CENTRUL DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ ŞI
CONSULTANŢĂ ÎN AFACERI TRANSILVANIA
organizează pentru instituțiile publice cursul:
AUTOEVALUAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL
MANAGEMENTUL RISCULUI ȘI TEHNICI DE EVALUARE A RISCURILOR
08 – 10 iulie 2020, Tîrgu Mureș
„ Nimic nu este prea dificil, dacă împarți în pași mici ceea ce ai de făcut”
CURSUL SE ADRESEAZĂ: instituțiilor publice, care au obligaţia implementării sistemelor de control
intern/managerial, Conducerii instituției, Comisiei de monitorizare a SCIM; responsabililor cu riscurile, auditorilor interni
şi tuturor celor care sunt implicați în implementarea sistemului de control intern managerial.

TEMATICA CURSULUI:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ordinul 600/2018, privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;
Parcurgerea în mod cronologic și succesiv a etapelor aferente procesului de implementare și dezvoltare
a sistemului de control intern managerial;
Atribuțiile Comisiei de monitorizare, a secretariatului tehnic, a compartimentelor;
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;
Managementul riscurilor de corupție;
Întocmirea Registrului Riscurilor în cadrul entităţii publice;
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, conform Ordinului 600/2018;
Programul de Dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial;
Întocmirea situațiilor centralizatoare anuale, privind stadiul implementării și dezvoltării SCIM;
Întocmirea, Aprobarea şi Prezentarea Raportului Anual asupra SCIM.

Costul cursului: 650 lei/persoană
Pentru o persoană înscrisă la curs a doua participă gratuit!
Programul de desfășurare: 08.07.2020 – 10.07.2020 interval orar 10:00 – 14:00.
Locul de desfășurare: Online/Centrul de Pregătire Profesională și Consultanță în Afaceri Transilvania, str. Aurel

Filimon nr. 4, Tîrgu Mureș, jud. Mureș.
La finalul cursului Centrul de Pregătire Profesională și Consultanță în Afaceri Transilvania va emite
participanților diplome de participare.
Înscrierea: Se face prin trimiterea formularului de înscriere la numărul de fax 0365430113, 0365430127 sau e-mail:
office@cursuripregatireprofesionala.ro, până la data de 07.07.2020.
Persoană de contact: Moldovan Ioan, tel. 0745116996.

Centrul de Pregătire Profesională și Consultanță în Afaceri Transilvania, Tîrgu Mureș
e-mail: office@cursuripregatireprofesionala.ro, web: www.cursuripregatireprofesionala.ro
tel/fax: 0365 430 113; 0365 430 127; 0745 116 996;

Furnizor Autorizat de Formare Profesională a Adulților

