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Un Manual de implementare a standardelor de control intern managerial 
(SCIM), cu machete și exemple de activităţi necesare implementării 
fiecărui standard, un Ghid de elaborare a procedurilor operaţionale şi a 
celor de sistem, Metodologia de management al riscurilor și Codul 
controlului intern managerial al entităţilor publice: acestea sunt 
rezultatele proiectului „Consolidarea implementării standardelor de 
control intern managerial la nivel central și local” (cod SIPOCA 34). 
Realizat de Secretariatul General al Guvernului, în calitate de Beneficiar, 
împreună cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 
(MDRAP) ca Partener, proiectul s-a derulat timp de 30 luni, în intervalul 
septembrie 2016 – martie 2019, și a fost cofinanțat din Fondul Social 
European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 
(POCA) - Axa Prioritară 2: Administrație și sistem judiciar accesibile și 
transparente, Obiectivul Specific 2.2: Creșterea transparenței, eticii și 
integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice. 
Proiectul a urmărit creşterea capacității administrative a autorităţilor 
publice centrale şi locale, prin dezvoltarea și implementarea sistemului de 
control intern managerial (SCIM) și îmbunătăţirea competenţelor 
personalului în acest domeniu.  
De asemenea, a fost adoptat Ordinul SGG nr. 600/2018 privind aprobarea 
Codului controlului intern managerial al entităţilor publice. 
Echipa proiectului a acordat sprijin metodologic unui număr de 35 de 
unități administrativ-teritoriale din cele 8 regiuni de dezvoltare ale 
României, pentru implementarea SCIM, prin intermediul a 48 de vizite de 
lucru. 300 de persoane din administraţia publică centrală şi locală au fost 
formate în domeniul SCIM. 
Tot în cadrul proiectului a fost realizat primul sistem informatic integrat în 
domeniul controlului intern managerial, pentru a creşte gradul de 
implementare şi a facilita raportarea implementării SCIM de către 
autorităţile centrale. 
Toate rezultatele proiectului, manualul, ghidul și metodologia de 
management al riscurilor sunt disponibile  accesand 
https://sgg.gov.ro/new/consolidarea-implementarii-standardelor-de-
control-intern-managerial-la-nivel-central-si-local-cod-sipoca-34/ 
 

 

Comisia Europeană 
anunță deschiderea 
unei noi sesiuni de 
depuneri de 
proiecte în cadrul 
Programului LIFE 
pentru anul 2019, 
începand cu data de 
4 aprilie 2019.  

 

 

 

Pentru mai multe 
detalii, vă invităm 
să accesați website-
ul 

www.lifeprogram.ro 

 

 

http://www.interregrobg.eu/
http://mdrap.ro/sipoca-34
http://mdrap.ro/sipoca-34
https://sgg.gov.ro/new/consolidarea-implementarii-standardelor-de-control-intern-managerial-la-nivel-central-si-local-cod-sipoca-34/
https://sgg.gov.ro/new/consolidarea-implementarii-standardelor-de-control-intern-managerial-la-nivel-central-si-local-cod-sipoca-34/


 

____________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 

 
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene. 

 
www.interregrobg.eu 

 

 

 Președinția și Secretariatul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (SUERD) au lansat 
consultarea publică online, prin intermediul site-ului SUERD și al rețelelor de 
socializare, pentru a implica reprezentanții societății civile și publicul larg în 
actualizarea acțiunilor și proiectelor cu impact strategic pentru Regiunea Dunării. 
 
Planul de acțiune al SUERD este în proces de revizuire, în contextul pregătirii pentru 
noua perioadă de programare. În prezent, toți actorii SUERD (coordonatorii naționali, 
coordonatorii de arii prioritare și grupurile de coordonare, părțile interesate și experții 
din țările Regiunii Dunării, împreună cu direcțiile generale ale Comisiei Europene) sunt 
implicați în elaborarea contribuțiilor pentru noul Plan de acțiune al SUERD. 
 
Până la sfârșitul lunii mai 2019 se va finaliza prima versiune a noului Plan de acțiune. În 
iunie 2019, la cea de-a 8-a ediție a Forumului Anual al SUERD, care va avea loc la 
București, Președinția română a SUERD va oferi spațiu pentru consultări și pentru un 
schimb mai larg de idei între părțile interesate și societatea civilă. Pe baza 
contribuțiilor tuturor actorilor strategiei, Comisia Europeană va utiliza propunerea 
consolidată de elaborare a noului Plan de acțiune, care va fi aprobat de miniștrii 
Regiunii Dunării, în octombrie 2019. 
 
Întrucât SUERD este un proces care funcționează pe principiul “de jos în sus”, 
societatea civilă din macroregiunea Dunării are posibilitatea să prezinte propuneri 
pentru noul Plan de Acțiune. Cei care doresc să participe la revizuirea SUERD sunt 
invitați să-și prezinte ideile despre proiecte noi și acțiuni strategice și să aducă o 
contribuție valoroasă pentru Strategie. Pot participa la consultări toate persoanele 
interesate și organizațiile societății civile. Contribuțiile pot adăuga teme noi, relevante, 
sau pot recomanda îmbunătățirea abordărilor existente. 
 
Pentru a facilita transmiterea contribuțiilor, a fost elaborat un chestionar care trebuie 
completat înainte de 20 mai 2019. Autorii propunerilor sunt invitați să adauge și adresa 
de e-mail, ca să fie invitați la consultările publice care vor avea loc pe 27 iunie 2019 la 
București și să fie informați despre rezultatele consultărilor. Limba de lucru a SUERD 
este limba engleză, de aceea chestionarul este formulat în această limbă și necesită 
răspunsuri tot în engleză. 
 

http://www.interregrobg.eu/

