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CURS 
 

de pregătire și perfecționare profesională 
 

Noțiuni și Concepte de Control Intern  

București, 30 - 31.03.2015 

 
 
 
1. Introducere 

Acest curs realizează o descriere de ansamblu a noţiunii de control intern precum şi o analiză a 
impactului unui mediu de control puternic la nivelul organizației.  

 

 
2. Obiectivele cursului 

La finalul cursului, participanții vor putea să: 

 Înțeleagă rolul unui mediu puternic de control intern la nivelul organizaţiei 

 Înţeleagă principiile de control intern si metodele de creştere a eficacităţii controalelor interne 

 Înveţe modalităţi de autoevaluare a eficacităţii controlului intern 

  
 
3. Audiență 

Acest curs este adresat: 
 

 Responsabililor de controlul intern în cadrul organizaţiilor 

 Auditorilor interni, specialiștilor în control intern, ofițerilor de conformitate 

 Managerilor operaționali 

 
 
4. Tematica  
 

 Noțiuni, definiții și concepte 

 Diferența dintre control intern și audit intern 

 Responsabilităţi privind controlul intern la nivelul organizaţiei 

 Principii de control intern:  
 obiective de control,  
 riscuri şi  
 activităţi de control 

 Tipuri de control intern 
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 Standardul de control intern – COSO (introducere, noțiuni de bază) 

 Guvernanța corporativă și controlul intern 

 Statutul funcției de control intern 

 Identificarea, analizarea și cotarea riscurilor 

 Stabilirea obiectivelor de control 

 Maparea riscurilor și a controalelor pe fluxuri și procese (noțiuni de bază) 

 Modalități de evaluare și testare a controalelor interne 

 Autoevaluarea gradului de adecvare şi a eficacităţii controalelor interne (noțiuni 
introductive) 

 
 

1. Noi perspective în activitatea de control intern 
 

2. Aplicații și studii de caz 

 
 
 
Concluzii 
 

 
6 Sesiune de întrebări și răspunsuri. 
 
7 Eliberarea certificatelor de participare (14 puncte EPC) 
 
8 Completarea formularului de evaluare. 

 
 
 

 

5. Lector - Cosmin  Şerbănescu 

 
Domnul Cosmin Şerbănescu deţine o bogată experienţă atât în domeniul auditului intern cât şi în cel 
al auditului extern, fiind certificat CICP (Certified Internal Control Professional)  şi CICT (Certified 
Internal Control Trainer), CICE (Certified Internal Control Examiner), CRMA (Certificate in Risk 
Management Assurance), Cert IA (Certificate in International Auditing).  
 
Cunoştinţele teoretice în domeniul auditului intern, controlului intern şi managementul riscului sunt 
dublate de experienţa acumulată ca practician. 

 
 
 
6. Înscriere - înscrierea la cursuri se efectuează prin completarea Formularului de înscriere. 
 

 
7. Locație - locația de desfășurare a cursului: str. Doina nr. 9, corp A, et. 1, sector 5, București. 
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8. Tarif:  
 
Variantă curs „open” – 2 zile, 30 - 31.03.2015, orele 9

30
 - 17

00
  – 650 RON 

 
Institutul de Control Intern 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.  
 
Costul cursului include TVA, pauzele de cafea / ceai şi masa de prânz. 

 
 

Plata se va face prin virament bancar în contul IBAN al Institutului de Control Intern 
RO 75 BTRL 045 01 205 i 43 969 XX deschis la Banca Transilvania, CIF 30747343. 

 

 
 
9. Contact  
 
Institutul de Control Intern 
 
Tel:   0786 207 607 
E-mail: contact@institutuldecontrolintern.ro 
Web: www.institutuldecontrolintern.ro 
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