
 

FIȘĂ DE IDENTITATE 

a programului de formare 

IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL MANAGERIAL INTERN 

CURS AVIZAT M.E. NR. 32667/08.11.2022 

inclus în oferta de formare a Casei Corpului Didactic Giurgiu  

 

1. CRITERII CURRICULARE 

• Denumirea programului 
IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL 

MANAGERIAL INTERN 

• Public-țintă vizat 
Directori adjuncţi, responsabili SCMI din şcoli, membri ai 

consiliilor de administraţie 

• Justificare (necesitate, 

utilitate – descriere 

succintă) 

Reforma sistemului de control financiar public din 

România a presupus trecerea, de la un sistem exercitat din 

exteriorul instituţiei, bazat pe inspecţii, la un sistem propriu 

de control, capabil să reducă riscurile cu care se confruntă 

instituţia în atingerea obiectivelor sale. SCMI înseamnă 

necesitatea adoptării şi aplicării unui nou tip de 

management la nivelul instituţiei. Controlul intern este o 

modalitate de îmbunătăţire a responsabilităţii şi a 

răspunderii manageriale. Implementarea controlului 

managerial intern oferă instituţiei mecanisme suport de a 

gestiona schimbările din mediul intern şi extern. 

• Durata (număr total de ore 

de formare) 
24 de ore 

• Locul de desfășurare a 

programului 
C.C.D. Giurgiu, online 

• Curriculum-ul 

programului (competențe 

vizate, planificarea 

modulelor tematice, 

calendarul programului) 

Scop: 

-Dezvoltarea Sistemului de Control Managerial Intern, în 

vederea îmbunătăţirii calităţii managementului educaţional 

la nivelul instituţiei şcolare; 

-Identificarea factorilor perturbatori, a riscurilor care pot 

afecta atingerea obiectivelor propuse. 

Competențe vizate: 

-Definirea conceptelor necesare implementării SCMI în 

şcoală; 

-Implementarea SCMI în şcoală 

Planificarea modulelor tematice: 

Activitățile de formare se vor organiza: 

- în sistem blended-learning (incluzând componenta față-

în-față și componenta online); 

- în sistem online (incluzând componenta sincron și 

componenta asincron). 

I. Control intern. Definirea conceptelor – 8 ore 

1. Ce este controlul intern? 

2. Care sunt caracteristicile controlului intern? 

3. Ce sunt standardele de control intern? 

4. Care sunt componentele sistemului de control 

intern? 



 

5. Care sunt cerinţele pentru un control intern 

viabil? 

6. Instrumente de control intern. Definiţie 

II. Implementare SCMI – 8 ore 

1. Metodologia cadru privind implementarea 

SCMI 

2. Evaluarea stadiului implementării SCMI 

3. Managementul risc 

III. Aplicații practice. Documente ale Comisiei pentru 

controlul managerial intern – 6 ore 

Evaluare – 2 ore 

Calendarul programului: 

Anul școlar 2022-2023 

• Modalități de evaluare a 

cursanților 

Evaluare continuă, evaluare finală prin Portofoliu, cu 

documente ale Comisiei de control managerial intern, la 

nivelul unităţii şcolare. 

2. RESURSE UMANE 

• Formatori implicați (nume 

și prenume, specializare, 

nivelul de pregătire) 

• Dumitra Balan - chimie-fizică, formator cu 

competențe în domeniu 

• Sfetcu Marian - auditor I.Ș.J. Giurgiu 

• Staicu Maria - contabil-șef 

• Coordonatorul 

programului 

Prof. metodist C.C.D., Burcea Nicoleta 

3. CRITERII ECONOMICE 

• Număr de cursanți 

planificați 
minimum 25 de cursanți 

• Costul programului/al 

activității 

2250 lei 

• Costul estimat al unei ore 

de formare pentru fiecare 

participant 

2250 lei / 25 cursanţi / 24 ore = 3,75 lei/oră/cursant 

• Înscriere Completați online Formularul de înscriere. 

 

 

https://forms.gle/NJy3zbkMiyhhM3Rd8

