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CONFERINŢA NAŢIONALĂ DE 

 

CONTROL INTERN MANAGERIAL ŞI AUDIT PUBLIC INTERN 

ediţia a -V- a 
 

Bucureşti | Hotel  Sheraton | Luni - 13 noiembrie 2017 | 08:30 – 16:15 | 7 credite CPD 

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

 

 

 

 

Conferinţa Naţională de Control Intern Managerial şi Audit Public Intern, aflată la ediţia a-5-a, 
jubiliară, este un eveniment profesional de referinţă pentru practicienii în control intern managerial şi 
audit intern din sectorul public.  
 
Manifestarea profesională propune teme de actualitate şi relevanţă pentru sectorul public, dorind a fi 
un forum de dialog de idei, schimburi de experienţă şi dezbateri între specialiştii din domeniu.  
 

Principalele subiecte abordate: 

 

 Politici de prevenire pentru creşterea gradului de integritate 
 Promovarea unei politici anti-mită prin implementarea unui sistem de management în 

conformitate cu SR ISO 37001:2017 
 Evaluarea riscurilor de fraudă şi implementarea măsurilor antifraudă în cadrul autorităţilor de 

management al fondurilor europene 
 Finalizarea procedurii de atribuire: atribuire / anulare. Comunicarea rezultatului, termenele de 

aşteptare, semnarea contractului de achiziţie publică, refuzul / întârzierea semnării 
contractului. 

 Monitorizarea continuă a controlului intern şi evaluarea performanţelor organizaţionale 
 Motivarea actelor de control 
 
 
 

 
 

 

Conferinţa este destinată tuturor practicienilor care activează în domeniul controlului intern 
managerial, al auditului public intern, eticii şi integrităţii, profesioniştilor cu atribuţii în implementarea 
Strategiei Naţionale Anticorupţie (SNA), experţilor în achiziţii publice, precum şi tuturor celor interesaţi 
de subiectele dezbătute. 

 
Participanții primesc, pe bază de solicitare prealabilă, certificate de participare cu  

credite de educație profesională continuă 
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AGENDA 

 

 

08:30 – 09:00 
 

 

Înregistrare şi bun venit! 

 
 

 
09:00 – 10:00 

Valentin Topoloiu 
Comisar 
Direcţia Generală Anticorupţie 

Politici de prevenire pentru creşterea gradului de 
integritate 

 
10:00 – 11:00 

Diana Iorga 
Expert Standardizare 
Asociaţia de Standardizare din România 

Promovarea unei politici anti-mită prin 
implementarea unui sistem de management în 
conformitate cu SR ISO 37001:2017 

11:00 – 11:15 
 

Pauză de cafea / ceai și socializare  

 

 
11:15 – 12:15 

Claudiu Chiriţă 
Manager 
PwC 

Evaluarea riscurilor de fraudă şi împlementarea 
măsurilor antifraudă în cadrul autorităţilor de 
management al fondurilor europene 

 
12:15 – 13:15 

Cristina Spoială 
Şef serviciu 
ANAP  

Finalizarea procedurii de atribuire: atribuire/ 
anulare. Comunicarea rezultatului, termenele de 
aşteptare, semnarea contractului de achiziţie 
publică, refuzul/întârzierea semnării contractului.  

 
 
 

13:15 – 14:00 

 

Masă de prânz. Socializare  

 

 
14:00 – 15:00 

Cosmin Şerbănescu 
Preşedinte 
INCIR 

Monitorizarea continuă a controlului intern şi 
evaluarea performanţelor organizaţionale 

15:00 – 16:00  Delia Dragomir 
Avocat 
Dentons 

Motivarea actelor de control 

 
 
 

16:00 – 16:15 

 
 
 

Feedback final. Închiderea lucrărilor conferinței. Completarea formularelor de evaluare.  

 
 

 

 
 
 
 
 

ÎNREGISTRARE: completare Formular electronic de înregistrare 
 
 
 

INVESTIŢIE 
 

Înregistrare 
şi plată după 

data de 
01.11.2017 

Înregistrare 
şi plată până 

la data de 
01.11.2017 

Grupuri 
(minim 4 

participanţi) 

Cursanți 
Parteneri  

Colaboratori 

Studenţi 
 programe 
universitare 

INCIR 

Membri 
INCIR 

Persoane 
Juridice 

Membri INCIR 
Persoane Fizice 

(înscriși până la data 
de 10.10.2017) 

 
400  Lei 

 
350  Lei 

 
300  Lei 

 
250 Lei 

 
Gratuit 

3 invitaţii 
Gratuite 

 
Gratuit 

 

Notă: (1)  Tarifele sunt finale, includ pauza de cafea, masa de prânz și documentele conferinţei. Limba conferinţei: română.  

           (2)  În funcţie de anumite situaţii neprevăzute, pot exista cazuri de înlocuiri ale unor lectori. 

           (3)  Membrii organismelor profesionale cu care INCIR are încheiate protocoale de colaborare beneficiază de tarife preferenţiale. 
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PARTENERI 
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