DISCIPLINE DE STUDIU
Planul de învãþãmânt

4 Examinãri

DENUMIREA COMPETENÞELOR (PROFESIONALE ªI/
SAU TRANSVERSALE) DEZVOLTATE ÎN CADRUL
CALIFICÃRII:
Calificarea universitarã pe care se fundamenteazã programul de studii:
CONTABILITATE ªI INFORMATICÃ DE GESTIUNE
C2.Utilizarea resurselor informatice în domeniul financiar-contabil:
C2.5. Utilizarea ºi dezvoltarea unui sistem simplu de colectare a
informaþiilor în vederea înregistrãrii în contabilitate a operaþiunilor
economice.
C3. Prelucrarea informaþiilor în vederea întocmirii de rapoarte
financiar-contabile ºi/sau fiscale: C3.2. Definirea conceptelor,
teoriilor ºi metodelor de bazã pentru pregãtirea informaþiilor necesare
întocmirii de rapoarte financiar- contabile ºi/sau fiscale,
C3.4. Explicarea conceptelor, teoriilor ºi metodelor de bazã pentru
pregãtirea informaþiilor necesare întocmirii de rapoarte financiarcontabile ºi/sau fiscale, C3.5. Întocmirea ºi prezentarea de rapoarte
financiar-contabile ºi/sau fiscale.
OCUPAÞIILE POSIBILE CONFORM COR:
 331302 Contabil  121120 Contabil-ºef  121102 Economist-ºef 
121125 Manager financiar  241102 Expert contabil-verificator 
241201 Cenzor  241107 Auditor financiar  241105 Auditor intern
 233001 Profesor în învãþãmântul liceal, postliceal (domeniul
economic).

FACULTATEA DE
ªTIINÞE ECONOMICE
PERIOADA DE ADMITERE
Începând cu 1 iulie 2016, pânã la ocuparea numãrului minim de locuri.

DOCUMENTELE NECESARE LA ÎNSCRIERE
 fiºa de înscriere;
 copia legalizatã a diplomei de licenþã sau echivalentã acesteia;
 copia legalizatã a foii matricole (suplimentului de diplomã) sau
echivalentã acesteia;
 copia legalizatã a certificatului de naºtere;
 copia certificatului de cãsãtorie, în cazul candidaþilor care, dupã
cãsãtorie, ºi-au schimbat numele;
 copia cãrþii de identitate;
 2 fotografii format 3/4, tip CI;
 chitanþa care dovedeºte achitarea tarifului de înscriere la una din
casieriile Universitãþii Spiru Haret.
 un dosar plic

MODALITATEA DE DESFÃªURARE
A ADMITERII ªI CRITERIILE DE SELECÞIE
PENTRU ADMITERE
Interviu  se vor evalua candidaþii din punctul de vedere al
cunoºtinþelor generale, al abilitãþilor ºi aptitudinilor.

TAXA DE ªCOLARIZARE CURS
PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2016-2017
400 LEI

Bucureºti

Programul postuniversitar de formare
ºi dezvoltare profesionalã continuã IF

Managementul financiar al
proiectelor cu finanþare europeanã

Sediul: Str. Fabricii nr. 46G, sector 6, Bucureºti
Telefoane: 021.316.97.85; 021.316.97.86;
021.316.97.88, 021.316.97.89;
021.316.97.93 (fax ºi telefon)
E-mail: secretariat_se@spiruharet.ro
Mijloace de transport:  autobuzele: 136, 336  troleibuzele: 61, 62
 metrou: staþiile  Grozãveºti, Petrache Poenaru, Politehnica, Lujerului

www.spiruharet.ro

Temeiul legal al organizãrii cursului: Aprobarea M.E.C.T.S.,
conform Adresei M.E.C.T.S. Nr. 35029 din 11.03.2013
Anul universitar în care este prima datã ºcolarizat programul
de studii postuniversitare de formare ºi dezvoltare
profesionalã continuã: 2012-2013
Intervalul calendaristic de desfãºurare al cursului: anul
universitar 2016-2017
Numãrul locurilor solicitate: formaþii de studiu de 25-30
cursanþi
Tipul cursului: Program postuniversitar de formare ºi dezvoltare
profesionalã continuã
Durata cursului: 40 ore
Numãrul de credite transferabile: 8 ECTS
Limba de predare: limba românã
Grupul þintã cãruia i se adreseazã cursul: absolvenþi cu studii
superioare

Secretariat programe postuniversitare:
Complexul Didactica al Universitãþii Spiru Haret din Politehnica
Bucureºti, str. Fabricii nr. 46G, corp B, etajul I.
Secretarã cursuri postuniversitare: D-na Oana Hoajã
Program de lucru pentru înscrieri: Luni-Vineri 8oo - 16oo
Telefoane prin centralã: 021.316.97.85; 021.316.97.86;
021.316.97.88; 021.316.97.89
Tel./Fax: 021.316.97.93;
E-mail: secretariat_se@spiruharet.ro

MISIUNEA, SCOPUL ªI OBIECTIVELE
PROGRAMULUI
Misiunea programului:
Acest curs poate ajuta organizatiile sa aiba capacitatea de a gestiona
resursele financiare, in corelatie cu celelalte resurse implicate, respectand
in acelasi timp rigorile impuse de finantatori si lege. Companiile care
deruleaza proiecte cu finantare europeana trebuie sa aiba un management
financiar bine pus la punct, actualizat cu legislatia, normele,
documentele, reglementarile aferente liniei de finantare a proiectului.
De asemenea, cursul are aplicabilitate imediata, deoarece ofera
participantilor toate abilitatile necesare pentru intelegerea modului
in care o organizatie trebuie sa se pregateasca pentru gestionarea
fondurilor nerambursabile din proiectele europene.
Scopul programului
Cursul este construit in urma experientei noastre in implementarea
de proiecte europene si se adreseaza persoanelor din departamentele
financiare, care sunt implicate sau doresc sa lucreze in proiecte cu
finantare europeana.
La acest curs participa echipe care sa pregatesc sa implementeze
proiecte, experti care doresc sa-si actualizeze cunostintele in
domeniu, si legislatia specifica accesarii, precum si persoane care
doresc sa conduca echipe in implementare. Lectorii sunt consultanti
cu activitate curenta in accesare si actualizeaza permanent materialele
de lucru si suportul de curs si ofera participantilor solutii eficiente
la problemele reale cu care se confrunta in practica
Aplicatiile practice urmaresc tematica si permit elaborarea
documentelor cheie din dosarul financiar, precum cererea de plata,
cererea de rambursare, raportul tehnico-financiar, executia
bugetara, notificari, acte aditionale.
Obiectivele programului
La absolvirea programului, cursanþii vor trebui sã:
 dobandeasca cunostinte privind managementul financiar,
planificarea financiara, bugetul proiectului si importanta acestora,
legatura dintre planificarea activitatilor si bugetare;
 cunoasca actele normative relevante in realizarea managementului
financiar al proiectelor din fonduri europene;
 intocmeasca bugetul si fluxul de numerar;
 dobandeasca cunostinte privind controlul costurilor si eligibilitatea
cheltuielilor in proiecte finantate din fonduri structurale;
 dobandeasca cunostinte privind decontarea cheltuielilor si regulile
generale in privinta TVA-ului;
 sa stapaneasca managementul procesului de achizitie in Romania
si, de asemenea, sa cunoasca tipurile de contracte de achizitie
publica, precum si procedurile de atribuire a contractelor;
 cunoasca modul de implementare a proiectului si raportarea cheltuielilor;
 intocmeasca raportarile catre finantator, rapoarte tehnicofinanciare, cereri de rambursare;
 intocmeasca contabilitatea analitica a proiectului, tinerea registrelor
exacte si periodice a unei inregistrari contabile separate si transparente;
 dobandeasca notiuni privind arhivarea documentelor;
 cunoasca neregulile ce pot apãrea in gestionarea instrumentelor
structurale.

Domeniul de licenþã pe care se fundamenteazã programul de
studii postuniversitare de formare ºi dezvoltare profesionalã
continuã: CONTABILITATE
Forma de învãþãmânt: învãþãmânt cu frecvenþã

MODALITATEA DE FINALIZARE A STUDIILOR
Examen de certificare a competenþelor profesionale asimilate
de cursanþi pe parcursul acestora, concretizat în elaborarea ºi
susþinerea unui proiect de absolvire care sã verifice capacitatea de a
aplica practic competenþele dobândite în cadrul programului.

TIPUL DE ACT DE STUDII
ELIBERAT CURSANTULUI
Certificat de atestare a competenþelor profesionale specifice
programului absolvit, eliberat de cãtre MEN.

