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

 
CyberSecurity – Cadrul de Control Intern 

 

Bucureşti | 10.06.2019 | 09:00 – 14:00 | 5 credite CPE 
 

 
INTRODUCERE 
Cybersecurity este noua preocupare majoră a mediului de afaceri. Pregătirea pentru riscul cibernetic 
are un impact semnificativ asupra cadrului de control intern al organizației dumneavoastră si necesită 
un interes special din toate punctele de vedere: resurse umane, tehnologice şi organizatorice. 
 
Este estimat că până în anul 2021 numărul de poziții din domeniul cybersecurity se va tripla. Împreună 
cu un număr crescut de angajați din domeniu crește și complexitatea sistemelor IT apărate, dar și 
numărul de amenințări. Lucrăm într-un mediu care folosește sistemele IT într-un mod din ce în ce mai 
colaborativ și asistăm la o transformare a departamentului IT tradițional prin implementarea 
aplicațiilor de tip cloud iar modul de lucru este din ce în ce mai accelerat. 
 
Managementul trebuie să adopte o abordare pe mai multe planuri în domeniul securității cibernetice 
și să încorporeze în modul de lucru paradigme precum „security by design”. Toți salariații sunt implicați 
în protejarea datelor cu caracter sensibil, nu doar departamentul de IT. 
 
Obiectivul cursului este de a construi bazele unei gestionări a riscului care să țină cont de aspectele 
relevante în domeniul securității cibernetice. În cadrul cursului se va analiza cum poate afecta modul 
în care se administrează riscurile nivelul de informație disponibil. Un mediu de control robust permite 
factorilor decizionali din cadrul organizației să ia cele mai bune decizii. 
 

AGENDA 
 

1. Metode de cybercrime 

2. Legi și regulamente aplicabile 

3. Studii de caz 

4. Exemple de controale 

5. Cybourn va prezenta o platformă de detecție și răspuns la incidentele de securitate cibernetică 
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LECTORI  

• Răzvan Butucaru – Partener în cadrul departamentului Consultanță Financiară și IT, Mazars 

România 

• Ștefan Avramescu – Manager în cadrul departamentului IT Audit & Advisory, Mazars România 

• Alexandra Avram – Senior în cadrul departamentului IT Audit & Advisory, Mazars România 

INVITAT SPECIAL 
Tiberiu Anghel – Director operațiuni securitate cibernetică Cybourn. 

 

Înscriere: completare Formular electronic de înregistrare.          
 

Locaţia: va fi comunicată participanților. 
 
 

 
 
 

INVESTIȚIE 
 

Alte 
categorii 

Grupuri 
(minim 4 

participanţi) 

Cursanți 
Parteneri  

Colaboratori 

Membri INCIR 
persoane juridice 

Membri INCIR 
persoane fizice 

(înscriși până la data de 
18.05.2019) 

 
400  Lei 

 
350  Lei 

 
350  Lei 

2 invitaţii 
Gratuite 

 
300 Lei 

 

Notă: Prețurile sunt finale, includ pauzele de cafea/ceai 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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