
 

  
    
 
 

 

 

 

  în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Cluj, organizează cursul 

*PRACTICA IMPLEMENTĂRII SISTEMULUI DE  

CONTROL INTERN MANAGERIAL 

Managementul Riscului şi Tehnici de Evaluare a Riscurilor 

pentru instituţiile din învăţământul  preuniversitar 
 
 

28 – 29 martie 2017, Liceul Special pentru Deficienți de Vedere Cluj Napoca  
 

 

CURSUL SE ADRESEAZĂ: instituţiilor de învăţământ din preuniversitar, care au obligaţia 

implementării sistemelor de control intern/managerial, Comisiei de monitorizare a SCIM; Echipei de 
gestionare a riscurilor (EGR), auditorilor interni şi tuturor celor care sunt implicați în implementarea 
sistemului de control intern managerial. 

 

ACTIVITĂŢI PRACTICE: 

 

 Proiectarea, implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial în școli; 

 Ordinul nr. 200 din 12 aprilie 2016, privind modificarea și completarea Ordinului 400/2015, pentru 
aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice; 

 Stabilirea obiectivelor/activităților compartimentelor din organigramă și riscurile asociate; 

 Stabilirea și evaluarea riscurilor; Întocmirea Registrului Riscurilor în cadrul şcolii; 

 Întocmirea Procedurilor de Sistem şi Operaţionale;  

 Modele de proceduri:  

- Procedură privind Elaborarea Registrului de Riscuri; Procedură privind activitatea 

Echipei de gestionare a riscurilor; Procedură managementul riscului; Alte proceduri; 

 Stadiul implementării standardelor de control intern/managerial, conform rezultatelor 

autoevaluării; Completarea chestionarului de autoevaluare; 

 Monitorizarea performanțelor prin intermediul unor indicatori calitativi și cantitativi; 

 Întocmirea situațiilor centralizatoare semestriale/anuale; 

 Instrucţiuni privind Întocmirea, Aprobarea şi Prezentarea Raportului asupra SCIM ; 

 Etapele procesului de implementare a SCIM; Programul de dezvoltare al SCIM; 
 

Consecinţele neimplementării Ordinului nr. 200/2016, pentru aprobarea Codului controlului 

intern/managerial al entităţilor publice: 

 

 Utilizarea ineficientă a fondurilor publice  prin  exercitarea unui management defectuos; 

 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. 
 

                         Taxă curs: 250 lei /cursant 
 

Locul desfăşurării: Liceul Special pentru Deficenți de Vedere Cluj Napoca;                                                    

Perioada desfăşurării cursului: 28 - 29 martie 2017 (6 ore/zi); ora: 09.00 

Înscrierea: Se face prin trimiterea formularului de înscriere la numărul de fax 0365 430396 sau e-mail: 
formare@cantemir.ro; universitateformare@cantemir.ro; moldovan.ioan100@gmail.com; telefon 
0745116996; 0365 730271, pâna la data de 23.03.2017. 
 

La finalizarea cursului, cursanţii vor primi un certificat de participare care va constitui o componentă importantă a 
pregătirii profesionale continue. 

http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2016/04/img-160721074106.pdf
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