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IINNFFOORRMMAAZZIIOONNII  PPEERRSSOONNAALLII  

  

                                                                            NNoommee  

                      LLuuooggoo  ee  ddaattaa  ddii  nnaasscciittaa  

  LLEEOONNAARRDDOO  DDOOTTTTAARREELLLLII  

RRoommaa,,  0033//0033//11996655  

                                                                      IInnddiirriizzzzoo    VViiaa  CCeessaarree  DDee  LLoolllliiss,,  2244bb  --  RRoommaa  

                                                                    TTeelleeffoonnoo    0066//4499770011554400  

                                                                            EE--mmaaiill  

 

  lleeoonnaarrddoo..ddoottttaarreellllii@@llaazziiooddiissccoo..iitt  

EESSPPEERRIIEENNZZAA  LLAAVVOORRAATTIIVVAA  

 

                                          ••  DDaattee  ((ddaa  ––  aa))                    DDaall  0044//0066//22001199  iinn  ccoorrssoo  

                    

    ••  NNoommee  ee  iinnddiirriizzzzoo  ddeell  ddaattoorree                  DDiiSSCCoo  --  EEnnttee  rreeggiioonnaallee  ppeerr  iill  ddiirriittttoo  aalllloo  ssttuuddiioo  ee  llaa  pprroommoozziioonnee  ddeellllaa  ccoonnoosscceennzzaa  

                                                                    ddii  llaavvoorroo                  VViiaa  CCeessaarree  DDee  LLoolllliiss,,  2244bb  ––  RRoommaa  

        

            ••  TTiippoo  ddii  aazziieennddaa  oo  sseettttoorree                  EEnnttee  ppuubbbblliiccoo  rreeggiioonnaallee  

                                                                                                                      

                                        ••  TTiippoo  ddii  iimmppiieeggoo                    FFuunnzziioonnaarriioo  AAmmmmiinniissttrraattiivvoo  ““AArreeaa  11  RRiissoorrssee  EEccoonnoommiicchhee  ee  FFiinnaannzziiaarriiee””    

                                                                                                                  PPoossiizziioonnee  OOrrggaanniizzzzaattiivvaa  ““BBiillaanncciioo””  

                                                                                                                  CCaatteeggoorriiaa  DD11  ppoossiizziioonnee  eeccoonnoommiiccaa  DD44  

  

      ••  PPrriinncciippaallii  mmaannssiioonnii  ee                                                  

                                rreessppoonnssaabbiilliittàà                                                                                                                                                                          

oo  CCoooorrddiinnaammeennttoo  ddeell  pprroocceessssoo  ddii  pprrooggrraammmmaazziioonnee,,  pprreevviissiioonnee,,  ggeessttiioonnee  ee  

rreennddiiccoonnttaazziioonnee;;  

oo  PPrreeddiissppoossiizziioonnee  ddeellllaa  pprrooppoossttaa  ddii  bbiillaanncciioo  ddii  pprreevviissiioonnee,,  aasssseessttaammeennttoo  ee  

vvaarriiaazziioonnee  ddeellllee  pprreevviissiioonnii;;  

oo  PPrreeddiissppoossiizziioonnee  ddeell  RReennddiiccoonnttoo  ggeenneerraallee;;  

oo  PPrreeddiissppoossiizziioonnee  ddeellllee  ccoommuunniiccaazziioonnii  ee  ppuubbbblliiccaazziioonnii  iinneerreennttii  iill  ssiisstteemmaa  ddii  

bbiillaanncciioo;;  

oo  MMoonniittoorraaggggiioo  ddeellllee  rriissoorrssee  ffiinnaannzziiaarriiee;;  

oo  AAtttteessttaazziioonnee  ddeellllaa  ccooppeerrttuurraa  ffiinnaannzziiaarriiaa  ddeellllee  DDeetteerrmmiinnaazziioonnii  ddii  iimmppeeggnnoo  

ddii  ssppeessaa;;  

oo  PPrreeddiissppoossiizziioonnee  ee  vveerriiffiiccaa  ddeellllaa  rreeggoollaarriittàà  ddeellll’’aattttiivviittàà  aammmmiinniissttrraattiivvaa  

pprrooppeeddeeuuttiiccaa  aallll’’aatttteessttaazziioonnee  ddeellllaa  ccooppeerrttuurraa  ffiinnaannzziiaarriiaa  ddeellllaa  ssppeessaa  ccoonn  
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aappppoossiizziioonnee  ddeellllaa  ffiirrmmaa  qquuaallee  rreessppoonnssaabbiillee  ddeell  pprroocceeddiimmeennttoo  ddii  

aatttteessttaazziioonnee;;  

oo  SSuuppppoorrttoo  tteeccnniiccoo  ddeellll’’AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  ppeerr  ii  rraappppoorrttii  ooppeerraattiivvii  ccoonn  iill  

CCoolllleeggiioo  ddeeii  RReevviissoorrii  CCoonnttaabbiillii..  

 

 

                                          ••  DDaattee  ((ddaa  ––  aa))                    DDaall  0011//0033//22001177  aall  0033//0066//22001199  

                    

    ••  NNoommee  ee  iinnddiirriizzzzoo  ddeell  ddaattoorree                  LLaazziiooddiissuu  --  EEnnttee  ppeerr  iill  ddiirriittttoo  aaggllii  ssttuuddii  uunniivveerrssiittaarrii  nneell  LLaazziioo  

                                                                    ddii  llaavvoorroo                  rriinnoommiinnaattoo  DDiiSSCCoo  --  EEnnttee  rreeggiioonnaallee  ppeerr  iill  ddiirriittttoo  aalllloo  ssttuuddiioo  ee  llaa  pprroommoozziioonnee  ddeellllaa                          

                                                                                                                  ccoonnoosscceennzzaa  --  SSeeddee  tteerrrriittoorriiaallee  AADDIISSUU  RRoommaa  UUnnoo    

                                                                                                                  VViiaa  CCeessaarree  DDee  LLoolllliiss,,  2244bb  ––  RRoommaa  

        

            ••  TTiippoo  ddii  aazziieennddaa  oo  sseettttoorree                  EEnnttee  ppuubbbblliiccoo  rreeggiioonnaallee  

                                                                                                                      

                                        ••  TTiippoo  ddii  iimmppiieeggoo                    FFuunnzziioonnaarriioo  AAmmmmiinniissttrraattiivvoo,,  PPoossiizziioonnee  OOrrggaanniizzzzaattiivvaa    

                                                                                                                ““SSeerrvviizziioo  11  BBeenneeffiiccii  aaggllii  SSttuuddeennttii””  

                                                                                                                  CCaatteeggoorriiaa  DD11  ppoossiizziioonnee  eeccoonnoommiiccaa  DD44  

  

      ••  PPrriinncciippaallii  mmaannssiioonnii  ee                                                  

                                rreessppoonnssaabbiilliittàà                                                                        BBeenneeffiiccii  aaggllii  SSttuuddeennttii::  

                    

 

 

 

 

 

 

  

oo  BBoorrssee  ddii  ssttuuddiioo;;  

oo  PPrreemmii  ddii  llaauurreeaa;;  

oo  MMoobbiilliittàà  iinntteerrnnaazziioonnaallee;;  

oo  BBoorrssee  ddii  ccoollllaabboorraazziioonnee;;  

oo  RRaappppoorrttii  ccoonn  llee  UUnniivveerrssiittàà  ddii  rriiffeerriimmeennttoo;;  

oo  RRiimmbboorrssii  ddiivveerrssii;;  

oo  AAttttiivviittàà  IIssttrruuttttoorriiee  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  ccoonntteennzziioossoo  --  RReevvoocchhee  bbeenneeffiiccii;;  

oo  CCoonnttaabbiilliizzzzaazziioonnee  ddeellllee  aattttiivviittàà  ccoonnnneessssee  aallllaa  sseeddee  tteerrrriittoorriiaallee..  

  
  

                                          ••  DDaattee  ((ddaa  ––  aa))                    DDaall  0011//0033//22001177  aall  0033//0066//22001199  

  

    ••  NNoommee  ee  iinnddiirriizzzzoo  ddeell  ddaattoorree                  LLaazziiooddiissuu  --  EEnnttee  ppeerr  iill  ddiirriittttoo  aaggllii  ssttuuddii  uunniivveerrssiittaarrii  nneell  LLaazziioo  

                                                                    ddii  llaavvoorroo                    rriinnoommiinnaattoo  DDiiSSCCoo  --  EEnnttee  rreeggiioonnaallee  ppeerr  iill  ddiirriittttoo  aalllloo  ssttuuddiioo  ee  llaa  pprroommoozziioonnee  ddeellllaa                          

                                                                                                                  ccoonnoosscceennzzaa  SSeeddee  tteerrrriittoorriiaallee  AADDIISSUU  RRoommaa  UUnnoo    

                                                                                                            VViiaa  CCeessaarree  DDee  LLoolllliiss,,  2244bb  ––  RRoommaa  

  

            ••  TTiippoo  ddii  aazziieennddaa  oo  sseettttoorree                  EEnnttee  ppuubbbblliiccoo  rreeggiioonnaallee  
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                                      ••  TTiippoo  ddii  iimmppiieeggoo                      FFuunnzziioonnaarriioo  AAmmmmiinniissttrraattiivvoo,,  PPoossiizziioonnee  OOrrggaanniizzzzaattiivvaa  ““aadd  iinntteerriimm””  

                                                                                                                  ““SSeerrvviizziioo  44..33  FFlluussssii  FFiinnaannzziiaarrii  ee  CCoonnttaabbiilliittàà””  

                                                                                                                  CCaatteeggoorriiaa  DD11  ppoossiizziioonnee  eeccoonnoommiiccaa  DD44  

                        

••  PPrriinncciippaallii  mmaannssiioonnii  ee    

                          rreessppoonnssaabbiilliittàà                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  GGeessttiioonnee  ccoonnttaabbiillee  ddii::  

oo  TTrraassffeerriimmeennttii  rreeggiioonnaallii;;  

oo  TTrraassffeerriimmeennttii  MMiiuurr;;  

oo  GGeettttiittoo  TTaassssaa  RReeggiioonnaallee;;  

oo  BBeenneeffiiccii  eerrooggaattii  ttrraammiittee  BBaannddoo  UUnniiccoo  ddeeii  CCoonnccoorrssii;;    

oo  SSuuppppoorrttoo//ccoollllaabboorraazziioonnee  aallllaa  ssttrruuttttuurraa  ddii  bbiillaanncciioo  ppeerr  llaa    

ggeessttiioonnee  ddeeii  fflluussssii  eeccoonnoommiiccii  eennttrraattaa//ssppeessaa  BBaannddoo  UUnniiccoo  ddeeii  

CCoonnccoorrssii;;    

oo  RReeddaazziioonnee  bbiillaanncciioo  ddii  ggeessttiioonnee  ee  rreennddiiccoonnttaazziioonnee;;    

oo  GGeessttiioonnee  rriieemmiissssiioonnee  bbeenneeffiiccii;;  

oo  RRaaccccoorrddoo  ccoonn  ggllii  UUffffiiccii  pprreeppoossttii  aallllaa  ggeessttiioonnee  ddeeii  ppaaggaammeennttii  ee  

ddeellllee  rriieemmiissssiioonnii;;  

oo  AAzziioonnii  ddii  iinnddiirriizzzzoo  ee  ccoooorrddiinnaammeennttoo  ddeellllee  aattttiivviittàà  ddeellllee  AADDIISSUU  

tteerrrriittoorriiaallii  rreellaattiivvaammeennttee  aallllaa  ggeessttiioonnee  ddeellllaa  ssppeessaa;;  

oo  GGeessttiioonnee  ccoonnttaabbiillee  UUnniivveerrssiittàà  nnoonn  ssttaattaallii..  

  
  

                                          ••  DDaattee  ((ddaa  ––  aa))              DDaall  0011//1122//22001155  aall  2288//0022//22001177  

  

    ••  NNoommee  ee  iinnddiirriizzzzoo  ddeell  ddaattoorree                  LLaazziiooddiissuu  --  EEnnttee  ppeerr  iill  ddiirriittttoo  aaggllii  ssttuuddii  uunniivveerrssiittaarrii  nneell  LLaazziioo  

                                                                      ddii  llaavvoorroo                SSeeddee  tteerrrriittoorriiaallee  AADDIISSUU  RRoommaa  UUnnoo    

                                                                                                                  VViiaa  CCeessaarree  DDee  LLoolllliiss,,  2244bb  ––  RRoommaa  

  

            ••  TTiippoo  ddii  aazziieennddaa  oo  sseettttoorree                    EEnnttee  ppuubbbblliiccoo  rreeggiioonnaallee  

                                                                                                                      

                                      ••  TTiippoo  ddii  iimmppiieeggoo                          FFuunnzziioonnaarriioo  AAmmmmiinniissttrraattiivvoo,,  PPoossiizziioonnee  OOrrggaanniizzzzaattiivvaa    

                                                                                                                      ““SSeerrvviizziioo  44..33  FFlluussssii  FFiinnaannzziiaarrii  ee  CCoonnttaabbiilliittàà””  

                                                                                                                      CCaatteeggoorriiaa  DD11  ppoossiizziioonnee  eeccoonnoommiiccaa  DD33      

                        

••  PPrriinncciippaallii  mmaannssiioonnii  ee    

                      rreessppoonnssaabbiilliittàà                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

GGeessttiioonnee  ccoonnttaabbiillee  ddii::  

oo  TTrraassffeerriimmeennttii  rreeggiioonnaallii;;  

oo  TTrraassffeerriimmeennttii  MMiiuurr;;  

oo  GGeettttiittoo  ttaassssaa  rreeggiioonnaallee;;  

oo  BBeenneeffiiccii  eerrooggaattii  ttrraammiittee  BBaannddoo  UUnniiccoo  ddeeii  CCoonnccoorrssii;;    

oo  SSuuppppoorrttoo//ccoollllaabboorraazziioonnee  aallllaa  ssttrruuttttuurraa  ddii  bbiillaanncciioo  ppeerr  llaa    ggeessttiioonnee  ddeeii    

fflluussssii  eeccoonnoommiiccii    eennttrraattaa//ssppeessaa  BBaannddoo  UUnniiccoo  ddeeii  CCoonnccoorrssii;;    

oo  RReeddaazziioonnee  bbiillaanncciioo  ddii  ggeessttiioonnee  ee  rreennddiiccoonnttaazziioonnee;;    
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oo  GGeessttiioonnee  rriieemmiissssiioonnee  bbeenneeffiiccii;;  

oo  RRaaccccoorrddoo  ccoonn  ggllii  UUffffiiccii  pprreeppoossttii  aallllaa  ggeessttiioonnee  ddeeii  ppaaggaammeennttii  ee  ddeellllee  

rriieemmiissssiioonnii;;  

oo  AAzziioonnii  ddii  iinnddiirriizzzzoo  ee  ccoooorrddiinnaammeennttoo  ddeellllee  aattttiivviittàà  ddeellllee  AADDIISSUU  

tteerrrriittoorriiaallii  rreellaattiivvee  aallllaa  ggeessttiioonnee  ddeellllaa  ssppeessaa;;  

oo  GGeessttiioonnee  ccoonnttaabbiillee  UUnniivveerrssiittàà  nnoonn  SSttaattaallii..  

  
  

                                          ••  DDaattee  ((ddaa  ––  aa))      DDaall  0011//0022//22001166  aall  3311//1122//22001166        

                    

    ••  NNoommee  ee  iinnddiirriizzzzoo  ddeell  ddaattoorree                          LLaazziiooddiissuu  --  EEnnttee  ppeerr  iill  ddiirriittttoo  aaggllii  ssttuuddii  uunniivveerrssiittaarrii  nneell  LLaazziioo  

                                                                    ddii  llaavvoorroo                          SSeeddee  tteerrrriittoorriiaallee  LLaazziiooddiissuu  VViiaa  CCeessaarree  DDee  LLoolllliiss,,  2244bb  ––  RRoommaa  

                                                                                                                        

  

            ••  TTiippoo  ddii  aazziieennddaa  oo  sseettttoorree                          EEnnttee  ppuubbbblliiccoo  rreeggiioonnaallee  

                                                                                                                      

                                      ••  TTiippoo  ddii  iimmppiieeggoo                            FFuunnzziioonnaarriioo  AAmmmmiinniissttrraattiivvoo,,  PPoossiizziioonnee  OOrrggaanniizzzzaattiivvaa  ““aadd  iinntteerriimm””  

                                                                                                                        ““SSeerrvviizziioo  66..44  GGeessttiioonnee  ee  RReennddiiccoonnttaazziioonnee  FFSSEE””  

                                                                                                                        CCaatteeggoorriiaa  DD11  ppoossiizziioonnee  eeccoonnoommiiccaa  DD33      

                        

••  PPrriinncciippaallii  mmaannssiioonnii  ee  

                          rreessppoonnssaabbiilliittàà  

                                                                                                                                                                            

GGeessttiioonnee  ccoonnttaabbiillee  ddeell  PPrrooggeettttoo  ““IInn  SSttuuddiioo  ––  DDii  NNuuoovvoo  IInn  PPiissttaa””  PP..OO..RR  FFSSEE  

22000077--22001133::      

oo  TTrraassffeerriimmeennttii  rreeggiioonnaallii;;  

oo  SSoovvvveennzziioonnii  eerrooggaattee;;  

oo  SSuuppppoorrttoo//ccoollllaabboorraazziioonnee  aallllaa  ssttrruuttttuurraa  ddii  bbiillaanncciioo  ppeerr  llaa    

ggeessttiioonnee  ddeeii  fflluussssii  eeccoonnoommiiccii  eennttrraattaa//ssppeessaa;;  

oo  RReeddaazziioonnee  bbiillaanncciioo  ddii  ggeessttiioonnee  ee  rreennddiiccoonnttaazziioonnee;;    

oo  RReeaalliizzzzaazziioonnee  ssuu  ppiiaattttaaffoorrmmaa  MMiiccrroossoofftt  AAcccceessss  ddii  uunn  ssiisstteemmaa    

ddii  ggeessttiioonnee  ccoonnttaabbiillee//ddooccuummeennttaallee  ddeell  pprrooggeettttoo  ““GGeenneerraazziioonnii  

PP..OO..RR..  22001144  ––  22002200””::  

  GGeessttiioonnee  bbuuddggeett  ((eennttrraattaa//ssppeessaa));;  

  SScchheeddee  ffiinnaannzziiaarriiee  pprrooggeettttoo;;  

  GGeessttiioonnee  ddeellllaa  ssppeessaa  ppeerr  mmaaccrrooaaggggrreeggaattii;;  

  AArrcchhiivviiaazziioonnee  ddooccuummeennttaallee  ddeellllee  ffaassii  ddii  ggeessttiioonnee..  

    
  

  

                                          ••  DDaattee  ((ddaa  ––  aa))                  DDaall  0011//0033//22001144  aall  3300//1111//22001155  

  

    ••  NNoommee  ee  iinnddiirriizzzzoo  ddeell  ddaattoorree                    LLaazziiooddiissuu  --  EEnnttee  ppeerr  iill  ddiirriittttoo  aaggllii  ssttuuddii  uunniivveerrssiittaarrii  nneell  LLaazziioo  

                                                                      ddii  llaavvoorroo                    SSeeddee  tteerrrriittoorriiaallee  AADDIISSUU  RRoommaa  UUnnoo    

                                                                                                                      VViiaa  CCeessaarree  DDee  LLoolllliiss,,  2244bb  ––  RRoommaa  
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            ••  TTiippoo  ddii  aazziieennddaa  oo  sseettttoorree                      EEnnttee  ppuubbbblliiccoo  rreeggiioonnaallee  

                                                                                                                      

                                      ••  TTiippoo  ddii  iimmppiieeggoo                        FFuunnzziioonnaarriioo  AAmmmmiinniissttrraattiivvoo,,  PPoossiizziioonnee  OOrrggaanniizzzzaattiivvaa  ““aadd  iinntteerriimm””    

                                                                                                                    ““BBiillaanncciioo””  AADDIISSUU  RRoommaa  UUnnoo  

                                                                                                                    CCaatteeggoorriiaa  DD11  ppoossiizziioonnee  eeccoonnoommiiccaa  DD22      

                        

        ••  PPrriinncciippaallii  mmaannssiioonnii  ee  

                                rreessppoonnssaabbiilliittàà    

                    

--  RRiioorrggaanniizzzzaazziioonnee//ssnneelllliimmeennttoo    ddeellllee    pprroocceedduurree  aammmmiinniissttrraattiivvoo//ccoonnttaabbiillii;;  

--  IImmpplleemmeennttaazziioonnee  ee  ppiiaanniiffiiccaazziioonnee  ddii  nnuuoovvii  ssiisstteemmii  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellll’’UUffffiicciioo,,                                

rreellaattiivvaammeennttee  aallllee  ooppeerraazziioonnii::  

  

oo  ddii  ccoonnttaabbiilliizzzzaazziioonnee  ccoossttii//rriiccaavvii;;  

oo  ddeeii  fflluussssii  ddooccuummeennttaallii  aammmmiinniissttrraattiivvoo//ccoonnttaabbiillii;;  

oo  ddii  rreeggoollaarriizzzzaazziioonnee    ddeellllee  eennttrraattee  ddii  LLaazziiooddiissuu  ee  AADDIISSUU  RRoommaa  UUnnoo;;  

oo  ddii  rreeggoollaarriizzzzaazziioonnee  ddeellllee  ssppeessee;;  

oo  ddii  oottttiimmiizzzzaazziioonnee  ddeellllee  rreellaazziioonnii  ttrraa  ssiisstteemmaa  ccoonnttaabbiillee  iinntteeggrraattoo  ee  

ssiisstteemmaa  pprroocceedduurree  ccoonnccoorrssuuaallii  ((bboorrssee  ddii  ssttuuddiioo  ee  ccoonnttrriibbuuttii  vvaarrii));;  

oo  ddii  ssuuppppoorrttoo  ssiisstteemmaattiiccoo  aallllaa  DDiirreezziioonnee  GGeenneerraallee  ppeerr  llaa  

ppiiaanniiffiiccaazziioonnee  ddeeii  ppaaggaammeennttii  ddeellll’’  EEnnttee..  
  

  

                                          ••  DDaattee  ((ddaa  ––  aa))                      DDaall  0011//0044//22001133  2288//0022//22001144  

  

    ••  NNoommee  ee  iinnddiirriizzzzoo  ddeell  ddaattoorree                          LLaazziiooddiissuu  --  EEnnttee  ppeerr  iill  ddiirriittttoo  aaggllii  ssttuuddii  uunniivveerrssiittaarrii  nneell  LLaazziioo    

                                                                ddii  llaavvoorroo                              VViiaa  CCeessaarree  DDee  LLoolllliiss,,  2244bb  --  RRoommaa  

            

          ••  TTiippoo  ddii  aazziieennddaa  oo  sseettttoorree                            EEnnttee  ppuubbbblliiccoo  rreeggiioonnaallee  

                                                                                                                      

                                      ••  TTiippoo  ddii  iimmppiieeggoo                              FFuunnzziioonnaarriioo  AAmmmmiinniissttrraattiivvoo,,  PPoossiizziioonnee  OOrrggaanniizzzzaattiivvaa  ––    

                                                                                                                          ““CCoonnttrroolllloo  ddii  GGeessttiioonnee””  

                                                                                                                          CCaatteeggoorriiaa  DD11  ppoossiizziioonnee  eeccoonnoommiiccaa  DD22    FFuunnzziioonnaarriioo  

  

  

••  PPrriinncciippaallii  mmaannssiioonnii  ee  

                        rreessppoonnssaabbiilliittàà                                                  

                                                                                                      

--  SSuuppppoorrttoo  aallllaa  DDiirreezziioonnee  GGeenneerraallee  ffiinnaalliizzzzaattoo  aallll’’eeffffiicciieennzzaa  ddeellll’’EEnnttee;;    

--              PPiiaannoo  ddii  ssvviilluuppppoo  ppeerr  ll’’aattttuuaazziioonnee  ddii  iinntteerrvveennttii  iinnnnoovvaattiivvii  ppeerr  

ll’’aabbbbaattttiimmeennttoo  ddeellllee  ccrriittiicciittàà  iinn  aabbiittoo  ddii  rriilleevvaazziioonnii  ccoonnttaabbiillii  eeccoonnoommiiccoo  

//ffiinnaannzziiaarree::  

        

  aannaalliissii  ddeellllee  ccrriittiicciittàà;;  

  mmaappppaattuurraa  ddeellll’’EEnnttee  pprreeddiissppoossiizziioonnee  ppiiaannoo  ddeeii  CCeennttrrii  ddii  

CCoossttoo//RRiiccaavvoo;;  

  ppiiaannoo  ddii  ssvviilluuppppoo,,    aattttuuaazziioonnee//iimmpplleemmeennttaazziioonnee  ffuunnzziioonnii  aall  ssiisstteemmaa  
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ccoonnttaabbiillee  iinntteeggrraattoo  ddeellll’’EEnnttee::  

  

oo  ggiirrooccoonnttoo  ppaarrttiittee  ccoonnttaabbiillii  ee  cceessssiioonnee  ddeell  ccrreeddiittoo;;  

oo  eessttrraattttoorree  ppaarrttiittee  aappeerrttee  ffoorrnniittoorrii  ccoonn  rriilleevvaazziioonnee  aa  ddeettttaagglliioo  

ddii  ttuuttttee  llee  ffaassii  ddii  ssppeessaa;;  

oo  eessttrraattttoorree  ppaarrttiittee  aappeerrttee  ppeerreennttii  --    rriilleevvaazziioonnee  ssttoorriiccoo  

iimmppeeggnnii  ee  ffaassii  ddeellllaa  ssppeessaa;;  

oo  rriippaarraammeettrraazziioonnee  pprroocceedduurraa  ddeellllee  lliiqquuiiddaazziioonnii,,  

ffuunnzziioonnii//rreeppoorrttiissttiiccaa;;  

oo  ffuunnzziioonnee  iimmppoorrtt  aannaaggrraaffiiccaa  ssttuuddeennttii  ppeerr    aauuttoommaattiissmmoo  

ggeenneerraazziioonnee    rriicceevvuuttee  ffiissccaallii,,  sseerrvviizziioo  aabbiittaattiivvoo  ee  

ffaattttuurraazziioonnee  aattttiivvaa;;  

  

--  CCoooorrddiinnaammeennttoo//aattttuuaazziioonnee  ccoonn  ll’’EEDDPP--““EElleeccttrroonniicc  DDaattaa  PPrroocceessssiinngg””  ee  

TTeessoorriieerree  ppeerr  ll’’iinnttrroodduuzziioonnee  ddii  nnuuoovvaa  mmeettooddoollooggiiaa  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellll’’EEnnttee  ppeerr  

llee  rriissccoossssiioonnii  ––  PPrroocceedduurraa  MMAAVV::  

  

oo  aannaalliissii  ddeellllee  eennttrraattee;;  

oo  rriiddeeffiinniizziioonnee  pprroocceedduurree  aammmmiinniissttrraattiivvoo  ccoonnttaabbiillii;;  

oo  rriiddeeffiinniizziioonnee  bbaannccaa  ddaattii  uutteennttii;;  

oo  ddeeffiinniizziioonnee  ccrruussccoottttoo  uutteennttee  ppeerr  ooppeerraattiivviittàà  ffaacciilliittaattaa  eemmiissssiioonnee  MMAAVV;;  

oo  ffoorrmmaazziioonnee  ddeell  ppeerrssoonnaallee..  

  

  

                                          ••  DDaattee  ((ddaa  ––  aa))                  DDaall  1188//1122//22001133  2288//0022//22001144  

  

    ••  NNoommee  ee  iinnddiirriizzzzoo  ddeell  ddaattoorree                      LLaazziiooddiissuu  EEnnttee  ppeerr  iill  ddiirriittttoo  aaggllii  ssttuuddii  uunniivveerrssiittaarrii  nneell  LLaazziioo  

                                                                ddii  llaavvoorroo                          SSeeddee  tteerrrriittoorriiaallee  AADDIISSUU  RRoommaa  UUnnoo  

                                                                                                                      VViiaa  CCeessaarree  DDee  LLoolllliiss,,  2244bb  ––  RRoommaa  

  

            ••  TTiippoo  ddii  aazziieennddaa  oo  sseettttoorree                      EEnnttee  ppuubbbblliiccoo  rreeggiioonnaallee  

                                                                                                                      

                                      ••  TTiippoo  ddii  iimmppiieeggoo                          FFuunnzziioonnaarriioo  AAmmmmiinniissttrraattiivvoo,,  PPoossiizziioonnee  OOrrggaanniizzzzaattiivvaa  ““aadd  iinntteerriimm””    

                                                                                                                      ““BBiillaanncciioo””  AADDIISSUU  RRoommaa  UUnnoo  

                                                                                                                      CCaatteeggoorriiaa  DD11  ppoossiizziioonnee  eeccoonnoommiiccaa  DD22      

                        

                    ••  PPrriinncciippaallii  mmaannssiioonnii  ee  

                                              rreessppoonnssaabbiilliittàà                                                  

                    

--  RRiioorrggaanniizzzzaazziioonnee//ssnneelllliimmeennttoo    ddeellllee    pprroocceedduurree  aammmmiinniissttrraattiivvoo//ccoonnttaabbiillii;;  

--  IImmpplleemmeennttaazziioonnee  ee  ppiiaanniiffiiccaazziioonnee  ddii  nnuuoovvii  ssiisstteemmii  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellll’’UUffffiicciioo,,              

rreellaattiivvaammeennttee  aallllee  ooppeerraazziioonnii::  

  

oo  ddii  ccoonnttaabbiilliizzzzaazziioonnee  ccoossttii//rriiccaavvii;;  

oo  ddeeii  fflluussssii  ddooccuummeennttaallii  aammmmiinniissttrraattiivvoo//ccoonnttaabbiillii;;  



Pagina 7 - Curriculum vitae di 
Leonardo Dottarelli 

 Febbraio 2021 
 

   

  

 

oo  ddii  rreeggoollaarriizzzzaazziioonnee  ddeellllee  eennttrraattee//ssppeessee;;  

oo  ddii  oottttiimmiizzzzaazziioonnee  ddeellllee  rreellaazziioonnii  ttrraa  ssiisstteemmaa  ccoonnttaabbiillee  iinntteeggrraattoo  ee  

ssiisstteemmaa  pprroocceedduurree  ccoonnccoorrssuuaallii  ((bboorrssee  ddii  ssttuuddiioo  ee  ccoonnttrriibbuuttii  vvaarrii))..  
  

  

  

••  DDaattee  ((ddaa  ––  aa))    DDaall  0011//0011//22000099  aall  2288//0022//22001133  

  

••  NNoommee  ee  iinnddiirriizzzzoo  ddeell  ddaattoorree  

ddii  llaavvoorroo  

  LLaazziiooddiissuu  EEnnttee  ppeerr  iill  ddiirriittttoo  aaggllii  ssttuuddii  uunniivveerrssiittaarrii  nneell  LLaazziioo    

SSeeddee  tteerrrriittoorriiaallee  AADDIISSUU  RRoommaa  TTrree    

VViiaa  ddeellllaa  VVaassccaa  NNaavvaallee,,  7799  RRoommaa  

  

••  TTiippoo  ddii  aazziieennddaa  oo  sseettttoorree    EEnnttee  ppuubbbblliiccoo  rreeggiioonnaallee  

  

••  TTiippoo  ddii  iimmppiieeggoo    

  

  

FFuunnzziioonnaarriioo  AAmmmmiinniissttrraattiivvoo,,  PPoossiizziioonnee  OOrrggaanniizzzzaattiivvaa  ––    

““BBeenneeffiiccii  aa  CCoonnccoorrssoo  ee  SSeerrvviizzii  VVaarrii””    

CCaatteeggoorriiaa  DD11  ppoossiizziioonnee  eeccoonnoommiiccaa  DD22  

  

••  PPrriinncciippaallii  mmaannssiioonnii  ee  

rreessppoonnssaabbiilliittàà  

  --  OOrrggaanniizzzzaazziioonnee  ee  ggeessttiioonnee  ddeellllee  aattttiivviittàà  iinneerreennttii  llee  ffaassii  

                  pprree--ccoonnccoorrssuuaallii//ffiinnaallii  ee  aammmmiinniissttrraattiivvoo//ccoonnttaabbiillii,,  rreellaattiivvaammeennttee  aaii  ccoonnccoorrssii    

                  ddii  bboorrssee  ddii  ssttuuddiioo;;              

--  CCoonnttrriibbuuttii  IInntteeggrraattiivvii  EERRAASSMMUUSS;;  

--  CCoonnttrriibbuuttii  mmoonneettaarrii;;  

--  PPrreemmiioo  ddii  llaauurreeaa;;  

--  PPoossttoo  aallllooggggiioo  ((440000  ppoossttii  lleettttoo));;  

--  CCoonnttrriibbuuttii  ssttrraaoorrddiinnaarrii;;  

--  CCoonnttrriibbuuttoo  ddiissaabbiillii;;  

--  RReeccuuppeerroo  ccrreeddiittii;;  

--  SSccaammbbii  ccuullttuurraallii--mmoobbiilliittàà  ccoonn  AAssssoocciiaazziioonnii  SSttuuddeenntteesscchhee;;  

--  SSuuppppoorrttoo  aattttiivviittàà  ssoocciiaallii  ((CCoommuunniittàà  ddii  SSaanntt’’EEggiiddiioo));;  

--  RReeppoorrttiinngg..    

  

TTuuttttee  llee  aattttiivviittàà  ssoonnoo  ssttaattee  ssttrruuttttuurraattee  iinnddiivviidduuaannddoo  ee  iimmpplleemmeennttaannddoo  fflluussssii  

ddiirreettttii  ddii  ccoommuunniiccaazziioonnee//ccoonnddiivviissiioonnee  ccoonn  llee  vvaarriiee  ssttrruuttttuurree  ddeellll’’AAtteenneeoo  

RRoommaa  TTrree,,  aaffffeerreennttii  aallll’’AADDIISSUU  ((RReettttoorraattoo,,  SSeeggrreetteerriiaa  GGeenneerraallee  ddeeggllii  

SSttuuddeennttii,,  UUffffiicciioo  SSttrraanniieerrii,,  UUffffiicciioo  DDiissaabbiillii,,  CCeennttrroo  eellaabboorraazziioonnee  ddaattii,,  UUffffiicciioo  

vveerriiffiicchhee  ffiissccaallii)),,  aallll’’  AAccccaaddeemmiiaa  ddii  DDaannzzaa  ee  aallllaa  QQuueessttuurraa  ddii  RRoommaa,,  aall  ffiinnee  

ddii  rreennddeerree  ppiiùù  eeffffiiccaaccii  eedd  eeffffiicciieennttii  llee  pprroocceedduurree  eedd  ii  ccoonnttrroollllii;;  

  

••  DDaattee  ((ddaa  ––  aa))    DDaa  lluugglliioo  22000044  aa  ddiicceemmbbrree  22000088  

  

••  NNoommee  ee  iinnddiirriizzzzoo  ddeell  ddaattoorree    AADDIISSUU  ““LLaa  SSaappiieennzzaa””  ee  ssuucccceessssiivvaammeennttee  LLaazziiooddiissuu  --  AAggeennzziiaa  ppeerr  iill  ddiirriittttoo  aaggllii  
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ddii  llaavvoorroo  ssttuuddii  uunniivveerrssiittaarrii  nneell  LLaazziioo    

VViiaa  CCeessaarree  DDee  LLoolllliiss,,  2244//BB  RRoommaa  

  

••  TTiippoo  ddii  aazziieennddaa  oo  sseettttoorree    EEnnttee  ppuubbbblliiccoo  rreeggiioonnaallee  

  

••  TTiippoo  ddii  iimmppiieeggoo    SSppeecciiaalliissttaa  AAmmmmiinniissttrraattiivvoo    

AArreeaa  77  ““UUffffiicciioo  RRaaggiioonneerriiaa””    

CCaatteeggoorriiaa  CC55  

  

••  PPrriinncciippaallii  mmaannssiioonnii  ee  

rreessppoonnssaabbiilliittàà  

  AA  sseegguuiittoo  ddeellllaa  mmooddiiffiiccaa  ddeellllaa  LL..RR..  2255//22000033  eedd  aapppprroovvaazziioonnee  ddeellllaa  nnuuoovvaa  

LLeeggggee  RReeggiioonnaallee  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  DDiirriittttoo  aalllloo  SSttuuddiioo  ((LL..RR..  77//22000088))::  

  

--  SSuuppppoorrttoo  aallllaa  ddiirreezziioonnee  ee  ccoooorrddiinnaammeennttoo//pprreeddiissppoossiizziioonnee//eellaabboorraazziioonnee  ddii    

ttuuttttaa  llaa  ddooccuummeennttaazziioonnee  aammmmiinniissttrraattiivvoo//ccoonnttaabbiillee  rreellaattiivvaa  aallllee  sseeddii  

tteerrrriittoorriiaallii  ((AADDIISSUU))  ppeerr  llaa  ffuussiioonnee  ccoonn  iill  nnuuoovvoo  EEnnttee  ““LLAAZZIIOODDIISSUU””::  

  

--  EEllaabboorraazziioonnee  ppeerr  ssiinnggoollaa  AADDIISSUU::  

      

oo  ddeellllaa  ggiiaacceennzzaa  ddii  ccaassssaa;;  

oo  ddeeii  rreessiidduuii  aattttiivvii  ee  ppaassssiivvii;;    

oo  ddeellll’’aavvaannzzoo//ddiissaavvaannzzoo  ddii  aammmmiinniissttrraazziioonnee;;  

oo  ddeelllloo  SSttaattoo  PPaattrriimmoonniiaallee;;  

oo  ddeell  CCoonnttoo  CCoonnssuunnttiivvoo;;  

oo  RReeddaazziioonnee  nnuuoovvoo  BBiillaanncciioo  ddii  PPrreevviissiioonnee  ((IInnccoorrppoorraattoo  ddeellllee  AADDIISSUU  

0044//1111//22001111));;  

oo  VVaarriiaazziioonnii  iinn  ccoorrssoo  ddii  eesseerrcciizziioo  ffiinnaannzziiaarriioo..  

    

••  DDaattee  ((ddaa  ––  aa))    DDaall  11999988  aa  ggiiuuggnnoo  22000044    

  

••  NNoommee  ee  iinnddiirriizzzzoo  ddeell  ddaattoorree  

ddii  llaavvoorroo  

  AADDIISSUU  UUnniivveerrssiittàà  ““LLaa  SSaappiieennzzaa””  AAggeennzziiaa  ppeerr  iill  DDiirriittttoo  aaggllii  SSttuuddii  UUnniivveerrssiittaarrii  

VViiaa  CCeessaarree  DDee  LLoolllliiss,,  2244//BB  RRoommaa  

  

••  TTiippoo  ddii  aazziieennddaa  oo  sseettttoorree    EEnnttee  ppuubbbblliiccoo  rreeggiioonnaallee      

  

••  TTiippoo  ddii  iimmppiieeggoo    SSppeecciiaalliissttaa  AAmmmmiinniissttrraattiivvoo,,      

““DDiirreezziioonnee  ggeenneerraallee””  

CCaatteeggoorriiaa  CC  

  

••  PPrriinncciippaallii  mmaannssiioonnii  ee  

rreessppoonnssaabbiilliittàà  

  --  IImmpplleemmeennttaazziioonnee  ee  mmeessssaa  aa  rreeggiimmee,,  ssuu  ppiiaattttaaffoorrmmaa  MMiiccrroossoofftt  AAcccceessss,,  

ddeell  ccoonnttrroolllloo  ddii  ggeessttiioonnee;;    

--  PPrreeddiissppoossiizziioonnee  ddeell  ppiiaannoo  ddeeii  CCeennttrrii  ddii  CCoossttoo//RRiiccaavvii;;  

--  AAttttiivvaazziioonnee  ddeellllaa  ccoonnttaabbiilliittàà  aannaalliittiiccaa;;    
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--  PPrreeddiissppoossiizziioonnee  PP..EE..GG..  ee  rreellaattiivvee  aannaalliissii  ssccoossttaammeennttii;;  

--  AAttttiivviittàà  ssiisstteemmaattiiccaa  ddii  rreeppoorrttiinngg..    

  

••  DDaattee  ((ddaa  ––  aa))    DDaall  11998877  aall  11999988  

  

••  NNoommee  ee  iinnddiirriizzzzoo  ddeell  ddaattoorree  

ddii  llaavvoorroo  

  AADDIISSUU  UUnniivveerrssiittàà  ““LLaa  SSaappiieennzzaa””  AAggeennzziiaa  ppeerr  iill  DDiirriittttoo  aaggllii  SSttuuddii  UUnniivveerrssiittaarrii      

VViiaa  CCeessaarree  DDee  LLoolllliiss,,  2244//BB  RRoommaa    

  

••  TTiippoo  ddii  aazziieennddaa  oo  sseettttoorree    EEnnttee  ppuubbbblliiccoo  rreeggiioonnaallee  

  

••  TTiippoo  ddii  iimmppiieeggoo    SSppeecciiaalliissttaa  AAmmmmiinniissttrraattiivvoo,,      

UUffffiicciioo  ““RRaaggiioonneerriiaa””  

CCaatteeggoorriiaa  CC  

  

••  PPrriinncciippaallii  mmaannssiioonnii  ee  

rreessppoonnssaabbiilliittàà  

  --  LLiiqquuiiddaazziioonnee  ffoorrnniittoorrii;;  

--  VVaarriiaazziioonnii  ttrraattttaammeennttoo  eeccoonnoommiiccoo  ddeell  ppeerrssoonnaallee;;  

--  QQuuiieesscceennzzaa  ee  PPrreevviiddeennzzaa  ––  RRiiccoonnggiiuunnzziioonnii;;  

--  CCoonnttaabbiilliittàà  eeccoonnoommiiccoo//ppaattrriimmoonniiaallee  ccoonn  eesscclluussiioonnee  ddeellllaa  ppaarrttee  ffiissccaallee,,  

vveerriiffiicchhee  ssiisstteemmaattiicchhee  ddii  ttuuttttee  llee  ccaassssee  ooppeerraannttii  nneellllaa  SSeeddee  ddii  RRoommaa  UUnnoo;;  

--  CCoonnttaabbiilliittàà  FFiinnaannzziiaarriiaa::    

  

oo  BBiillaanncciioo  ddii  pprreevviissiioonnee;;  

oo  RRiilleevvaazziioonnee  rreessiidduuii  aattttiivvii//ppaassssiivvii;;    

oo  RRiilleevvaazziioonnee  aavvaannzzoo//ddiissaavvaannzzoo  ddii  aammmmiinniissttrraazziioonnee;;  

oo  CCoonnttoo  CCoonnssuunnttiivvoo;;  

oo  AAsssseessttaammeennttoo;;  

oo  VVaarriiaazziioonnii  iinn  ccoorrssoo  ddii  eesseerrcciizziioo  ffiinnaannzziiaarriioo..  

  

••    DDaattee  ((ddaa  ––  aa))    DDaall  11998855  aall  11998866  

    

••  NNoommee  ee  iinnddiirriizzzzoo  ddeell  ddaattoorree  

ddii  llaavvoorroo  

  IIDDIISSUU  UUnniivveerrssiittàà  ““LLaa  SSaappiieennzzaa””  IIssttiittuuttoo  ppeerr  iill  ddiirriittttoo  aalllloo  ssttuuddiioo  uunniivveerrssiittaarriioo      

VViiaa  CCeessaarree  DDee  LLoolllliiss,,  2244//BB  RRoommaa    

  

••  TTiippoo  ddii  aazziieennddaa  oo  sseettttoorree  

  

••  TTiippoo  ddii  iimmppiieeggoo  

  

••  PPrriinncciippaallii  mmaannssiioonnii  ee  

rreessppoonnssaabbiilliittàà  

  EEnnttee  ppuubbbblliiccoo  rreeggiioonnaallee  

  

UUffffiicciioo  ““PPrreessiiddeennzzaa””  

CCaatteeggoorriiaa  BB  

  

AAttttiivviittàà  ddii  ssuuppppoorrttoo  aallll’’oorrggaanniizzzzaazziioonnee  ddeellllee  sseedduuttee  ddeell  CC..dd..AA..  
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IISSTTRRUUZZIIOONNEE  EE  FFOORRMMAAZZIIOONNEE  

 

TTIITTOOLLOO  DDII  SSTTUUDDIIOO  

      

••  NNoommee  ee  ttiippoo  ddii  iissttiittuuttoo  ddii  

iissttrruuzziioonnee  oo  ffoorrmmaazziioonnee  

  

  DDiipplloommaa  ddii  RRaaggiioonniieerree    

IIssttiittuuttoo  PPaarriiffiiccaattoo  ““LL..  PPiirraannddeelllloo””  

  

••  QQuuaalliiffiiccaa  ccoonnsseegguuiittaa    PPeerriittoo  ccoommmmeerrcciiaallee  

                        

CCaappaacciittàà  ddii  lleettttuurraa::    SSccoollaassttiiccaa  

CCaappaacciittàà  ddii  ssccrriittttuurraa::    SSccoollaassttiiccaa  

      CCaappaacciittàà  ddii  eesspprreessssiioonnee  

oorraallee::    

    

Scolastica 

  

CCAAPPAACCIITTÀÀ  EE  CCOOMMPPEETTEENNZZEE  

RREELLAAZZIIOONNAALLII    

  

  

    

  

OOttttiimmaa  llaa  ccaappaacciittàà  ddii  rreellaazziioonnee  iinntteerrppeerrssoonnaallee;;        

CCaappaacciittàà  ddii  mmoottiivvaarree  ee  ccooiinnvvoollggeerree  llee  ppeerrssoonnee,,  ooffffrreennddoo  ssuuppppoorrttoo  iinn  ooggnnii  

ssiittuuaazziioonnee..  

CCAAPPAACCIITTÀÀ  EE  CCOOMMPPEETTEENNZZEE    

OORRGGAANNIIZZZZAATTIIVVEE  

  

    

  

NNootteevvoollee  ccaappaacciittàà  ddii  lleeggggeerree  ccoonntteessttii  ee  ttrroovvaarree  ssoolluuzziioonnii  iinnnnoovvaattiivvee,,  ccoooorrddiinnaarree  

ggrruuppppii  ddii  llaavvoorroo,,  ddeecciiddeerree  eedd  oorrggaanniizzzzaarree,,  ddeelleeggaarree  iinn  bbaassee  aallllee  ccaappaacciittàà  ee  aallllee  

aattttiittuuddiinnii  ddeellllee  ppeerrssoonnee,,  ffrroonntteeggggiiaarree  llee  eemmeerrggeennzzee..  

    

CCAAPPAACCIITTÀÀ  EE  CCOOMMPPEETTEENNZZEE  

TTEECCNNIICCHHEE  

  

    

  

OOttttiimmaa  ccoonnoosscceennzzaa  ddeell  ppaacccchheettttoo  ““MMiiccrroossoofftt  OOffffiiccee””  ee  ssuuaa  ccoonnnneessssiioonnee  ccoonn  ll’’  

iinntteerrffaacccciiaa  ssooffttwwaarree  ppeerr  llaa  ggeessttiioonnee  ddii  bbaassii  ddii  ddaattii  ddii  ttiippoo  rreellaazziioonnaallee  ((RRDDBBMMSS))  

““MMiiccrroossoofftt  AAcccceessss””,,  ccoonn  ““MMiiccrroossoofftt  EExxcceell”” ppeerr  llaa  pprroodduuzziioonnee  eedd  llaa  ggeessttiioonnee  ddii  

  

CCAAPPAACCIITTÀÀ  EE  CCOOMMPPEETTEENNZZEE          

LLIINNGGUUIISSTTIICCHHEE              

      LLiinngguuaa  iinngglleessee::  
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ffooggllii  eelleettttrroonniiccii  ,,  ccoonn  ““MMiiccrroossoofftt  WWoorrdd””  ppeerr  llaa  vviiddeeoossccrriittttuurraa;;      

BBuuoonnaa  ccoonnoosscceennzzaa  ddii  ttuuttttii  ggllii  ssttrruummeennttii  iinnffoorrmmaattiiccii  ooppeerraannttii  nneellll’’AAzziieennddaa  

rreellaattiivvaammeennttee  aallllaa  ccoonnttaabbiilliittàà,,  aall  ssiisstteemmaa  iinntteeggrraattoo  ccoonnccoorrssii,,  aallll’’  aannaaggrraaffee  ppeerr  ggllii  

aattttii;;  

PPoossttaa  eelleettttrroonniiccaa;;  

UUttiilliizzzzoo  ddii  IInntteerrnneett..  

  

CCOORRSSII  DDII  AAGGGGIIOORRNNAAMMEENNTTOO      

II  BBiillaannccii  ddeeggllii  EEnnttii  TTeerrrriittoorriiaallii  --  UUnniivveerrssiittàà  ddeeggllii  SSttuuddii  RRoommaa  TTrree  

PPrroocceeddiimmeennttoo  aammmmiinniissttrraattiivvoo,,  ttuutteellaa  ddeellllaa  rriisseerrvvaatteezzzzaa,,  ppuubbbblliiccoo  iimmppiieeggoo  ––  

““AASSAAPP  AAggeennzziiaa  ppeerr  lloo  SSvviilluuppppoo  ddeellllee  AAmmmmiinniissttrraazziioonnii  PPuubbbblliicchhee””;;  

FFoorrmmaazziioonnee  nneellll’’aarreeaa  ddeellllaa  ccoonnttaabbiilliittàà  ––  LLAATTTTAANNZZIIOO  GGrroouupp ppeerr  ll’’aaddeegguuaammeennttoo  

ddeeii  ssiisstteemmii  ccoonnttaabbiillii  ddii  eennttii  ee  mmeeccccaanniissmmii  ppuubbbblliiccii;;  

LLaa  rriiffoorrmmaa  ccoonnttaabbiillee  ee  llaa  ggeessttiioonnee  ddeellllee  rriissoorrssee..  ––  ““CCEEIIDDAA””  --  SSccuuoollaa  SSuuppeerriioorree  

ddii  AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  PPuubbbblliiccaa  ee  ddeeggllii  EEnnttii  LLooccaallii;;  

LLaa  rriiffoorrmmaa  ccoonnttaabbiillee  ppeerr  ggllii  EEnnttii  aall  ddiirriittttoo  aalllloo  ssttuuddiioo  uunniivveerrssiittaarriioo  ––  ““OOPPEERRAA  

SS..rr..ll..””  cchhee  ooppeerraa  ppeerr  llaa  ffoorrmmaazziioonnee  ddii  eennttii  ee  ppuubbbblliiccaa  aammmmiinniissttrraazziioonnee;;  

LLaa  ccoonnttaabbiilliittàà  iinntteeggrraattaa  nneeggllii  EEnnttii  PPuubbbblliiccii  ––  ““IITTAA  SSOOII  SS..rr..ll..””  ssoocciieettàà  cchhee  ssii  

ooccccuuppaa dell’aaggggiioorrnnaammeennttoo  ddeellllee  rriissoorrssee  uummaannee  aattttrraavveerrssoo  ll’’oorrggaanniizzzzaazziioonnee  ddii  

ccoorrssii  ee  ccoonnvveeggnnii  ffiinnaalliizzzzaattii  aallllaa  ccrreesscciittaa  ddeellllee  iimmpprreessee  pprriivvaattee  ee  ddeellllaa  ppuubbbblliiccaa  

aammmmiinniissttrraazziioonnee;;  

CCoonnttrroolllloo  ddii  ggeessttiioonnee  ––  ““BBEESSTT  PPRRAACCTTIICCEESS””  PPrreessiiddeennzzaa  ddeell  CCoonnssiigglliioo  ddeeii  

MMiinniissttrrii  ––  SSccuuoollaa  SSuuppeerriioorree  ddeellllaa  PPAA  ((cciinnqquuee  wwoorrkksshhooppss));;  

      

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

CCoonnttrroolllloo  ddii  ggeessttiioonnee  ––  ““IINNFFOORR  EELLEEAA””::    

--II  mmoodduulloo  ““IIll  mmeettooddoo  ddii  aaggggrreeggaazziioonnee  ee  ddii  ccoonnssuunnttiivviizzzzaazziioonnee  ddeeii  ddaattii””..  

--IIII  mmoodduulloo  ““IIll  mmeettooddoo  ddii  ccoossttrruuzziioonnee  ddeell  rreeppoorrtt  ddii  iinnddiiccaattoorrii  ee  iinnddiiccii;;  

LLaa  ccoonnttaabbiilliittàà  aannaalliittiiccaa,,  ll’’aannaalliissii  ddeeii  ccoossttii  eedd  iill  bbuuddggeett;;    

CCoorrssoo  MMiiccrroossoofftt  AAcccceessss  9977  ––  ““CCEEIIDDAA””::  

--AArrcchhiivviiaazziioonnee  oottttiiccaa;;      

--AAcccceessss  AAvvaannzzaattoo..        

--AApppplliiccaazziioonnee  ddii  nnuuoovvii  pprriinncciippii  ccoonnttaabbiillii  DD..  LLggss  2233//0066//22001111,,  nn..  111188;;  

--RRaaffffoorrzzaammeennttoo  aammmmiinniissttrraattiivvoo  ppeerr  llaa  ggeessttiioonnee  ddeeii  FFoonnddii  SSoocciiaallii  EEuurrooppeeii  

PP..OO..RR..  22001144//22002200  ((iinn  ccoorrssoo  ddii  ssvvoollggiimmeennttoo))..  

  

PPAATTEENNTTEE  

  

    

CCaatteeggoorriiaa  BB  

      

  

SSii  aauuttoorriizzzzaa  aall  ttrraattttaammeennttoo  ddeeii  ppeerrssoonnaallii  aaii  sseennssii  ddeell  DD..  LLggss  3300  ggiiuuggnnoo  22000033,,  nn..  

119966..  
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RRoommaa,,  0088//0022//22002211  

    

  

  

    

 


