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  INCIR – Mazars 

 
 

Program de pregătire şi perfecţionare profesională  
în control intern şi managementul riscului 

 
 

 
CONTROALELE GENERALE ÎN MEDIUL IT - IMPLEMENTARE ȘI AUDITARE 

 

Bucureşti | 15.06.2018 | 09:00 – 15:00 | Termen limită înscriere: 14.05.2018 | 5 credite CPD 
 

 
 
DESCRIERE 
Chiar dacă tehnologia evoluează, controalele generale în mediul IT reprezintă baza pentru un control 
intern sigur al oricărei organizații. Pe durata acestui curs vom analiza cum să implementăm și să 
pregătim auditul controalelor generale în mediul IT. 
 
OBIECTIV 
Obiectivul acestui curs este de a prezenta aspectele importante în construcția unui mediu de control 
intern care să fie bazat pe controale generale IT. Pe parcursul acestui program de pregătire, vom 
aborda o serie de exemple și tehnici facile de implementare a controalelor generale în mediul IT. 
 
AUDIENŢA 
Cursul se adresează deopotrivă profesioniștilor din controlul intern, audit intern precum si 
profesioniștilor din domeniul IT. 
 
LECTORI:  
 
Georgel Gheorghe – Senior Manager 
Georgel este Manager în cadrul Departamentului de Audit și servicii de consultanţă financiară. 
Georgel deține o experiență de mai bine de 10 ani acumulată în cadrul proiectelor de consultanță și 
audit IT. El a auditat și a oferit consultanță clienților din diverse industrii, cu accent pe sectorul 
serviciilor financiare: bănci, companii de asigurări, fonduri de pensii, societăți de finanțare și leasing. 
Georgel a fost implicat în diverse misiuni legate de sisteme informaționale, fiind responsabil de 
evaluarea mediului IT, de coordonarea auditurilor IT, Security Configuration and Review, Vulnerability 
Management, Business Continuity Management, Change Management engagements. 
Georgel este membru ISACA și certificat în auditul sistemelor informaționale (CISA) și în guvernarea IT 
în cadrul organizațiilor (CGEIT) și in riscul și controlul sistemelor informatice (CRISC). De asemenea, 
Georgel a participat la o serie de cursuri referitoare la administrarea riscurilor IT, cum ar fi ISO 27001 
(Management Information Security Systems), ISAE 3402 și CISSP. 
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Tudor Catană  – Consultant IT Senior 
Tudor este Consultant IT Senior în cadrul Departamentului de Audit şi Servicii de consultanță 
financiară. El acumulează peste 8 ani de experiență în IT și audituri de conformitate, precum și servicii 
de consultanță pe riscuri IT.  
De asemenea, Tudor este membru ISACA, certificat în auditul sistemelor informaționale (CISA) și 
membru IASSC, având certificarea Lean Six Sigma Green Belt. 
 
 
Înscriere: completare Formular electronic de înregistrare.           
 
Locaţia: va fi comunicată participanţilor. 
 
 
 
 
 
 

TAXE DE ÎNREGISTRARE 
 

Înregistrare şi 
plată după data de 

14.05.2018 

Înregistrare şi 
plată până la data 

de 14.05.2018 

Grupuri 
(minim 4 

participanţi) 

Cursanți 
Parteneri  

Colaboratori 

Membri INCIR 
(înscriși până la data 

de 03.01.2018) 

 
450  Lei 

 
400  Lei 

 
350  Lei 

 
350  Lei 

 
300 Lei 

 

Notă: Prețurile sunt finale, includ pauza de cafea, masa de prânz și documentele cursului.  

 

Participanții la curs primesc certificate de absolvire cu credite de educație profesională continuă 

 

INCIR asigură pentru fiecare program de pregătire lectori certificaţi, suport de curs, studii de caz, 
diplome de participare, precum şi baza materială necesară desfăşurării în bune condiţii a cursurilor. 
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