Curs de pregătire - Atelier practice/workshop privind managementul riscului în cadrul unei entități
publice
Asociatia Auditorilor Interni din Romania organizeaza curs de pregatire - Atelier practice/workshop privind managementul
riscului în cadrul unei entități publice.
Durata: 2 zile
Perioada: 17-18 decembrie 2020
Obiectiv: de a dezvolta și exersa, ”pe viu”, în mod interactiv, cu participanții deprinderile privind identificarea riscurilor
asociate activităților din cadrul unei entități publice, evaluarea riscurilor, stabilirea toleranței la risc, precum și a răspunsului
adecvat la risc
Limba de predare: Romana
Cursul se adresează participanților din entitățile publice, care aplică Codului controlului intern managerial al entităților publice
aprobat prin Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018
Tematica Cursului:
Atelierul practic presupune parcurgerea unui studiu de caz specific unei entități publice privind identificarea, evaluarea și
gestionarea a riscurilor în domeniul achizițiilor publice, managementului resurselor umane, un domeniu tehnic, financiar-contabil,
auditul public intern, corupție și fraudă, în mod interactiv, cu sprijinul participanților, urmărindu-se exersarea practică a următoarelor
aspecte:
 cum se identifică riscurilor asociate obiectivelor și activităților;
 modul de aplicare și exemplificare în practică a tehnicilor de identificare a riscurilor;
 câte riscuri trebuie să identificăm;
 cum identificăm enunțurile care nu sunt riscuri?
 cum deosebim un risc de cauză sau de efect?
 cum sunt evaluate riscurile identificate, respectiv cum se aplică în practică scara de evaluare;
 ce criterii/factori utilizăm pentru o evaluare obiectivă;
 de ce nu este util să evaluăm toate riscurile la fel și să avem o abordare bazată pe scară de evaluare
 ce înseamnă riscul inerent. Cum le identificăm?
 ce înseamnă riscul rezidual. Când un risc este rezidual?
 la identificările viitoare ale riscurilor evaluăm riscul rezidual din anul anterior sau riscul inerent?
 cum îmbunătățim scara de evaluare în practică;
 ce riscuri sunt selectate pentru gestionare; când selectăm un risc pentru a fi gestionat; când acceptăm un risc și când îl
monitorizăm;
 cum se formulează măsurile de gestionare a riscurilor. Cum să evităm măsuri de gestionare a riscului care nu pot fi
verificate sau implementate în practică
 cum stabilim răspunsul la risc optim, cum identificăm portofoliul de răspuns la risc, respectiv ce măsuri de control stabilim
pentru riscurile identificate;
 cum se completează registrul de riscuri în doi ani consecutivi;
 cum elaborăm planul de măsuri privind gestionarea riscurilor;
 cum actualizăm, în anii următori, registrul de riscuri.

Lector: Marius Tomoiala, CIA
Tariful de participare : 450 Lei pentru membri si 550 nonmembri
Locul de desfasurare al cursului: - mediu online
Inregistrarea participarii:

Persoanele interesate vor informa Asociatia la nr. de tel/fax 031 005 6789, 0723.247.300 sau la email office@aair.ro .
Termen de inscriere si achitare a cursului:
- înscriere până la 11 decembrie 2020
- achitare până la 15 decembrie 2020
Plata se va efectua in contul Asociatiei Auditorilor Interni din Romania RO73RNCB0082086941380001 deschis la BCR,
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 support de curs si diploma de participare.

