CURS
“Controlul financiar preventiv propriu"

Despre noi:
Focus Training este un partener de încredere în domeniul formării profesionale, capabil să asculte, să
înțeleagă și să ofere cele mai rapide și bune soluții de training, adaptate nevoilor dumneavoastră de
formare. Organizăm, la nivel național, cursuri, seminarii și conferințe dedicate dezvoltării personale și
profesionale. Avem o bogată experiență în acest domeniu și punem accent, de fiecare dată, pe calitate
și performanță. Traineri de top, tematici de actualitate, soluții practice, locații atent selectate, prețuri
corecte, atmosferă profesionistă, prietenoasă și deschisă, acestea sunt doar câteva dintre avantajele
participării la evenimentele noastre.

Tematica propusă:
1. Prezentare generală:
1.1 Definiția controlului financiar preventiv.
1.2 Controlul financiar preventiv-parte integrantă a sistemului de control intern/mangerial.
1.3 Vocabular minimal de control financiar preventiv (terminologie specifică).
1.4 Scopul și obiectul controlului financiar preventiv.
1.5 Principalii actori în cadrul controlului financiar preventiv.
2. Organizarea controlul financiar preventiv propriu:
2.1 Elementele necesare pentru organizarea CFPP.
2.2 Forme posibile de organizare și situația ideală.
2.3 Externalizarea CFPP.
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2.4 Numirea persoanelor desemnate să exercite CFPP.
2.5 Documente necesare privind desemnarea persoanelor împuternicite să exercite CFPP.
2.6 Exemplu de act de numire.
2.7 Erori frecvente în organizarea CFPP.
3. Operațiunile supuse controlului financiar preventiv propriu:
3.1 Prevederi normative privind cadrul operațiunilor supuse CFPP.
3.2 Etape de realizare și etape necesare actualizării.
3.3 Exemple de cadru specific al proiectelor de operațiuni supuse vizei de CFPP.
4. Liste de verificare:
4.1 Prevederi normative privind listele de verificare.
4.2 Etape de realizare și etape necesare actualizării.
4.3 Modele de liste de verificare.
4.4 Erori frecvente privind listele de verificare.
5. Viza de control financiar preventiv propriu:
5.1 Informații cuprinse în viza și sigiliul personal.
5.2 Exercitarea vizei de CFPP electronic.
5.3 Registrul privind operațiunile prezentate la viză (model, restricții, erori posibile).
6. Procedura de control privind operațiunile prezentate la viză:
6.1 Aspecte practice privind procedura de control.
6.2 Analiza practică pe pași a procedurii de control.
6.3 Nota de restituire.
6.4 Refuzul de viză.
6.5 Efectuarea operațiunilor refuzate la viză pe propria răspundere a conducătorului entității publice.
7. Raportări privind controlul financiar preventiv propriu:
7.1 Prevederi normative privind raportarea.
7.2 Raport privind activitatea de CFPP (macheta).
7.3 Deficiențe și erori posibile.
8. Răspunderea juridică a persoanei care exercită controlul financiar preventiv propriu:
8.1 Forme ale răspunderii (disciplinară, contravențională, civilă și penală).
8.2 Abuzul în serviciu și neglijența în serviciu.
8.3 Conflictul de interese administrativ și penal.
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9. Studii de caz privind:
9.1 Verificarea legalității și regularității proiectelor de operațiuni din domeniul achizițiilor publice
supuse CFPP:
a. Verificarea strategiei de contractare pentru contractul de achiziție publică/sectorială/de concesiune
de lucrări sau servicii/de parteneriat.
b. Verificarea modelului de contract de achiziție publică/sectorială inclus în documentația de
atribuire.
c. Verificarea contractului de achiziție publică/sectorială înainte de semnare.
d. Verificarea contractului/comenzii de achiziție publică/sectorială atribuit prin achiziție directă.
e. Verificarea actului adițional al contractului de achiziție publică/sectorială înainte de semnare.
f. Verificarea ordonanțării de plată pentru avansurile acordate în cadrul contractului de achiziție
publică/ sectorială/de concesiune de lucrări sau servicii/de parteneriat public-privat.
g. Verificarea ordonanțării de plată privind contractul de achiziție publică/sectorială/de concesiune de
lucrări sau servicii/de parteneriat.
9.2 Întocmirea listelor de verificare aferente operațiunilor supuse CFPP corespunzătoare procesului
de achiziții publice:
a. Contractul de achizitie publică/sectorială.
b. Contractul/Comanda de achiziție publică/sectorială atribuit/atribuită prin achiziție directă.
c. Act adițional la contractul de achiziție publică/sectorială.
d. Ordonanțarea de plată privind achiziția publică/sectorială, concesiunea de lucrări sau servicii.
e. Ordonanțarea de plată pentru avansurile acordate în cadrul contractului de achiziție publică/
sectorială/de concesiune de lucrări sau servicii/de parteneriat public-privat.

*Notă 1: tematica se poate personaliza în funcție de nevoile de formare profesională.
**Notă 2: achiziția se poate face și din catalogul electronic SEAP - SICAP.
***Notă 3: cursul se poate organiza atât la sediul beneficiarului, cât și într-o altă locație.
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Pentru detalii și oferta personalizată ne puteți contacta la numărul de telefon 0762.278.969 sau la
adresa de e-mail training@focus-training.ro.

Vă stăm la dispoziție pentru a vă oferi tot suportul necesar organizării, în cele mai bune condiții, a
sesiunilor de instruire.

Cu stimă,
Cosmin Constantin
Managing Partner
0762.278.969
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