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Planul tematic de pregatire a cursului de Specialist în planificarea, controlul şi raportarea 
performanţei economice (Controller)

Durata totala a programului 80 ore - curs de perfectionare
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Nr. Crt. Modulul Nr. de ore teorie Nr. de ore practică

1. Cadrul General al activitatii de controller 1 2

2. Exercitarea controllingului pe baza 
informatiei privind costurile 8 20

3. Controlul performantelor intreprinderilor 
prin sistemul de bugete 10 20

4. Controllingul – suport de decizie pentru 
managementul performantei 5 11

5. Utilizarea controlingului in eficientizarea 
activitatii clientiilor 1 2

TOTAL 25 55



Competente si atributii specifice obtinute in urma promovarii cursului de Specialist în planificarea,
controlul şi raportarea performanţei economice (Controller) – Cod COR 242110:

- Acordarea de asistenţă de specialitate;
- Asigurarea funcţionalităţii sistemului de proceduri şi procese;
- Verificarea concordanţei informaţiilor utilizate;
- Coordonarea integrării planurilor operaţionale cu planurile de investiţii de capital;
- Raportarea către conducere a rezultatelor companiei;
- Consilierea conducerii în procesul decizional;
- Monitorizarea performanţei companiei;
- Elaborarea de analize de cost/venit;
- Monitorizarea activităţii operaţionale a companiei;
- Monitorizarea activităţii de investiţii a companiei.

„Creşterea performanţelor angajaţilor prin formare continuă” (cod SMIS 128516)
Proiect co-finanţat prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

   

 



Planul tematic de pregatire a cursului de Expert evaluator de întreprinderi
Durata totala a programului 60 ore - curs de specializare 

Nr. 
Crt. Modulul Nr. de ore 

teorie
Nr. de ore 
practică

1. Cadrul General al activitatii de 
evaluare 1 2

2. Analiza preliminara si analiza 
diagnostic a intreprinderii 7 14

3.
Metode de evaluare aplicate in 
vederea estimarii valorii finale a 
intreprinderii

8 16

4. Elaborarea rapoartelor de evaluare 3 6

5. Acordarea de consultanţă 1 2
TOTAL 20 40
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Competente si atributii specifice obtinute in urma promovarii cursului de Expert evaluator de întreprinderi
– Cod COR 241251: 

- Organizarea procesului de evaluare;

- Efectuarea analizei preliminare;

- Colectarea datelor necesare analizei diagnostic;

- Realizarea diagnosticului întreprinderii;

- Selectarea abordărilor adecvate tipului de valoare estimate;

- Aplicarea metodelor de evaluare;

- Estimarea valorii finale a întreprinderii;

- Elaborarea rapoartelor de evaluare;

- Acordarea de consultanţă.
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Planul tematic de pregatire a cursului de Expert fiscal
Durata totala a programului 60 ore - curs de specializare 
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Nr. crt. Modulul Nr. de ore teorie Nr. de ore practică

1. Acordarea asistenței de specialitate 2 2

2.
Stabilirea încadrării fiscale juridice a clientului și 
pregătirea informației în vederea prelucrării 
fiscale

2 2

3. Calculul și analiza impozitelor directe datorate de 
persoanele juridice 6 8

4. Calculul și analiza impozitului pe venit și a 
contribuțiilor sociale 6 8

5. Calculul și analiza taxei pe valoarea adăugată 
datorată de persoanele impozabile 6 10

6. Procedura fiscală și contenciosul administrativ 4 4

TOTAL 26 34



Competente si atributii specifice obtinute in urma promovarii cursului de Expert fiscal – Cod COR 241221: 
- Acordarea asistenţei de specialitate;

- Completarea declaraţiilor fiscale;

- Pregătirea informaţiei în vederea prelucrării fiscale;

- Prelucrarea fiscală a informaţiei;

- Stabilirea bazei impozabile;

- Stabilirea încadrării fiscale a clientului;

- Verificarea documentelor fiscale şi contabile din punct de vedere legal.
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