
29. SISTEME INFORMATICE UTILIZATE ÎN CONTABILITATEA UNITĂȚILOR 

DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR 

 

1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea programului: 
"Sisteme informatice utilizate în contabilitatea unităților 

de învățământ preuniversitar" 

Public ţintă vizat: Personalul didactic-auxiliar  

Justificare (necesitate, 

utilitate): 

Sistemul infomațional reprezintă un ansamblu de metode, 

mijloace și procedee de culegere, transmitere, prelucrare și 

stocare a datelor și informațiilor în vederea conducerii 

eficiente a unei activități 

În vederea generării în mod automat din sistemul național de 

raportare a situațiilor financiare, ordonatorii de credite 

întocmesc în format electronic formularele (bugetul 

individual; balanța de deschidere; cont de execuție non-trezor; 

balanța de verificare; plăți restante și situația numărului de 

posturi; etc.) 

Durata (număr total de 

ore de formare): 
24 ore (online – 60% sincron + 40% asincron) 

Locul de desfășurare a 

programului 
Blended learning 

Curriculum-ul 

programului (competenţe 

vizate, planificarea 

modulelor tematice, 

calendarul, programului) 

Competențe vizate:  

• Dezvoltarea capacității de organizare și implementare 

a dispozițiilor legale 
• Competențe digitale 

Planificarea modulelor tematice: 

• Generalități privind sistemele informatice – 4 ore; 
• Aplicații practice (Forexebug, Edusal, Finantare.org, 

Indeco Soft) – 18 ore 
• Evaluare - 2 ore. 

Calendarul programului: 

• Semestrul I - 1 sesiune de formare; 
• Semestrul al II-lea - 1 sesiune de formare. 

Modalităţi de evaluare a 

cursanţilor 
Test de evaluare 

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicaţi (nume 

și prenume, specializare, 

nivel de pregătire, 

documente justificative 

privind calitatea de formator) 

• Ec. Ușurelu Mariana, contabil șef, ISJ Argeș, certificat de 

formator 
• Ec.  Anda Teodorescu, administrator financiar Grădința cu 

program prelungit "Aripi Deschise", certificat de formator, 

adeverință privind experiența în formare 
• Ec. IonuțTeodorescu,  administrator financiar, Școala 

Gimnazială "Traian", certificat de formator, adeverință privind 

experiența în formare 

Coordonatorul 

programului 

Florin Baltac, professor metodist Casa Corpului Didactic 

Argeș 

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanţi 

planificaţi 

25/35 (cursanţi) x 2 (grupe) = 50/70 cursanţi/an şcolar 2021 - 

2022 

Costul programului/al 

activităţii 

5000/7000 lei 

Cost estimativ/ 

ora/participant 

4,16 lei 

 


