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 CONFERINŢA  NAŢIONALĂ  DE  ANTIFRAUDĂ  ŞI  ANTICORUPŢIE ediţia a-III-a 

 
 

MANAGEMENTUL EFICIENT al SISTEMELOR    

ANTIFRAUDĂ şi ANTICORUPŢIE 
 

Bucureşti | Hotel  Sheraton | Luni - 20 martie 2017 | 09:00 – 16:00 | 7 credite CPD 

   Prezentările academice pot fi publicate în Revista de Control Intern, editată de Institutul Național de Control Intern 

 

 

 

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. 
  
Teme de dezbatere: 

 Rolul guvernanţei corporative şi eficienţa sistemelor antifraudă şi anticorupţie 

 Beneficiile implementării Standardului ISO 37001:2016 – Managementul sistemului de 

anticorupţie. Impactul din perspectiva legală a implementării standardului  

 Cum să câştigaţi lupta antifraudă şi anticorupţie 

 Modele operaţionale antifraudă şi anticorupţie 

 Controlul intern – rol determinant în implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie 

 Managementul fraudei în sectorul privat 

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. 
 
Conferința este destinată tuturor celor care lucrează 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. 
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LECTORI 

  
 

 

Frank O’Toole | Partener | Deloitte 
Forensic 
Kateřina Veselovská | Consultant 
Senior | Deloitte Forensic 

Cum să câştigaţi lupta antifraudă şi 
anticorupţie 

 

 
 

 

Dr. Martin Ströhmann| Partener |  
Deloitte Legal 
Steven Dewulf | Partener |  
Deloitte Legal 

Necesitatea unui management al 
riscului la nivel internaţional 

 

 
 
 

Mădălina Țițirigă  | Director adjunct   
Deloitte Forensic 
Andrei Burz - Pînzaru | Partener | 
Reff & Asociaţii 

 

Beneficiile implementării 
Standardului ISO 37001:2016 - 
Managementul sistemului de 
anticorupţie. Impactul din 
perspectiva legală a implementării 
standardului 

 

 
 
 

 
Gelu Maravela | Managing Partner  
Sergiu Drăgoianu | Associate 
Maravela & Asociaţii  

 

Managementul fraudei în sectorul 
privat. Aspecte practice din 
perspectiva juridică 
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LECTORI 

 
 
 

 
Sorin Tănase | Ministerul Justiţiei  
Cosmin Şerbănescu | INCIR 

 

Reflectarea aspectelor legate de 
controlul intern în Strategia 
Naţională Anticorupţie 2016 - 2020 

 

 
 
Mirel Rădescu 
 
Procuror  
 
DIICOT 

Spălare de bani versus produsul 
infracţiunii  

 

 
 
Mircea Teis 
 
Senior Associate  
 
Țuca Zbârcea & Asociații 

Răspunderea penală a persoanei 

juridice.  

Sistemul de Management Anti-mită 

și prevenția penală în materia spălării 

banilor 

 

 
 
Doru Bulată 
 
Consilier Conducere  
 
Exim Bank 

Rolul guvernanţei corporative şi 
eficienţa sistemelor antifraudă şi 
anticorupţie 

 
 

TAXE  DE  ÎNREGISTRARE 

 

Înregistrare şi plată 
după data de 
20.02.2017 

Înregistrare şi plată 
până la data de 

20.02.2017 

Grupuri 
(minim 4 

participanţi) 

Cursanți 
Parteneri  

Colaboratori 

Membri INCIR 
(înscriși până la 

data de 20.01.2017) 

 
450  Lei 

 
400  Lei 

 
350  Lei 

 
300  Lei 

 
200 Lei 

 

Notă: Prețurile sunt finale, includ pauze de cafea, masa de prânz și documentele conferinței. Înregistrarea se face pe baza completării 

Formularului electronic de înregistrare. În funcţie de anumite situaţii neprevăzute, pot exista cazuri de înlocuiri ale unor lectori.   
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PARTENERI  STRATEGICI: 
 

                                                                  

                 

                                      

                       

 
 
 

 

 
PARTENER  PRINCIPAL: 

 
 
 
 

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CONTROL INTERN  

 

este o organizație profesională, independentă și autonomă, cu personalitate juridică de drept privat, 
având ca obiectiv principal să promoveze, să reprezinte, să organizeze, să coordoneze și să dezvolte 
identitatea și recunoașterea publică a profesiei de Practician în Control Intern din România. 
 
 

Institutul Național de Control Intern din România acordă certificări și distincții profesionale, 
organizează conferințe și evenimente pe teme de control intern, furnizează programe de pregătire și 
perfecționare profesională, editează studii, lucrări și ghiduri de control intern și dezvoltă competențele 
persoanelor aflate la început de carieră în control intern prin intermediul  

 

ACADEMIEI DE CONTROL INTERN 
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