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Către: Autoritățile și Instituțiile Publice din România 

În atenția: Conducerii 

Referitor la: Curs de perfecționare on-line destinat auditorilor și personalului din Comisia SCI/M 

 

 

 

OFERTĂ CURS ON-LINE 
 

Centrul de Formare APSAP este o organizație neguvernamentală al cărei scop este acela de a sprijini 

formarea profesională a funcționarilor publici și a personalului contractual din administrația publică, de a 

pune în valoare competențele acestora și de a contribui la creșterea gradului de performanță și calitate în 

sectorul public. 
 

 

PERIOADĂ CURS 
 

Tarif curs/ persoană:  790 LEI (TVA inclus) 

LOCUL DESFĂȘURĂRII 
 

AUDIT INTERN ȘI CONTROL 

INTERN / MANAGERIAL 
 

05 – 07 Decembrie 2022 
Orar 09:30- 13:30 

 

 

 

 

 

Lector:  

 

Cătălin-Dumitru PETRESCU – 

Auditor Șef, Curtea de Conturi a 

României  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ON-LINE 

Prin intermediul aplicației 

ZOOM 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

INFORMAȚII PRIVIND DERULAREA PROGRAMELOR ONLINE  

PRIN APLICAȚIA ZOOM: 
 

Cursul este în direct, în format audio-video, și este necesar ca fiecare participant să îndeplinească 

următoarele: 

1. Să dețină un dispozitiv electronic de tip calculator (desktop sau laptop) sau, în timpului cursului, un 

telefon mobil, o conexiune stabilă la internet, microfon și cameră web funcționale; 

2. Să descarce aplicația Zoom pe dispozitivul de pe care va accesa cursul online și examenul; 

3. Aplicația Zoom este disponibilă gratuit pentru descărcare. 
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ATESTAREA FORMĂRII: 
 

La finalizarea programelor de perfecționare, certificatul de 

participare se eliberează în conformitate cu H.G. nr. 1066 din 

2008 hotarare pentru aprobarea normelor privind formarea 

profesională a funcționarilor publici. Certificatul va cuprinde 

datele cu caracter personal expres solicitate de H.G. nr. 1066 

din 2008 și va avea specificat un număr de 18 ore, resepctiv 

de 12 ore, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57 din 

2019 privind Codul Administrativ. 

 

Participarea la curs este un drept și o obligație 

Conform art. 458 alin. 1 și art. 551 din Codul Administrativ 

funcționarii publici și personalul contractual au dreptul de a-şi 

îmbunătăți în mod continuu abilitățile şi pregătirea profesională, 

iar autoritățile şi instituțiile publice au obligația de a asigura 

participarea pentru fiecare angajat la un program de formare şi 

perfecționare.  
 

Pentru aleșii locali,  dreptul la pregătire, formare şi 

perfecționare este consfințit de art. 217 alin. 1 din Codul 

Administrativ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informaţii suplimentare se pot obține de la:  
 

Cristiana IONESCU  

Tel: 0788.124.567 

Fax: 021 569 61 26 

E-mail: webinar@cursuri-functionari.ro              

 

 

 

 

Cu dorința de a vedea că soluțiile educaționale propuse de noi 

astăzi sunt sursa schimbării în bine a societății românești, per 

ansamblu, dar şi a dezvoltării capacității administrative în 

particular, vă invităm să vizualizați și oferta programelor de 

perfecționare cu speranța că tematicile propuse vă vor fi de 

real ajutor în activitatea dumneavoastră profesională și 

personală. 

 

Cu deosebită considerație, 

PREŞEDINTE 

Bogdan-Costin FÂRŞIROTU 
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AUDIT INTERN ȘI CONTROL INTERN / MANAGERIAL 

  
• Deficiențe şi erori posibile privind monitorizarea 

• performanțelor 

• Planificarea activității de audit intern: metodologia de 

• elaborare a planului multianual de audit intern și a 

• planului anual de audit intern. 

• Exemplu de plan multianual de audit intern și de plan 

• anual de audit intern. 

• Pregătirea misiunii de audit intern 

• Elaborarea obiectivelor unei misiuni de audit intern. 

• Exemple pe tipuri de obiective. Evitarea erorilor posibile în 

• formularea obiectivelor unei misiuni 

• Prezentarea tipurilor de misiuni de asigurare. Comparație 

• între auditul de regularitate și auditul performanței în 

• instituțiile publice 

• Programarea misiunii de audit intern 

• Evaluarea riscului, managementul riscurilor 

• Evaluarea preliminară a controlului intern 

• Elaborarea testelor de audit intern 

• Formularea constatărilor, concluziilor și recomandărilor 

• Elaborarea raportului de audit intern 

• Valorificarea recomandărilor de audit intern 

• Evaluarea sistemului privind managementul riscului, 

• controlului intern și guvernanta corporativă 

• Exercitarea funcției de audit public intern de la nivelul 

organului ierarhic superior. Dificultăți, modele, direcții de 

acțiune, studii de caz 

• Modificările aduse Codului controlului intern managerial 

prin OSGG nr. 600 / 2018 și implicațiile acestora asupra 

documentelor întocmite în cadrul instituțiilor publice 

• Comisia de monitorizare: rol, componentă, atribuții, 

secretariatul tehnic al Comisiei, documente obligatorii, 

niveluri de conducere 

• Erori privind organizarea și funcționarea Comisiei de 

monitorizare 

• Responsabilități ale ordonatorului principal de credite în 

domeniul controlului intern 

• Planificarea activităților și programul de dezvoltare 

• Completarea situațiilor centralizatoare anuale 

• Evaluarea sistemului de control intern managerial (noua 

scară de evaluare a sistemului de control intern) 

• Elaborarea raportului asupra sistemului de control intern 

• Autoevaluarea și completarea chestionarului de 

autoevaluare – noutățile aduse de OSGG nr. 600 / 2018 

• Controlul intern managerial la entitățile publice. Cadru, 

necesitate, rol, relevanță 

• Relația cu controlul intern/financiar - preventiv propriu și 

delegat 

• Implementarea celor 16 standarde – discuții și modele 

aplicate pe toate standardele 

• Exemple de indicatori în domeniul resurselor umane, 

salarizării, contabilității, achiziții etc. 

• Evaluarea calității indicatorilor de monitorizare a 

performanțelor 

• Implementarea unui sistem coerent de monitorizare a 

performanțelor în entitate 

• Exemplu de procedură operațională privind monitorizarea 

performanțelor 

• Raportul anual de monitorizare a performanțelor şi 

informarea privind monitorizarea performanțelor la nivelul 

entității în vederea analizării şi aprobării în Comisia de 

monitorizare 

• Deficiențe şi erori posibile privind monitorizarea 

performanțelor 
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Prezentul document reprezintă o comandă fermă din partea instituției. Fișa, după ce a fost completată, semnată și 
aprobată, se trimite la numărul de fax: 021.569.61.26 sau prin e-mail pe adresa: secretariat@cursuri-functionari.ro. 
Aceasta ține loc de contract între părți și generează drepturi și obligații în conformitate cu termenii și condițiile afișate 
pe pagina Centrului de Formare APSAP. Înscrierea participanților se face, în limita locurilor disponibile, în ordinea 
primirii fișelor de înscriere, iar confirmarea înscrierii va fi transmisă pe adresele de e-mail completate în prezentul 
document în termen de maxim 24 de ore. Prin semnarea acestui document vă exprimați acordul explicit cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal – scopul prelucrării este furnizarea de informații cu privire la organizarea 
programelor de perfecționare ale Centrului de Formare APSAP și marketing în condițiile descrise pe pagina: 
www.cursuri-functionari.ro/termeni-si-conditii

FOARTE IMPORTANT PENTRU DUMNEAVOASTRĂ
Vă rugăm să citiți cu atenție!

1. Înscrierea participanților se face, în limita locurilor disponibile, în ordinea primirii 
fișelor de înscriere, la numărul de fax: 021.569.61.26 sau pe adresa de e-mail: 
secretariat@cursuri-functionari.ro

2. În cazul în care confirmarea înscrierii nu a fost primită în termen de 24 ore, vă 
rugăm să ne contactați la numerele de telefon: 0788.12.45.67 sau 
0730.12.45.67

3. Nu sunt luate în considerare fișele de înscriere care nu sunt aprobate de 
conducătorul instituției (semnătură și ștampilă)

4. Cazarea se face cu o zi înainte de începerea programului de perfecționare
5. Participarea la programele Centrului de Formare APSAP nu este condiționată 

de cazare
6. Anularea unei participări confirmate se face în scris, pe e-mail sau fax, cu cel

puțin10 zile lucrătoare, înainte de prima zi de începere a programului de 
perfecționare. Transmiterea în scris a anulării, în termenul de 10 zile lucrătoare 
reprezintă o condiție obligatorie pentru evitarea penalităților de plată care sunt 
egale cu contravaloarea serviciilor de cazare pentru toată perioada cursului

7. În cazul obligației de plată pentru persoane fizice, aceasta trebuie efectuată
cu10 zile înainte de prima zi de începere a programului de perfecționare

APROB, Instituția (L.S.):

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

Nr. ............................. Data ......................................

Semnătură participant Data completării

3. Mențiuni legate de cazare, dacă este cazul
(vârstă copii, plată cu tichete vacanță, solicitarea 
unui pat suplimentar, dietă vegetariană etc.)

Informațiile furnizate prin acest formular de înscriere sunt protejate conform Legii nr. 190 din 2018 privind protecția persoanelor, cu privire la prelucrarea datelor cu 
caracter personal și libera circulație a acestor date. Ne puteți solicita în orice moment, în scris, să ștergem informațiile personale din sistemele noastre. Vom respecta 
această solicitare dacă nu există un motiv legitim pentru a nu șterge aceste informații. Drepturile pe care le au toți clienții noștri sunt următoarele: acces, informare, 
rectificare și obiecție, ștergere, dreptul de a restricționa prelucrarea, dreptul la portabilitate.

FIŞĂ INDIVIDUALĂ DE INSCRIERE
COMANDĂ FERMĂ

Denumire program:

Perioadă: Durată program (nr. zile):

Loc desfășurare curs:

Cod Fiscal: Adresa instituției:

Tarif curs (valoarea decontată):

1. Date personale (Vă rugăm să completați: clar, lizibil, datele furnizate vor apărea pe certificatul de participare):

Nume: Prenume:

CNP: Data nașterii: Studii superioare:
 DA NU

Denumirea angajatorului:

Direcție/serviciu/birou: Funcția:

E-mail personal / serviciu: Telefon mobil personal / serviciu:

2. Date de facturare (Vă rugăm să completați: clar, lizibil, datele furnizate vor apărea pe facturile fiscale):

Denumirea instituției:

Localitatea: Județul: Fax instituție:

E-mail instituție: Banca / Trezoreria:

TOATE CÂMPURILE DIN FIŞA DE ÎNSCRIERE SUNT OBLIGATORII 
ȘI SE COMPLETEAZĂ CU MAJUSCULE!

AUDIT INTERN ȘI CONTROL INTERN / MANAGERIAL

05 – 07 Decembrie 2022 3 zile

ON-LINE PRIN APLICAȚIA ZOOM

790 LEI
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