în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Bistrița Năsăud,
organizează pentru instituţiile din învăţământul preuniversitar cursul

Modificari privind Proiectarea, Implementarea și Dezvoltarea Sistemului de Control
Intern Managerial Conform Ordinului 600/2018, publicat in MO nr. 387/07.05.2018
MANAGEMENTUL RISCULUI ȘI TEHNICI DE EVALUARE A RISCURILOR

27 – 28 februarie 2019, Bistrita
CURSUL SE ADRESEAZĂ: instituţiilor de învăţământ din preuniversitar, care au obligaţia implementării

SCIM, Comisiei de monitorizare a SCIM; Responsabililor cu riscurile de la nivelul compartimentelor,
tuturor celor care sunt implicați în implementarea sistemului de control intern managerial, pentru un
management performant.
ARACIP-ul, Curtea de Conturi a României sau auditul din cadrul Inspectoratului Scolar Judetean realizeaza evaluări
externe a stadiului implementării Sistemului de control intern managerial, conform legii și a corectitudinii
documentelor realizate.

Lectori: specialiști in domeniu, practicieni cu o vastă experiență.














TEMATICA
Ordinul 600/2018, privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice;
Instrucţiunea nr. 1 din 16 mai 2018 privind aplicarea unitară la nivelul unităților de învățământ
preuniversitar a Standardului 9 – Proceduri;
Parcurgerea în mod cronologic și succesiv a etapelor aferente procesului de implementare și
dezvoltare a sistemului de control intern managerial;
Concepte, definiții și documente 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;
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;
Programul de Dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial;
Intocmirea Raportului Anual privind SCIM.

Consecinţele neimplementării Ordinului
intern/managerial al entităţilor publice:




nr.

600/2018,

pentru

aprobarea

Codului

controlului

Utilizarea ineficientă a fondurilor publice prin exercitarea unui management defectuos;
Sancționarea pe cale administrativă și civilă a conducătorilor fiecărui compartiment din organigrama
entității publice, pentru neraportarea stadiului de implementare a SCIM.

Taxă curs: 290 lei /cursant.
Factura fiscală se emite la finalizarea cursului. Achizitia se poate face si prin SICAP.
Locul desfăşurării: Inspectoratul Scolar Judetean Bistrita Nasaud;

Perioada desfăşurării cursului: 27 - 28 februarie 2019; ora: 13.00 - 18.00 (2 zile, total 10 ore)
Înscrierea: Se face prin trimiterea formularului de înscriere la numărul de fax 0365 430396 sau e-mail:
formare@cantemir.ro; 0365 730271, pâna la data de 22.02.2019. Informatii la telefon: 0745116996.
La finalizarea cursului, cursanţii vor primi un certificat de participare emis de către Universitatea Dimitrie
Cantemir, care va constitui o componentă importantă a pregătirii profesionale continue.

