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MANAGEMENT FINANCIAR ȘI
CONTABILITATE BUGETARĂ
Noțiuni de utilizare FOREXEBUG și E-Factura

CUI SE ADRESEAZĂ CURSUL?
LOCAȚIE
BUCUREȘTI
06 – 08 IULIE

Cursul este dedicat cu precădere specialiștilor din
departamentele: economic, financiar, contabilitate și audit intern
din cadrul instituțiilor publice ce își desfășoară activitatea în
domeniul ”Sănătate” (spitale, clinici medicale etc.)

CE INFORMAȚII VOI DOBÂNDI LA
FINALUL CURSULUI ?

LECTOR
SPECIALIST DIN
CADRUL S.G.G

TAXA
850 LEI/Participant

PARTICIPARE
Participarea la seminar se
face în baza formularului de
înscriere
solicitat
prin
telefon/mail:
 Telef: 0724.532.240
 Mail:
office@kompetent.ro

 Familiarizarea cu principalele aspecte teoretice și practice
privind utilizarea Sistemului National de Raportare
FOREXEBUG;
 Dobândirea de abilități conform reglementărilor de
referință și bunelor practici internaționale;
 Dobândirea de informații privind modul de administrare,
funcționare și implementare a sistemului național privind factura
electronică RO e-Factura și factura electronică în România;
 Dobândirea de informații teoretice și practice legate de
contabilitatea si raportarea in instituțiile si autoritățile publice;
 Dobândirea de informații teoretice și practice cu privire la
angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor
(ALOP);

BENEFICII CURS






office@kompetent.ro

durata scurtă a cursului;
pregătirea profesională alături de profesioniști cu experiență
teoretică și practică;
cursul va fi interactiv, astfel că pe parcursul prezentării se
vor prezenta exemple și studii de caz în funcție de interesul
acordat de participanți asupra unui subiect anume și vor
avea loc dezbateri asupra spetelor ridicate de aceștia;
acestuia;
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TEMATICA CURSULUI
 Utilizarea Sistemului National de Raportare FOREXEBUG - implementarea, stadiul
sistemului de raportare și noutăți legislative:
 Procedura pentru modulul "Semnarea electronică a rapoartelor și accesul entităților publice la
funcționalitățile sistemului național de raportare – Forexebug”;
 Procedura privind modulul "Completarea și depunerea bugetului individual al instituțiilor publice";
 Procedura privind modulul "Înregistrarea angajamentelor legale și angajamentelor bugetare în
sistemul de control al angajamentelor";
 Procedura privind modulul ”Completarea și depunerea formularelor din sfera raportării situațiilor
financiare ale instituțiilor publice”;
 Procedura privind modulul ”Generarea rapoartelor de situații financiare ale instituțiilor publice”;
 Procedura privind ”Păstrarea și arhivarea documentelor electronice generate de sistemul național de
raportare – Forexebug”;
 Procedura privind operațiunile ce se efectuează în sistemul național de raportare - Forexebug în situația
reorganizării instituțiilor publice;
 Procedura de depunere on-line, validare și procesare a „Ordinului de plată multiplu electronic
(OPME)”.
 Procedura privind accesul temporar al instituțiilor publice la funcționalitățile sistemului național de
raportare - Forexebug, în cazul în care acestea au fost limitate, ca urmare a netransmiterii în termen a
formularelor din sfera raportării situațiilor financiare;
 Formularistică specifică și softuri de contabilitate utilizate;
 Relația cu Trezoreria și execuția de casă a bugetului;
 Controlul angajamentelor bugetare în trezorerie. Operațiuni privind virările de credite și rectificarea
bugetară;
 Situații și raportări specifice pe categorii de ordonatori de credite;
 Dezvoltarea conturilor de venituri şi cheltuieli bugetare (cash) din trezorerie la nivel COFOG III:
capitol, subcapitol, paragraf (pentru venituri şi cheltuieli), detaliate pe clasificaţia economică la nivel
de titlu, articol, alineat (pentru cheltuieli);
 Transmiterea unor balanţe analitice standardizate la nivelul MFP, de către fiecare instituţie publică;
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 Modul de administrare, funcționare și implementare a sistemului național privind factura
electronică RO e-Factura și factura electronică în România:
 Sistemul național privind factura electronică RO e-Factura și factura electronică în România;
 Facturarea electronică în domeniul achizițiilor publice;
 Facturarea electronică în relația B2B;
 Procedura privind organizarea și înscrierea în cadrul Registrului RO e-Factura;
 Procedura de utilizare și funcționare a sistemului național privind factura electronică RO e-Factura,
precum și de primire și descărcare a facturii electronice de către destinatarii facturii electronice emise
în relația B2G în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura;
 Aspecte privind Contabilitatea si raportarea in institutiile si autoritatile publice:
 Întocmirea situaţiilor financiare trimestriale (bilanţ, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de
trezorerie, conturi de execuţie bugetară si anexele la situaţiile financiare, care includ politici contabile
şi note explicative);
 Procesul de colectare a situaţiilor financiar-contabile ale instituţiilor publice (bilanţ, contul de rezultat
patrimonial, situaţia arieratelor) din perspectiva FOREXEBUG;
 Eliminarea centralizării situaţiilor financiare la nivelul ordonatorilor principali și secundari de credite;
 Aspecte legate de organizarea şi conducerea contabilităţii în instituţiile publice;
 Aspecte referitoare la Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor:
 Credite de angajament şi credite bugetare. Clasificaţia economică a cheltuielilor în conformitate cu
Sistemul European de Conturi;
 Prevederile legale ale OMFP nr. 1.792/2002, pentru aprobarea Normelor metodologice privind
 angajarea, lichidarea, ordonanțarea si plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum si organizarea,
evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale. Respectarea fazelor execuției bugetare de către
ordonatorul de credite;
 Întocmirea anexelor OMFP nr. 1.792/2002, supuse vizei de control financiar preventiv propriu;
 Studii de caz. Exemple privind întocmirea și evidența anexelor privind ALOP.
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BIBLIOGRAFIE CURS
 ORDIN nr. 517 din 13 aprilie 2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte
din procedura de funcționare a sistemului național de raportare – Forexebug;
 ORDIN nr. 1.026 din 20 iulie 2017 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului
finanțelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din
procedura de funcționare a sistemului național de raportare – Forexebug;
 ORDIN nr. 3.338 din 29 decembrie 2017 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului
finanțelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din
procedura de funcționare a sistemului național de raportare – Forexebug;
 ORDIN nr. 128 din 18 ianuarie 2019 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului
finanțelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din
procedura de funcționare a sistemului național de raportare – Forexebug;
 ORDIN nr. 128 din 18 ianuarie 2019 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului
finanțelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din
procedura de funcționare a sistemului național de raportare – Forexebug;
 ORDIN nr. 260 din 28 ianuarie 2020 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului
finanțelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din
procedura de funcționare a sistemului național de raportare – Forexebug;
 ORDIN nr. 937 din 6 aprilie 2022 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor
publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de
funcționare a sistemului național de raportare – Forexebug;
 OUG nr. 120 din 4 octombrie 2021 privind administrarea, funcționarea și implementarea sistemului
național privind factura electronică RO e-Factura și factura electronică în România, precum și pentru
completarea Ordonanței Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate a
vehiculului și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea introducerii pe piață, punerii la dispoziție
pe piață, înmatriculării sau înregistrării în România, precum și supravegherea pieței pentru acestea;
 OPANAF nr. 1.713 din 27 octombrie 2021 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea și
înscrierea în cadrul Registrului RO e-Factura, precum și a modelului, conținutului și instrucțiunilor de
completare ale formularului (084) "Cerere privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura/renunțarea la cererea
privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura";
 ORDIN nr. 1.365 din 5 noiembrie 2021 pentru aprobarea Procedurii de utilizare și funcționare a
sistemului național privind factura electronică RO e-Factura, precum și de primire și descărcare a facturii
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electronice de către destinatarii facturii electronice emise în relația B2G în sistemul național privind factura
electronică RO e-Factura;
 ORDIN nr. 1.917 din 12 decembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și
instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;
 ORDIN nr. 1.792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea,
lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidenta și raportarea
angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare;
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