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Analiza implementării  
Standardelor de Control Intern Managerial   

 
 

Bucureşti | 08.04.2019 | 09:00 – 12:00 | Termen limită înregistrare:  01.04.2018 | 5 CPE 
 

Eveniment GRATUIT1*, în limita locurilor disponibile, pe bază de invitaţie prealabilă 

                                                                                                                                
 

 
INCIR invită experţii în control intern managerial din cadrul instituţiilor publice la prezentarea Analizei 
implementării standardelor de control intern managerial. De asemenea, în cadrul evenimentului, vor 
avea loc dezbateri profesionale referitoare la ultimele noutăţi legislative şi proiecte în domeniul 
controlului managerial. 

 

Monitorizarea şi evaluarea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial 
este un demers efectuat periodic în cadrul entităţilor publice, la diferite niveluri ierarhice şi în cadrul 
Comisiei de monitorizare. 
 

Analiza dinamicii evoluţiei implementării standardelor de control intern managerial din România, în 
perioada 2011 - 2017 (conform celor mai recente date disponibile), a fost efectuată prin utilizarea unor 
instrumente cantitative iar rezultatele au fost prezentate vizual sub formă grafică.  
 

Analiza efectuată de INCIR are scopul de a furniza concluzii pertinente asupra datelor examinate, să 
prezinte şi să explice evoluţiile şi tendinţele în implementarea sistemului de control managerial.    

  

AGENDA  
 

08:30 – 09:00 Înregistrarea şi primirea participanţilor 

09:00 – 10:30 Prezentarea analizei implementării SCIM şi a concluziilor evaluării 

10:30 – 11:00 Prezentarea ultimelor noutăţi legislative şi proiecte în domeniul SCIM 

11:00 – 11:15 Sesiune de dezbateri profesionale, întrebări şi răspunsuri 

11:15 – 12:00 Socializare 

 

Audienţa: specialişti cu atribuţii în proiectarea şi dezvoltarea sistemului de control intern managerial, 
resposabilii cu riscurile, membrii Comisiei de monitorizare, manageri publici, auditori interni, 
responsabili cu implementarea SNA, consilieri de integritate, cadre didactice, alţi profesionişti interesaţi 
de subiect şi de tematică.  
 

ÎNREGISTRARE  
Înregistrarea la eveniment se realizează cronologic, prin completarea formularului electronic disponibil aici.  
 

                                                           
* Pentru reprezentativitate şi diseminare adecvată a concluziilor analizei către o audienţă cât mai variată, INCIR recomandă 
înscrierea a maxim 2 reprezentanţi din cadrul aceleiaşi instituţii. 
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