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Curs de pregătire şi perfecţionare profesională 

 

Frauda în cadrul societăţilor comerciale 
- prevenire, detectare şi investigare -  

 
Bucureşti | 27.02.2017  | Termen limită înscriere: 22.02.2017  |  7 credite CPE / CPD 

 

 

INTRODUCERE 
 
Cursul Fraudă în cadrul societăţilor comerciale – prevenire, detectare şi investigare își propune să 
dezvolte competențele participanților în a identifica, evalua și monitoriza adecvat suspiciunile de 
fraudă, în a analiza indicatorii care prezintă semnale de existență preliminară ale unei eventuale 
fraude, a verifica înregistrările care prezintă suspiciuni, pe baza tipologiilor antifraudă, analiza 
clientelei stabilind un proces de gestionare și control al incidentelor de fraudă.   
 
 
TEMATICA 
  - 1 -      Definitie şi tipuri de fraudă 
  - 2 -      Triunghiul fraudei 
  - 3 -      Cauze 
  - 4 -      Responsabilităţile auditorilor interni 
  - 5 -      Controale antifraudă  
  - 6 -      Oportunităţi ce încurajează frauda 
  - 7 -      Indicii şi forme de fraudă 
  - 8 -      Măsuri pentru descurajarea fraudelor 
  - 9 -      Investigarea fraudei 
  - 10 -    Managementul riscului de fraudă 
  - 11 -    Mituri şi realităţi legate de fraudă 
 
 
EVALUAREA PARTICIPANŢILOR  

Pe parcurs: prin observarea realizată de trainer.  La sfârşitul cursului: testarea abilităţilor practice. 

 
CONCLUZII 
 
Cursul va fi însoţit pe tot parcursul său de demonstraţii practice, cu aplicarea concretă a tehnicilor de 
monitorizare și control antifraudă.  

Profesionişti  în  control  intern, managementul  riscului  şi  guvernanţă 

mailto:contact@institutuldecontrolintern.ro%20%20%7C%20%20Web:%20www.institutuldecontrolintern.ro


 

 
 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Adresa: str. Doina nr. 9, corp A, etaj 1, sector 5, București, România, cod poştal: 052151 

 

Tel: +40 752 525 525  |  E-mail: contact@incir.ro  |  Web: www.incir.ro 

 

Revista de Control Intern: revista@incir.ro 
 

 
 
 
 
Lector:   
 
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. 
 
 
Înscriere: completare Formular de înregistrare. 
 
Locaţia: Hotel Sheraton, sala Nevada, Bucureşti. 
 
 
Tarif final -  Membri:   GRATUIT  |  Non Membri: 450 Lei / participant.  
 
Variantă curs „open”, luni 27.02.2017, orele 0900 – 1630 

 

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

 
Institutul Național 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. 
 
 
 
 
Contact 
 
Institutul Național de Control Intern 
 
Tel: 0752 525 525  | E-mail: contact@incir.ro  | Web: www.incir.ro 
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