O.S.G.G. nr. 400/2015 - S-A ABROGAT
O.S.G.G. nr. 600/2018 - ESTE APLICABIL DEJA DIN DATA DE 08.05.2018

CURS: REMODELAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN
MANAGERIAL CONFORM O.S.G.G. 600/2018
Codul Controlului intern managerial a fost modificat substantial! O.S.G.G. 400/2015 a fost
abrogat și înlocuit cu O.S.G.G. 600/2018, astfel încât aproape toată documentația elaborată și
implementată trebuie refăcută conform noilor prevederi legale. Practic, în acest moment,
sistemul de control intern managerial este la stadiul de neimplementare până la operarea
modificărilor necesare.
Faxmedia Consulting organizează un program de perfecționare profesională care să
lămurească absolut toate aspectele noii legislații și care să ofere pașii practici de urmat pentru
responsabilii de sistem din instituțiile publice, astfel încât să poată aduce sistemul rapid la
stadiul de implementare.
Este un curs ABSOLUT NECESAR și se adresează conducătorului instituției, responsabililor
S.C.I.M. de la nivelul instituției publice precum și tuturor membrilor Comisiei de monitorizare.
Curs: Remodelarea Sistemului de Control Intern Managerial conform O.S.G.G. 600/2018;
Durata: 21 de ore (trei zile de formare);
Sediul materiei: O.S.G.G. 600 din 20/04/2018, privind aprobarea Codului controlului intern
managerial al entităţilor publice, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 387 din 07/05/2018;
Formator: expert S.C.I.M., drd. Laura LAZĂR;

Perioade:
 07-10 iunie 2018, Hotel Rozmarin Predeal (3 nopți de cazare);
 24-27 iunie 2018, Hotel Bulevard Predeal (3 nopți de cazare);
TOȚI CURSANȚII PRIMESC ANALIZA COMPARATIVĂ O.S.G.G. 400/2015 VERSUS
O.S.G.G. 600/2018 (document analitic, complet, care ghidează, pas cu pas, aplicarea
măsurilor necesare actualizării Sistemului de control intern managerial).
Tarif de instruire: 690 lei fără TVA (19%); se achită în contul Faxmedia Consulting deschis la
Trezoreria Municipiului Ploiești, nr. RO83 TREZ 5215 069X XX00 1427, CUI RO 15185560;
Tarif servicii hoteliere: 900 lei fără TVA (9%); se achită în contul Faxmedia Tour deschis la
Trezoreria Municipiului Ploiești, nr. RO38 TREZ 5215 069X XX00 9609, CUI RO 16826069.
Pentru informații suplimentare și înscrieri, contactați Secretariatul General, telefon
0372.032.313, fax 0372.032.340, office@faxmedia.ro; consultați și www.faxmedia.ro.
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