

25 (cursanţi) x 2 (grupe) = 50 cursanţi/an şcolar 2020 - 2021

Costul programului/al
activităţii

5000 lei

Cost estimativ/
ora/participant

4,16 lei

