CASA CORPULUI DIDACTIC CLUJ

Nr. 269/27.03.2019

ANUNŢ

Casa Corpului Didactic Cluj organizează activitatea metodică “ÎMBUNĂTĂȚIREA GESTIONĂRII
ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE DE LA BUGETUL DE STAT, PE BAZA PROBLEMELOR IDENTIFICATE ÎN
CADRUL MISIUNILOR DE AUDIT PUBLIC INTERN”.
Grup ţintă: Personal didactic auxiliar cu funcţia de secretar/secretar şef din unităţile de învăţământ
preuniversitar, personal didactic auxiliar cu funcţia administrator financiar din unităţile de învăţământ
preuniversitar.
Scop: Întâlnirile de lucru cu secretarii și cu administratorii financiari din județ au menirea să
popularizeze recomandările făcute în urma misiunilor de audit pentru entitățile auditate și astfel să
prevină sau să reducă problemele sau iregularitățile din sistemul de învățământ. Astfel, activitatea de
formare are ca scop îmbunătățirea activităților finanțate de la bugetul de stat prin: prezentarea unor
exemple concrete de greșeli întâlnite în cadrul misiunilor de audit realizate, prezentarea unor instrumente
de lucru pentru activitățile specifice din unitățile de învățământ; prezentarea ultimelor noutăți legislative
specifice activităților finanțate de la bugetul de stat din cadrul unităților de învățământ.
Competenţe generale:
1. Identificarea celor mai frecvente greșeli întâlnite în cadrul misiunilor de audit realizate în cadrul
unităților de învățământ;
2. Cunoşterea şi aplicarea noutăţilor legislative în activitățile finanțate de la bugetul de stat din cadrul
unităților de învățământ.
Formator: Grigorescu Ioana Iuliana, auditor public intern la Inspectoratul Școlar Județean Cluj
Înscrierea pentru participarea la activitatea metodică se face online, până în data de 2 aprilie 2019,
accesând linkul:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScW_lyeSPXM6eWdKQQ9HKKtC2BsemDkFhb9g5JcAW
pFOf-c4A/viewform
Calendarul formării:
Locaţia
Data
Ora
Observaţii
Liceul Teoretic “Báthory 3.04.2019
10:00
Participanţii din unităţile de învăţământ din
István”, Cluj-Napoca
zonele Huedin, Dej, Gherla, Turda şi Câmpia
Sala festivă
Turzii
Liceul Teoretic “Báthory 4.04.2019
13:00
Participanţii din unităţile de învăţământ din
István”, Cluj-Napoca
zona Cluj-Napoca
Sala festivă
Notă:
- la activitate va participa cel puţin o persoană de la fiecare unitate de învăţământ;
- Prezenţa la activitate se va înregistra cu o jumătate de oră înaintea orei stabilite pentru începere.
Director,
prof. Mihaela Popescu

Responsabil activitate,
prof. metodist, Liliana Dana Lung

