A.N.C.I.A. training
Va invita sa participati la programul de pregatire profesionala

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV
CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
CONTROL INTERN MANAGERIAL
Locatie: Bucuresti Sediul A.N.C.I.A. training
Str. Negustori nr. 23 – 25 / Online prin intermediul platformei ZOOM

Organizat in perioada:
03 - 06 octombrie 2022

Programul de pregatire este sustinut de un formator autorizat in:
Audit Intern, CFP si CFG

Modificari legislative CFP

ORDIN nr. 17 din 6 ianuarie 2022 privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 923/2014 pentru
aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de
norme profesionale pentru persoanele care desfasoară activitatea de control financiar preventiv propriu

NOUTATI, DEZBATERI SI ANALIZA PRACTICA privind: Ordin nr.103/2019 privind modificarea si completarea OMFP nr. 923/2014 privind
Normele metodologice generale referitoare la exercitarea CFP si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care
desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu;
• Deschiderea, repartizarea si modificarea creditelor bugetare; Angajamente legale din care rezulta, direct sau indirect, obligatii
de plata; Ordonantarea cheltuielilor; Concesionarea, inchirierea, transmiterea, vanzarea si schimbul bunurilor din patrimoniul
institutiilor publice; Listele de verificare pentru operatiunile cuprinse in Cadrul general al operatiunilor supuse CFP; lista
actelor normative cuprinse in Cadrul general. Continutul RAPORT-ului privind activitatea de CFP:
• Operatiuni supuse vizei de control financiar preventiv;
• Sinteza motivatiilor pe care s-au intemeiat refuzurile de viza;
• Sinteza operatiunilor refuzate la viza si efectuate pe propria raspundere a conducatorului entitatii publice;
• Pregatirea profesionala a persoanelor desemnate sa efectueze control financiar preventiv.
Aplicatii practice CFG
CONTROLUL FINANCIAR DE GESTIUNE (CFG), CA PARTE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN:
• Practica exercitarii CFG: controlul ex-ante, controlul ex-post, controlul exhaustiv si controlul prin sondaj; aplicatii si studii de
caz;
• Raportarea activitatii de CFG; raspunderea juridica; constatarea si recuperarea prejudiciilor;
• Elaborarea checklist-urilor de control uzuale in activitatea de control financiar de gestiune – pregatirea activitatilor de control.
• OMFP nr.2616/2018, pentru modificarea OMFP nr. 923/2014
• OMFP nr.1176/2018 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii
institutiilor publice.
• OMFP nr.1762/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare.
Reglementări privind controlul intern – Aplicatii Practice
• Coordonarea şi supravegherea prin misiuni de îndrumare metodologică a stadiului implementării şi dezvoltării SCIM la entităţile
publice conform OSGG nr.1054/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice.
• Aplicabilitatea în practică a prevederilor OSGG nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor
publice.
• Regulamentul de organizare şi funcţionare a Grupului de management, a Grupului de suport tehnic şi a Secretariatului tehnic
pentru implementarea SCIM și a Strategiei naţionale anticorupţie, SNA.
• Elaborarea și implementarea programului de dezvoltare a SCIM pentru anul 2021.
• Politici şi proceduri practice, privind: autorizarea şi aprobarea, separarea atribuţiilor, accesul la resurse şi documente,
verificarea, reconcilierea, analiza performanţei de funcţionare, revizuirea operaţiilor, proceselor şi activităţilor, supravegherea.
• Biblioteca de: obiective generale şi specifice, activități asociate fiecărui compartiment, proceduri formalizate, riscuri (Fișe de
identificare, Baze de calcul, Planuri de acțiune, Registru de riscuri), indicatori de performanţă. Regulamente şi coduri etice pe
domenii de activitate. Situații de raportare generate automat.
• Responsabilitățile conducătorilor entităților publice în domeniul CIM.
• Constituirea, componența, organizarea și funcționarea Comisiei de monitorizare, cu structura organizatorică redusă; erori
posibile privind organizarea și funcționarea comisiei.
SC A.N.C.I.A TRAINING S.R.L.
Tel/Fax: 031-4053971, office@ancia.ro; office.ancia@gmail.com
J40/8803/2018; CUI 39516903, BUCURESTI , STR. TOPRAISAR NR.10 , SECTOR 1,
www.ancia.ro

A.N.C.I.A. training
•
•
•
•
•
•

Noi atribuții ale Comisiei de monitorizare; documente şi raportări; nereguli şi soluții; organizarea şi atribuțiile secretariatului
tehnic.
Noua machetă funcțională a programului de dezvoltare; planificarea activităților: aplicație privind modelul programului pentru
dezvoltarea SCIM, stabilirea obiectivelor, erori posibile.
Aspecte practice privind evaluarea şi autoevaluarea:
Noua scară de evaluare pe patru trepte a SCIM: conform, parțial conform, parțial conform limitat, neconform;
Acțiuni privind autoevaluarea SCIM; ghid de completare a chestionarului, întrebări şi răspunsuri.
Integrarea CIM în activitățile curente ale entității publice; probleme frecvente întâmpinate în cazul unui control şi remedierea lor.
Înscrierea la acest curs se efectuează în baza completării formularului de inscriere de la finalul ofertei si transmiterea
acestuia pe fax 031 4053971 sau pe e-mail la office@ancia.ro sau office.ancia@gmail.com
informatii suplimentare: www.ancia.ro
Ne gasiti in catalogul SICAP – cod CPV 80530000-8 – Servicii de formare profesionala

Coordonator Ionut Gagiu – 0723 242062
1.Tarif servicii instruire curs FIZIC
750 lei / participant TVA inclus Curs
desfasurat in conformitate cu oug nr. 57 / 2019
Important! La 4 persoane participante din cadrul
aceleiasi institutii a 5 a persoana beneficiaza de
gratuitate la serviciile de instruire

Tarif servicii instruire CURS ONLINE
650 lei / participant TVA inclus Curs
desfasurat in conformitate cu oug nr. 57 / 2019
Important! La 4 Persoane Participante Din Cadrul
Aceleiasi Institutii A 5 A Persoana Beneficiaza De
Gratuitate La Serviciile De Instruire

Agenda propusa pentru desfasurarea cursului:
• Luni 03.10.2022 interval orar – 17.30 – 20.30
• Marti 04.10.2022 interval orar – 17.30 – 20.30
• Miercuri 05.10.2022 interval orar – 17.30 – 20.30
Certificare A.N.C.I.A. training Acest program de pregatire certifica 30 de ore de pregatire profesionala
conform articolului 479 lit.b din Codul Administrativ aprobat prin OUG nr. 57 / 2019
OPTIONAL – LA CERERE ORGANIZAM EXAMEN PENTRU OCUPATIA AUDITOR INTERN – COD COR 241105
ACEASTA OCUPATIE ESTE IN CONFORMITATE CU STANDARDUL 16 CIM – OSGG 600 / 2018

La solicitarea companiei / institutiei organizam acest program de pregatire profesionala la sediul beneficiarului,
pentru un numar de minim 15 persoane participante

Va multumim si va asteptam la curs!

SC A.N.C.I.A TRAINING S.R.L.
Tel/Fax: 031-4053971, office@ancia.ro; office.ancia@gmail.com
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A.N.C.I.A. training
03 - 06 octombrie 2022 - CFP / CFG / SCIM Bucuresti
Formular Inscriere
DATE ORGANIZATIE PLATITOARE
Institutia/ Compania__________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Str.__________________________Nr.______Loc__________________________________
Jud/
sect__________________________Banca____________________________________
Cont______________________________________________________________________
Cui/ CNP__________________________________________________________________
Reg. Com______________________________Tel.________________________________
Fax_____________________email_____________________________________________
Nr Pers Inscrise____________Data_____________________________________________
Pers de Contact_____________________________________________________________
Aprobat___________________________________________________________________
* Datele de identificare sunt obligatorii în vederea întocmirii şi eliberării facturii. Prin semnatură și ștampila autorizată se confirmă
înregistrarea la program a delegatului/ delegaților de mai sus și se accepta TERMENII ȘI CONDITIILE DE PARTICIPARE la propriu.

Termeni si conditii:
• Valoarea totală a comenzii este de........................lei si include serviciile de instruire si
serviciile suport pentru curs.
• Beneficiarul va achita această sumă reprezentând contravaloarea serviciilor prestate
de către furnizor la semnarea contractului cu minim 5 (cinci) zile inainte de data
anuntata de incepere a cursului, aceasta atragand dupa sine validarea contractului.
• Înlocuirea participantului înscris este permisă în orice moment cu notificare prealabilă.
• Copia ordinului de plată se va transmite înainte de data începerii cursului.
• Anularea unei înscrieri efectuate cu rambursarea sumelor virate, se poate face cel mai
târziu cu 3 zile lucrătoare înainte de începerea programului. Se iau în considerare numai
anulările transmise sub formă scrisă (scrisoare, fax sau e-mail).
• Prezentul formular de participare reprezintă comanda ferma din partea participantului/
participanților pentru asigurarea serviciilor de instruire (respectiv cazare) conform
O.M.F.P.nr. 29/14.01.2003
• Organizatorul isi rezerva dreptul ca in cazul neintrunirii numarului minim de persoane
participante la programul de instruire, acesta sa fie decalat intr-o perioada stabilita de
comun acord cu beneficiarul.
• Prezentul formular are valoare de contract.
Nr

Nume prenume

Studii

TARIFE / PARTICIPANT

CONTACT

FIZIC
750 LEI /

Înscrierea la curs se
efectuează în baza
completării acestui
formular de participare și
transmiterea acestuia pe
fax 031 4053971
sau pe e-mail la
office@ancia.ro sau
office.ancia@gmail.com

ONLINE
650 LEI /

PARTICIPANT PARTICIPANT
Agenda propusa pentru
desfasurarea cursului:
Luni 03.10.2022
interval orar – 17.30 – 20.30
Marti 04.10.2022
interval orar – 17.30 – 20.30
Miercuri 05.10.2022
interval orar – 17.30 – 20.30
Documentele necesare in vederea
sustinerii examenelor:
- copie CI;
- copie certificat de nastere;
- copie Certificat casatorie;
- copie Diploma licenta

Ne gasiti in catalogul
SICAP – cod CPV
80530000-8 – Servicii
de formare profesionala

Coordonator curs
Ionut Gagiu
0723 242062

MODALITATE DE PLATA
A.N.C.I.A. training – J 40/ 8803/ 2018; CUI 39516903,
avand sediul social in, Bucuresti sect.1 str. Topraisar
nr.10,
Ordin de plata;
Numerar
Pentru instituții publice: RO71TREZ7015069XXX019680
- TREZORERIA SECTOR 1
Pentru agenți economici: RO62INGB0000999908034014
- BANCA ING BANK
Prelucrarea datelor cu caracter personal GDPR
Conform regulamentului UE 679/ 2016 si a legislatiei in vigoare,
legea 677/2001 cu referire la protectia persoanelor in raport cu
prelucrarea datelor personale, A.N.C.I.A. training, se obliga sa
respecte si sa asigure in conditii de siguranta datele personale
furnizate de participantii la programele de formare profesionala.
Detalii puteti afla accesand www.ancia.ro
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