Evaluarea și îmbunătățirea sistemului de control intern

Durata: 2 zile
Perioada: 25 – 26 noiembrie
Program desfasurare: 09:00 – 17:00; 09:00 – 13:00
Tematica Cursului:
Cursul se adresează atât personalului cu funcții de conducere, cât și celui de execuție din cadrul
entităților publice, având drept scop furnizarea sau actualizarea competențelor necesare proiectării,
implementării și menținerii unui sistem de control intern managerial modern și ,,inteligent”, adaptat
specificului entității publice.
Cursul își propune ca, pornind de la delimitarea principalelor concepte teoretice, a cadrului general și
a standardelor de control intern managerial, prin intermediul exemplelor, studiilor de caz și a
principalelor elemente practice specifice implementării (documente, microstructuri funcționale etc.), să
furnizeze participanților instrumentele necesare implementării unui sistem de control intern managerial
suplu și debirocratizat, care permite conducerii entității publice să ,,controleze” mai puțin, însă să
,,dețină controlul” funcționării acesteia.
Lector: Adrian Ivan, specialist în audit intern, control intern, managementul riscului, prevenirea și
investigarea fraudelor.
Limba de predare: Romana
Locul de desfasurare : Bucuresti, Institutul Bancar Roman, str. Negru Voda nr. 3
Tariful de participare : 600 lei membri, 800 lei nonmembri
Inregistrarea participarii: persoanele interesate vor informa Asociatia la nr. de tel/fax 031 005 6789,
0723.247.300 sau la email office@aair.ro .
Persoana de contact : Maria PIRVAN
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Termen de inscriere si achitare a cursului:
- inscriere pana la 21 noiembrie 2017
- achitare pana la 23 noiembrie 2017
Plata se va efectua direct la sediul sau in contul Asociatiei Auditorilor Interni din Romania
RO73RNCB0082086941380001 deschis la BCR Romania, Sucursala Unirea. Daca organizatia
sau institutia dvs. doreste achitarea tarifului de participare, Asociatia va emite si transmite
documentele necesare efectuarii platii prin virament bancar.
Se ofera suport de curs si diploma de participare – 12 CPE .
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