Programul Operațional Capital Uman
Axa Prioritară: Locuri de muncă pentru toți
Componenta 1: Îmbunătățirea nivelului de
cunoștințe/competențe/aptitudini pentru angajați - Regiuni
mai puțin dezvoltate
Operațiunea: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/
competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/
domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților

RESURSE UMANE
COMPETITIVE
pentru adaptarea la SNCDI în Regiunea Vest
ID PROIECT 127684

CURS DE INIȚIERE (120 ore)
CONTABIL
Cod COR 331302

Proiectul permite obținerea inițierii, calificării și
recalificării a 336 angajați din Regiune Vest:

Proiectul este implementat în Regiunea VEST
(județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș)

Durata proiectului:
Curs de Contabilitate Primară cu utilizarea
Decembrie
calculatorului ce răspunde la numeroase întrebări și face
2019
ca domeniul contabilității să devină prietenos și
August
accesibil. Fiind un curs practic și util, acesta are
2021
aplicabilitate imediată și tratează prima etapă a
demersului contabil: întocmirea corectă a documentelor
Participarea la curs este gratuită!
contabile, pregătind participanții pentru evidența
contabilă primară. Astfel, programa cuprinde module
CINE POATE PARTICIPA?
care se întrepătrund: contabilitate primară și
 Sunt eligibili pentru înscriere și participare
contabilitate asistată pe calculator.
doar angajați în cadrul IMM-urilor din
STRUCTURA CURSULUI:
Noțiuni introductive
Întocmirea, corectarea, arhivarea și reconstituirea
documentelor primare
Inventarierea patrimoniului
Contul
Înregistrarea operațiunilor economico-financiare
Întocmirea balanței de verficare și a situațiilor
financiare
Monografie contabilă
Informații suplimentare și înscrieri:

Tel: 0722 361 663 (Laura BARBU)
e-mail: lbarbu@cciat.ro

Regiunea Vest eligibile conform SNC și
SNCDI
 Nu pot face parte din grupul țintă
persoanele care ocupă poziții de
management în întreprinderi
 Nu pot face parte din grupul țintă
angajații din departamentele de resurse
umane de la nivelul întreprinderilor
 Se pot înscrie și califica doar persoane
care au domiciliul în unul din județele Timiș,
Arad, Caraș-Severin, Hunedoara
 Numărul de locuri este limitat
!! Cursul este autorizat de către Ministerul
Muncii și Protecției Sociale prin Comisia de
Autorizare a furnizorilor de formare
profesională din Județul Timiș

