INCIR – Mazars
Program de pregătire şi perfecţionare profesională
în control intern şi managementul riscului

MODALITĂŢI DE EFICIENTIZARE A AUDITULUI INTERN
Bucureşti | 30.03.2018 | 09:00 – 15:00 | Termen limită înscriere: 28.03.2018 | 5 credite CPD

DESCRIERE
Auditul intern în România este încă în proces de aliniere cu practicile internaționale în domeniu.
Dorința de implementare a unui proces și a unor modalități de lucru cât mai eficiente se manifestă și
între profesioniștii auditului intern.
OBIECTIV
Prin acest curs ne propunem să prezentăm modalități de eficientizare a activităților desfășurate de
către auditorii interni, prin abordarea de spețe reprezentative ale practicilor curente. De asemenea,
ne dorim ca, prin propunerea de metodologii adecvate, să venim în întâmpinarea unor întrebări și
dificultăți ce pot apărea în desfășurarea activității auditorilor interni.
AUDIENŢA
Cursul se adresează auditorilor interni, şefilor departamentelor de audit intern etc.
LECTORI:
Răzvan Butucaru – Partener
Răzvan Butucaru este membru al Asociației Experților Contabili Autorizați (ACCA) şi al Camerei
Auditorilor Financiari din România (CAFR). Răzvan este Partener în cadrul Departamentului de Audit şi
servicii de consultanţă financiară. El are mai mult de 13 ani de experiență, acumulată în timpul
diferitelor misiuni de audit şi consultanţă financiară şi IT.
Înainte de a pune bazele echipei Mazars de servicii de consultanţă, Răzvan a condus din funcția de
director divizia de audit intern a Garanti Bank România coordonând de asemenea echipele de audit IT
şi antifraudă din cadrul grupului.
Răzvan a fost implicat şi a condus multiple misiuni de audit intern, studii de diagnoză, evaluarea
mediului de control intern şi de gestiune a riscurilor, proiecte de conformitate cu legislații în domeniul
gestionării riscurilor, tehnologia informației etc.
De asemenea, Răzvan este membru IIA și IASSC, certificat Lean Six Sigma Green Belt.
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Cornelia Pop-Brâncuş - Supervizor Senior
Cornelia este Supervizor Senior în cadrul Departamentului de Audit și servicii de consultanță financiară.
Ea are peste 9 ani de experiență în managementul proiectelor de transformare cu focus pe optimizarea
proceselor, servicii de consultanță privind riscurile, control intern și audit intern. În prezent, ea este în
curs de certificare CIA.
Cornelia a fost implicată în proiecte de transformare și optimizare de proces, implementare de aplicații,
revizuirea controalelor interne, misiuni de audit intern (evaluarea eficienței controalelor interne,
identificarea deficiențelor de control și elaborarea de sugestii eficiente de îmbunătățire), SOX,
investigații de fraudă.
De asemenea, Cornelia este membră IIA și IASSC, certificată 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
28.02.2018

Înregistrare şi
plată până la data
de 28.02.2018

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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