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Curs de formare profesională 

 

Implementarea Sistemului de Control Intern Managerial (SCIM) 
conform  

OSGG 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice 
 

Bucureşti | 5  - 6.11.2018 | Termen limită înscriere: 29.10.2018 | 09:00 – 16:00 | 14 CPE 
 
 
 
 

INTRODUCERE 
 

Cursul se adresează practicienilor în control intern managerial şi îşi propune să contribuie la dezvoltarea 
abilităţilor şi competenţelor prin prezentarea unor metode şi exemple de bună practică în implementarea 
eficientă şi adecvată a sistemului de control intern managerial din cadrul entităţilor publice conform prevederilor 
OSGG nr. 600/2018.  

 

TEMATICA 
 

  1.   Analiza modificărilor aduse legislaţiei în vigoare (OSGG nr. 600/2018, raportat la OSGG nr. 400/2015) 
  2.   Proiectarea arhitecturii sistemului de control intern 
  3.   Standardele de control intern managerial şi cerinţele minime de conformare 
  4.   Etapele procesului de implementare a SCIM 
  5.   Definirea şi monitorizarea obiectivelor 
  6.   Managementul performanţei. Indicatorii de risc şi de rezultat. 
  7.   Gestionarea corespunzătoare a riscurilor 
  8.   Constituirea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică 

a implementării şi dezvoltării SCIM 
  9.   Elaborarea procedurilor documentate (de sistem şi operaţionale) 
10.   Elaborarea rapoartelor specifice referitoare la evaluarea funcţionării adecvate a sistemului de control intern 
11.   Programul anual de dezvoltare a SCIM 
12.   Studii de caz şi exemple practice 

 

COMPETENŢE 
 

 Evaluarea riscului 
 Evaluarea preliminară a controlului intern 
 Evaluarea sistemului organizaţional 
 Evaluarea sistemului privind managementul riscului, controlul intern şi guvernanţă 

 

AUDIENŢA: 
 factori decizionali din cadrul entităţilor publice, specialişti în control intern, audit intern, membrii 

Comisiei de monitorizare, responsabilii cu riscurile, salariaţii cu atribuţii în proiectarea, implementarea 

şi dezvoltarea sistemului de control intern managerial 
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LECTOR:   
 

Cosmin Şerbănescu este cercetător şi trainer în control intern, lector la conferinţe şi evenimente profesionale în 
ţară şi străinătate fiind implicat activ în proiecte de cercetare în sfera controlului intern şi arii adiacente acestui  
domeniu de activitate. Publică periodic aricole, studii şi analize în sfera controlului intern, monitorizării continue 
a controlului intern, audit intern, managementul riscului şi guvernanţei corporative. Cunoştinţele teoretice şi 
certificările internaţionale obţinute sunt dublate de experienţa practică in domeniu. 

 
Înscriere: completare Formular electronic de înregistrare 
 

Locaţia: va fi comunicată participanţilor 

 
INVESTIŢIE 
 

Membri INCIR –  500 Lei / participant             

Non membri   –  600 Lei / participant 

 

Tarifele sunt finale şi includ: 
-  livrarea programului de formare profesională 
-  pauzele de masă şi de cafea/ceai 
-  suportul de curs şi materialele auxiliare ale cursului 
-  certificatele de participare 

 
INCIR asigură pentru fiecare program de pregătire lectori certificaţi, suport de curs, studii de caz, diplome de 
participare, precum şi baza materială necesară desfăşurării în bune condiţii a cursurilor. 
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