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CONFERINŢA NAŢIONALĂ DE CONTROL INTERN MANAGERIAL  

ŞI AUDIT PUBLIC INTERN 
 

ediţia a - IV - a 

 

EFICIENŢĂ, TRANSPARENŢĂ ŞI EFICACITATE  

ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ 
 

 

Bucureşti | Locaţia: Rin Grand Hotel, sala Berlin | Luni – 10.10.2016 | 09:30 – 14:30 

Prezentările academice pot fi publicate în Revista de Control Intern, editată de INCIR 
 
 
 

EVENIMENT GRATUIT * DESTINAT PRACTICIENILOR ÎN CONTROL ŞI AUDIT INTERN DIN SECTORUL PUBLIC 

 
 

* Participarea la conferinţă este gratuită, pe bază de confirmare a înscrierii şi în limita locurilor disponibile. 

(1) Prioritate au membrii, cursanţii, colaboratorii şi instituţiile / organizaţiile partenere INCIR.  

(2) Membrii organismelor profesionale cu care INCIR are încheiate protocoale de colaborare beneficiază, de asemenea, de 

prioritate în participarea la eveniment. 

(3) Studenţii, masteranzii şi doctoranzii universităţilor partenere INCIR beneficiază de prioritate în participarea la conferinţă.  

   Înscrierea se efectuează pe baza completării formularului electronic de înregistrare.  

 

 

INCIR împreună cu partenerii organizatorici vă invită să participați la cea de-a patra ediție a Conferinței 
Naționale de Control Intern Managerial şi Audit Public Intern, cu tema: Eficienţă, transparenţă şi 
eficacitate în administraţia publică. 
 
Dezbaterea profesională va reuni practicieni în control intern managerial, audit public intern, specialişti 
în managementul riscurilor, ofiţeri de integritate, experţi anticorupţie, specialişti în achiziţii publice, 
profesori universitari precum şi alţi profesionişti interesaţi de subiectele conferinţei. 
 
Temele de actualitate dezbătute în cadrul manifestării profesionale sunt: implementarea sistemului 
de control intern managerial conform OSGG nr. 400/2015, republicat; Ordinul nr. 783/2016 privind 
modificarea şi completarea Cadrului general de echivalare a competenţelor profesionale necesare 
pentru obţinerea certificatului de atestare, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 
659/2015; modificările legislative legate de achiziţiile publice; surse de date externe în analiza riscurilor 
de corupţie şi investigarea fraudelor; transparenţa bugetară, guvernare deschisă, date deschise; 
executarea contractului de achiziţie publică; eficienţa politicilor de control în contextul normelor 
statului de drept şi a percepţiei cetăţenilor asupra eficacităţii acestora; controlul notelor de 
fundamentare a actelor normative; auditul intern şi controlul financiar preventiv propriu - instrumente 
de control intern la dispoziţia autorităţilor contractante.   
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LECTORI 

 

 
Radu Puchiu  
 
Secretar de stat 
 
Cancelaria Primului - Ministru 

Transparenţa bugetară, guvernare 
deschisă, date deschise 

 
 

 

 
Andrej Kovačik 
Consultant  
Risc şi Conformitate 
 
Bureau van Dijk 

Surse de date externe în analiza 
riscurilor de corupţie şi investigarea 
fraudelor * 

* Prezentare în limba engleză 

 
 

 

 
Prof. Univ. Dr. Marcel Ghiţă  
 

Implementarea sistemului de control 
intern managerial conform OSGG nr. 
400/2015, pentru aprobarea Codului 
Controlului Intern Managerial al 
entităţilor publice, republicat 

 
 

 

 

 
Cosmin Şerbănescu 
 
Preşedinte 
 
INCIR 
 
Adrian Vintilescu 
 
Cercetător 
 
INCIR 
 

 

 

Eficienţa politicilor de control în 
contextul normelor statului de drept 
şi a percepţiei cetăţenilor asupra 
eficacităţii acestora 
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LECTORI 

 

 

 
Cristian Ducu 
 
Expert Etică şi Conformitate 
 
CARMAE 

Managementul resurselor umane ca 
fundament pentru prevenirea faptelor 
de corupţie în administraţia publică 

 

 

 
Daniel Bratu 
Comisar – şef de poliţie 
M.A.I – I.G.P.R 
Direcţia de Investigare a 
Criminalităţii Economice 

Modificări legislative legate de 
achiziţiile publice 

 
 

 

 
Violeta Ştefănescu 
 
CEO 
 
S&S Professional Consultancy 

Executarea contractului de achiziție 
publică. Subcontractarea. Modificarea 
contractului de achiziţie publică. 
Noutăți. Asemănări și deosebiri față 
de reglementarea anterioară. Puncte 
nevralgice 

 
 

 

 
Conf. Univ. Dr. Cosmin Cernat 
 
Comisar – şef de poliţie 
Academia de Poliţie  
"Al. I. Cuza" Bucureşti 

Controlul notelor de fundamentare a 
actelor normative 

 
 
 
 
Notă: În funcţie de anumite situaţii neprevăzute, pot exista cazuri de înlocuiri ale unor lectori.   
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PARTENERI  

                                 

 

                                       
 
 

 

 

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CONTROL INTERN 

 
este o organizație profesională, independentă și autonomă, cu personalitate juridică de drept privat, 
având ca obiectiv principal să promoveze, să reprezinte, să organizeze, să coordoneze și să dezvolte 
identitatea și recunoașterea publică a profesiei de Practician în Control Intern în România. 
 
 
Institutul Național de Control Intern din România (INCIR) acordă certificări și distincții profesionale, 
organizează conferințe și evenimente pe teme de control intern și audit intern, furnizează programe 
de pregătire și perfecționare profesională, editează studii, lucrări și ghiduri de control intern și dezvoltă 
competențele persoanelor aflate la început de carieră în control intern prin intermediul  

ACADEMIEI DE CONTROL INTERN 

Participanţii primesc, pe bază de solicitare prealabilă, CERTIFICAT DE 
PARTICIPARE emis de INCIR cu credite de educaţie profesională continuă 
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