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Institutul Național de Control Intern din România (INCIR), împreună cu Deloitte, Reff & Asociaţii - 
societatea de avocaţi reprezentând reţeaua internaţională Deloitte Legal, Maravela & Asociaţii şi 
Ţuca Zbârcea & Asociaţii vă invită să participați la cea de-a treia ediție a Conferinței Naționale de 
Antifraudă și Anticorupție, cu tema: Managementul eficient al sistemelor antifraudă şi 
anticorupţie. 
 
Lucrările conferinţei se desfăşoară în cadrul contextului general al Strategiei Naţionale Anticorupţie 
2016 - 2020, al continuării şi diversificării luptei anticorupţie şi antifraudă, al nevoii reale de a 
implementa un sistem de control intern eficient şi eficace, precum şi al necesităţii implementării de 
politici şi proceduri sustenabile de management al riscului de antifraudă şi anticorupţie, având ca 
referenţial standardele şi bunele practici în domeniu. 

 
Lectorii conferinţei sunt experţi naţionali şi internaţionali, practicieni cu expertiză vastă în arii 
multidisciplinare, cu specializări şi certificări de top şi cu o viziune foarte clară a modului optim de 
implementare şi monitorizare a funcţionării adecvate a unui sistem eficient de management  
antifraudă şi anticorupţie.  
 
”Conferința Naţională de Antifraudă şi Anticorupţie, aflată la a treia ediţie, eveniment de referinţă al 
Institutului, își propune să dezbată, într-un cadru de dialog constructiv și participativ, bazat pe dialog 
de idei, teme de interes și de actualitate din buna practică de antifraudă și anticorupție. Manifestarea 
profesională este destinată tuturor celor care activează în domeniu sau sunt interesaţi de tematică, 
înţelegând că frauda este un fenomen universal care se poate produce oricând, cu efecte şi consecinţe 
profunde, care se manifestă sub diverse forme şi tipologii”, Cosmin Şerbănescu, Preşedinte, Institutul 
Naţional de Control Intern. 
 
Evenimentul profesional îşi propune să contribuie la creşterea gradului de cunoaştere şi implementare 
adecvată a măsurilor de prevenire şi combatere a faptelor de corupţie şi fraudă în sectorul public şi 
privat. 
 
Detalii suplimentare despre conferinţă, parteneri organizatorici, lectori şi tematică sunt disponibile pe 
pagina oficială a evenimentului  AICI  
 
Informaţii despre Institutul Naţional de Control Intern din România (INCIR) sunt disponibile  AICI  
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