
 

            

Centrul de formare/specializare/perfecţionare EXPERT AKTIV GROUP, autorizat A.N.C. şi înscris în R.N.F., 
acordă în urma evaluării participanţilor, certificat de absolvire pentru programe de perfecţionare / specializare şi  

                        vă invită să participaţi la programul de SPECIALIZARE, acreditat ANC, 

AUDITUL FUNCȚIEI DE ACHIZIȚII PUBLICE 

09 – 12 MARTIE 2023, SINAIA, HOTEL SINAIA 
OBIECTIVE: Cursul  îşi îndreaptă atenţia către: auditori interni şi externi, specialisti/experţi achiziţii publice, controlori financiari, 
evaluatori, manageri, avocaţi, specialişti în achiziţii publice, pentru a face faţă provocărilor din medii ale achiziţiilor publice, beneficiind 
de experienţa lectorului privind asigurarea unui bun raport cost-beneficiu şi realizarea unui sistem competitiv privind strategiile şi 
politicile organizaţiei. 

TRAINER:  
Adrian IVAN, Specialist în control, audit şi 
managementul riscului, expert în managementul 
sistemelor de control. 

AVANTAJE !!! 
 În atenția funcționarilor publici: cursurile corespund art. 479 din 
Codul Administrativ, care prevede acordarea de credite, pentru 
promovarea în grad profesional. 

 Pentru participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii, a 
5-a taxă de instruire, GRATUIT! 

 Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor. 
 

CERTIFICARE: În urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE PERFECŢIONARE A.N.C. pentru ocupaţia AUDITOR INTERN ÎN 
SECTORUL PUBLIC, Cod COR 241306, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele 
sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicată. 

TEMATICA ABORDATĂ :  
 

 Structurarea auditului achiziţiilor publice pornind de la principalele etape ale procesului de achiziție publică; 

 Planificarea spre auditare a funcției de achiziții; 

 Tabel privind etapele, activitățile, documentele, termenele și prevederea legală pentru cunoașterea activității de achiziții publice; 

 Universul de risc asociat funcției de achiziții publice. Exemplificarea unei analize de risc și evaluare a controlului intern în acest domeniu; 

evaluarea riscurilor în fiecare etapă a achiziţiilor publice; 

 Elaborarea programului unei misiuni de audit a funcției de achiziții publice. Exemplu practic; 

 Conformitatea auditului cu procesul achiziţiilor publice; 

 Tehnici de verificare a activității de achiziții publice. Ce probe de audit se culeg în cadrul misiunilor de audit a funcției de achiziții. Când 

sunt probele culese suficiente și credibile. Exemple de teste. 

 Auditarea practicilor de cost din achiziţiile publice: 

- evaluarea mediului de control ca cerinţă preliminară pentru identificarea, evaluarea şi reducerea riscurilor; 

- revizuirea permanentă a procesului de estimare a volumului contractual: importanţa matricii de cost şi a defalcării bugetului; 

- evaluarea practicilor ce urmăresc eficienţa operatiunilor; 

- abordarea practică a indicatorilor cheie de performanţă. 

 Întrebări ce trebuie adresate în efectuarea auditului achiziţiilor publice; 

 Metode corecte de investigare în susţinerea dovezilor; documentarea dovezilor stabilirea unui program eficient de urmărire a achiziţiilor 

publice; urmărirea recomandărilor auditorului;  

 Exemple de disfuncții și iregularități în domeniul achizițiilor publice. Exemplu de FIAP-uri și discutarea acestora. Exercițiu de elaborare a 

unui FIAP. 

 Elaborarea formularului de constatare și raportare a iregularităților (FCRI). Exemplu practic; 

 Elaborarea raportului de audit intern privind funcția de achiziții. Exemplu de prezentare a constatărilor în raport. Se preia integral sau nu 

FIAP-ul în raport? Se pot formula recomandări fără FIAP?  

 Bune practici de costuri în cadrul achiziţiilor publice; studii de caz și exemple. 

 Atelier practic privind selectarea unui eșantion bazat pe raționament și elaborarea constatărilor de audit intern în domeniul achizițiilor 

publice. Participanții vor primi un studiu de caz concret pentru a selecta un eșantion supus analizei, elabora teste, identifica disfuncțiile 

semnificative, formula disfuncții, iregularități și recomandări în mod practic. 
 

TARIF DE INSTRUIRE – 940 LEI/PARTICIPANT  
Include mapă de lucru, suport de curs în format electronic, consultanţă şi coffee break 
pe toată perioada de desfăşurare a evenimentului. 
La tariful de instruire nu se aplică TVA conform LEGII 227/2015 art. 292 alin.1 lit. f coroborat cu art 271 
alin 2 Cod Fiscal.Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, 
republicată. 
 

Locurile sunt limitate! 

TARIF SERVICII HOTELIERE: 2.280 LEI/PARTICIPANT* (TVA inclus) 
Include cazarea în cameră dublă în regim single şi pensiunea completă pe toată durata 
evenimentului; serviciile hoteliere sunt opţionale   
*Pentru flexibilizarea serviciilor hoteliere vă rugăm să contactaţi coordonatorul de curs.  

 

ÎNSCRIERI:  
Participarea are loc în baza fişei de înscriere solicitată la 

coordonatorul de curs: Nadina COJOCARU 0753.025.978; 

021.311.71.01, 0234.313.320, 

e-mail: office@expertaktiv.ro, 

expert_audit_group@hotmail.com, 

eag.bucuresti@gmail.com. 
 

TERMEN DE ÎNSCRIERE: 02 MARTIE 2023 
în limita locurilor disponibile 
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