CENTRUL DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ ŞI
CONSULTANŢĂ ÎN AFACERI TRANSILVANIA
organizează pentru unitățile de învățământ preuniversitar cursul:

AUTOEVALUAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL
MANAGEMENTUL RISCULUI ȘI TEHNICI DE EVALUARE A RISCURILOR

24 – 25 mai 2018, Casa Corpului Didactic Vrancea
CURSUL SE ADRESEAZĂ : unităților de învățământ preuniversitar , care au obligaţia implementării
sistemelor de control intern/managerial, Comisiei de monitorizare a SCIM; responsabililor/membrilor Echipei de
gestionare a riscurilor, (EGR), auditorilor interni şi tuturor celor care sunt implicați în implementarea sistemului de
control intern managerial.

TEMATICA CURSULUI:















Instrucţiunea nr. 1/2017 privind aplicarea unitară la nivelul unităților de învățământ preuniversitar a
Standardului 9 – Proceduri;
Proiectarea, Implementarea și Dezvoltarea Sistemului de Control Intern Managerial;
Parcurgerea în mod cronologic și succesiv a etapelor aferente procesului de implementare și
dezvoltare a sistemului de control intern managerial;
Concepte și definiții utilizate în managementul riscurilor;
Identificarea, descrierea riscurilor și cauzelor care au favorizat apariția acestora;
Evaluarea riscurilor (evaluarea probabilității, a impactului și a expunerii la risc);
Gestionarea și tratarea riscurilor; Tipuri de strategii aplicabile în managementul riscurilor;
Întocmirea Registrului Riscurilor în cadrul entităţii publice; Riscuri de corupție;
Documente utilizate în gestionarea riscurilor; Model de procedură;
Întocmirea Procedurilor de Sistem şi Operaţionale; Modele de Proceduri;
Autoevaluarea stadiului implementării sistemului de control intern managerial la nivelul
compartimentelor/la nivelul entității publice;
Stadiul implementării standardelor de control intern/managerial, conform rezultatelor autoevaluării;
Completarea chestionarului de autoevaluare;
Stabilirea măsurilor aferente standardelor parțial implementate sau neimplementate și cuprinderea
acestora în Programul de Dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial;
Întocmirea situațiilor centralizatoare semestriale/anuale, privind stadiul implementării și dezvoltării
SCIM; Întocmirea, Aprobarea şi Prezentarea Raportului Anual asupra SCIM.

Consecinţele neimplementării Ordinului nr. 200/2016, pentru aprobarea Codului controlului
intern/managerial al entităţilor publice:





Utilizarea ineficientă a fondurilor publice și nelegalitatea actelor administrative și de gestiune
prin exercitarea unui management nelegal;
Poziționarea instituției în zona „Neprotejării fondurilor publice împotriva pierderilor datorate
erorii, risipei, abuzului sau fraudei”;
Sancționarea pe cale administrativă și civilă a conducătorilor fiecărui compartiment din
organigrama entității publice, pentru neraportarea stadiului de implementare a SCIM,
respectiv utilizarea nelegală și cu ineficiență a fondurilor publice.

Costul cursului: 250 lei/persoană
Programul de desfășurare : 24.05.2018 – 25.05.2018, interval orar 12:00 – 17:00;
Locul de desfășurare: Casa Corpului Didactic „Simion Mehedinți” Vrancea, str. Eroilor nr. 2, Focșani.
Înscrierea: Se face prin trimiterea formularului de înscriere la numărul de fax 0365430113,
0365430127 sau e-mail: office@cursuripregatireprofesionala.ro, pâna la data de 15.05.2018.
Cursul poate fi achiziționat în SICAP.
Persoană de contact: Moldovan Ioan, tel. 0745116996.

Oferim servicii de consultanță privind : proiectarea, implementarea, dezvoltarea, evaluarea
sistemului de control intern managerial/implementarea managementului riscului în cadrul instituțiilor publice.

Centrul de Pregătire Profesională și Consultanță în Afaceri Transilvania, Tîrgu Mureș
e-mail: office@cursuripregatireprofesionala.ro, web: www.cursuripregatireprofesionala.ro
tel/fax: 0365 430 113; 0365 430 127; 0745 116 996;

Furnizor Autorizat de Formare Profesională a Adulților

