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Program de formare profesională 

 

Specialist Certificat în Control Intern 
 

Bucureşti | 19 - 21.11.2018 | Termen limită înscriere: 12.11.2018 | 09:00 – 16:00 | 21 CPE 
 

Sesiune de examinare - reexaminare: 08.12.2018 
 
 
 
 

PREZENTAREA CERTIFICARII 
 

Certificarea Specialist în Control Intern este o certificare recunoscută internaţional emisă de Institutul de 
Control Intern. Această distincție profesională a competențelor dobândite în control intern, managementul 
riscului și guvernanță corporativă este acordată specialiştilor care satisfac cerințele necesare pentru a fi 
certificate. Practicienii care doresc să obțină certificarea trebuie să demonstreze o bună cunoaștere și înțelegere 
a Cadrului Comun de Cunoștințe prin absolvirea cu succes a unei examinări.  
 

Certificarea profesională recunoaște competențele dobândite de specialistul în control intern pe care îl ajută să 
sprijine organizația în implementarea și/sau evaluarea controalelor interne și a asista managementul în 
eficientizarea proceselor de control intern. 

 

ARII PROFESIONALE DE EXAMINARE 
 

 Noțiuni și concept de control intern  

 Evaluarea eficienței controalelor  

 Crearea unui mediu prielnic dezvoltării controalelor interne 

 Identificarea, măsurarea și administrarea riscurilor 

 Evaluarea riscului  

 Impactul legislației Sarbanes - Oxley asupra organizației  

 Înțelegerea și revizuirea practicilor de guvernanță corporativă  

 Utilizarea COSO pentru evaluarea adecvării sistemului de control intern 

AUDIENŢA: 
 

Certificarea și cursurile de formare sunt destinate profesioniștilor în control intern, conformitate, managementul 
riscului, guvernanței corporative, auditorilor interni, auditorilor financiari, consultanților, managementului 
operațional, dezvoltatorilor de sisteme de control intern cu preponderenţă din mediul privat, tinerilor 
profesioniști, specialiştilor care doresc o schimbare în carieră, antreprenorilor, alte persoane interesate. 
 

CERINŢE:   
 

Practicienii în control intern care îndeplinesc cerințele pentru a fi certificați (minim 3 ani de experiență 
profesională relevantă în domeniu și absolvirea unei universități) pot depune dosarul de candidatură pentru 
certificare.  
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Înscriere: completare Formular electronic de înregistrare 
 

Locaţia: va fi comunicată participanţilor 
 

Limbile de studiu: Programul de formare şi certificare se desfăşoară în limbile română şi engleză 

 
INVESTIŢIE 
 

Membri INCIR –  2.000 Lei / participant             

Non membri   –  2.500 Lei / participant 

 

Tarifele sunt finale şi includ: 
-  livrarea programului de formare profesională 
-  pauzele de masă şi de cafea/ceai 
-  suportul de curs şi materialele auxiliare ale cursului 
-  susţinerea examenului 
-  certificatele de absolvire 

 
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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