INSTITUTUL NAȚIONAL DE
CONTROL INTERN
CONFERINȚA NAȚIONALĂ DE CONTROL INTERN
ediția a -II- a

PERFORMANȚĂ și BUNĂ GUVERNANȚĂ
în ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ

Hotel Marshal Garden | Sala Panoramic
BUCUREŞTI | JOI - 15.10.2015 | 09:30 – 17:30

Audiența
 auditori publici interni
 auditori publici externi
 specialiști în guvernanță corporativă
 experți antifraudă și anticorupție
 specialiști în control intern / managerial
 specialiști în CFG
 membrii ai Comisiei de Monitorizare SCIM
 membrii ai Echipei de gestionare a Riscurilor
 manageri de entități publice
 profesori universitari
 studenți / masteranzi în ariile controlului intern
 persoane fizice interesate de subiect și de obținera atestării de auditor public intern
 alți profesioniști interesați de subiect și temele dezbătute
 jurnaliști
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Conferința
Performanță
și
Bună
Guvernanță în Administrația Publică își
propune să fie un forum de dialog și
dezbateri pe teme de actualitate și de
interes din sfera guvernanței corporative,
reunind lectori și practicieni cu expertiză în
domeniu.
Participanții la conferință primesc, pe
baza de solicitare prealabilă, certificate
de participare cu un număr de 8 credite
de educație profesională continuă.

De ce ar trebui să participaţi
Participarea la conferinţă vă este
utilă pentru a:
- împărtăşi cu principalii factori decizionali şi
specialişti cele mai recente evoluţii și bune practici
în domeniu
- învăţa din experienţele lectorilor, invitaţilor şi
celorlalţi participanţi
- cunoaşte de la organismele de control şi
reglementare care sunt cerinţele, aşteptările şi cum
tratează anumite speţe concrete ale controlului
intern
- stabili contacte cu vorbitori, membri ai
grupurilor de discuţii, specialişti în control intern,
managementul riscului şi guvernanţă, colegi, alţi
profesionişti care se confruntă cu situaţii /
probleme similare cu ale dvs.
- face schimb de experienţe, cunoştinţe şi bune
practici cu ceilalţi participanţi
- a fi cu un pas în faţa competitorilor şi în temă
cu noile tendinţe în domeniu
- ajusta şi îmbunătăţi procesele şi activităţile din
cadrul organizaţiei dvs.

INSTITUTUL NAȚIONAL DE
CONTROL INTERN
este o organizaţie profesională,
independentă şi autonomă, cu
personalitate juridică de drept privat,
având ca obiectiv principal să
promoveze, să reprezinte, să
organizeze, să coordoneze şi să dezvolte
identitatea şi recunoaşterea publică a
profesiei de Specialist Control Intern în
România.
Institutul Național de Control Intern
acordă certificări şi distincţii
profesionale, organizează conferinţe şi
evenimente pe teme de control intern şi
audit intern, furnizează programe de
pregătire şi perfecţionare profesională,
editează studii, lucrări şi ghiduri de
control intern şi dezvoltă compeţentele
persoanelor aflate la început de carieră
în control intern, prin intermediul
ACADEMIEI DE CONTROL INTERN.
Contact
Institutul Național de Control Intern
Tel: 0752 525 525
Mail: contact@institutuldecontrolintern.ro
Web: www.institutuldecontrolintern.ro

TAXE DE ÎNREGISTRARE
Înregistrare după
data de
05.10.2015

Înregistrare până
la data de
05.10.2015

Grupuri mai
mari de 3
persoane

350 RON

300 RON

250 RON

Membri și cursanți
ai Institutului
(până la 21.09.2015)
150 RON

Notă: Preţurile includ TVA, pauze de cafea, masa de prânz şi documentele conferinţei.
Înscrierea la conferinţă se face pe baza completării Formularului de înregistrare.
Se oferă discount pentru grupuri.
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LECTORII CONFERINȚEI

KEY NOTE SPEAKER
ROBERT CERASOLI CIG
CIGI CIGA CFE CGFM
ENHANCED PROTECTION
SPECIALIST, MSA Security,
New York, N. Y.
Adjunct Instructor
Quincy College

Implementarea unui Program
Antifraudă și Anticorupție eficace
și adecvat în cadrul entității
publice. Exemple practice din
activitatea desfășurată.
* se asigură traducerea

Prof. Univ. Dr.
GHEORGHE ZAMAN
Președinte

Criterii economico-sociale ale
eficienței controlului intern în
administrația publică.

Institutul de Economie Națională

Prof. Univ. Dr.
MARCEL GHIȚĂ

Atestarea auditorilor publici
interni.

Consilier
Secretariatul General al
Guvernului (SGG)
COSMIN ȘERBĂNESCU
Președinte
Institutul Național de
Control Intern

Dr. CORNELIU BURADA
Consultant pentru afaceri şi
management, expert achiziţii
publice

Evaluarea cantitativă a sistemului
de control intern.
Eficiența, eficacitatea și
adecvarea sistemului de control
intern din perspectiva abordării
bazate pe riscurile semnificative.

Rolul controlului intern în
diminuarea riscurilor generate de
contractele de achiziții publice.
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LECTORII CONFERINȚEI

AUGUSTIN BOER
Senior Financial and
Institutional Consultant

Analiza Cost Beneficiu pentru
proiecte de infrastructură publică
în perioada de programare
2014 - 2020

BDO Romania
CĂLIN RANGU
Dir. Direcția
Consumatorului

Conduita de business
generatoare de practici incorecte.

ASF

OVIDIU DINESCU
Consilier Proprietate

Riscul ignorării proprietății

Industrială, Brevete,

intelectuale.

Mărci, Design Industrial
MONICA BEATRICE
CĂLIN

Sistemul de Control Intern
Managerial (SCIM) -

Manager public,
Coordonator UPP,

Instrument modern de
management pentru sectorul
public.

MDRAP
VIORELA LAURA
KOVÁCS

Managementul riscului

Manager public, UPP,

Performanţe şi Managementul
Riscului.

MDRAP

Pilonul II - SCIM
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