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  INCIR – Mazars 

 
 

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

 
 

 
GESTIUNEA RISCURILOR – DE LA CONFORMITATE LA STRATEGIE 

 

Bucureşti | 18.05.2018 | 09:00 – 15:00 | Termen limită înscriere: 16.04.2018 | 5 credite CPD 
 

 
 
DESCRIERE 
Mediul în care companiile își desfășoară activitatea este din ce în ce mai provocator, conducând la 
nevoia managementului de a se adapta noilor condiții, pentru a maximiza probabilitatea de atingere a 
obiectivelor prin asumarea unui nivel tolerabil de risc. Astfel, apare nevoia implementării unui proces 
de management al riscurilor, care să fie în linie cu obiectivele strategice ale companiei și să constituie 
un suport pentru îndeplinirea acestora și nu doar un instrument de conformitate. 
Mai mult, în ultimii ani, a avut loc o evoluție a procesului de gestionare a riscurilor în sensul că acesta 
a devenit un element care sprijină crearea și protejarea valorii întreprinderii, putând fi în același timp 
o sursă de avantaj competitiv. 
 
OBIECTIVE 
Obiectivele vizate de acest curs sunt acelea de a oferi instrumentele necesare pentru identificarea, 
evaluarea, gestionarea și monitorizarea eficientă a riscurilor în contextul atingerii obiectivelor 
strategice ale companiei. Astfel, cursul își propune să evidențieze modalitățile în care un proces solid 
de gestiune a riscurilor vine în sprijinul dezvoltării și susținerii organizației și nu se constituie doar ca 
un instrument de conformitate. De asemenea, cursul va analiza spețe des întâlnite în practică și va 
propune modalități de abordare a lor. 
 
AUDIENŢA 
Cursul se adresează atât persoanelor implicate în activități de management al riscurilor, cât și celor 
implicate în activități de management în general. 
 
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  
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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. 
 
 
Alina Simion – Manager Senior 
Alina este Manager Senior în cadrul Departamentului de Audit şi servicii de consultanţă financiară. 
Alina are peste 10 ani de experiență acumulată în urma unor misiuni variate de audit şi consultanţă 
financiară, cu specializare în sectorul serviciilor financiare: bănci, instituții financiare nebancare, 
societăți de asigurare şi altele. 
Alina s-a alăturat Departamentului de Consultanţă Financiară al Mazars în 2015, anterior ea făcând 
parte din echipa de servicii financiare a unei firme de consultanţă pentru mai mult de 8 ani. De la 
venirea ei în Mazars România, a fost responsabilă de numeroase misiuni efectuate în România şi în 
străinătate incluzând audit intern, gestionarea riscurilor, studii de diagnoză. 
 
 
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. 
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TAXE DE ÎNREGISTRARE 
 

Înregistrare şi 
plată după data de 

16.04.2018 

Înregistrare şi 
plată până la data 

de 16.04.2018 

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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