Workshop
Auditul intern, de la conformitate la valoare adaugată
INTRODUCERE
Deloitte România, împreună cu Institutul Naţional de Control Intern din România (INCIR) vă invită să
participați la evenimentul cu tema "Auditul intern, de la conformitate la valoare adăugată" ce va avea
loc după cum urmează:





15 aprilie 2019 – Cluj Napoca
13 mai 2019 – Timișoara
20 mai 2019 – Iași
27 mai 2019 – Bucureşti

Managementul trebuie să poată gestiona toate aspectele operațiunilor unei organizații – de la aria
financiară, contabilă, sănătate și siguranţă, impactul asupra mediului, IT, securitatea cibernetică,
relația cu clienții și furnizorii etc. Aceștia trebuie să fie capabili să identifice imediat ariile potențial
riscante și să le gestioneze înainte ca riscul să se materializeze.
În această perioadă managementul executiv resimte mai mult ca niciodată nevoia de acces rapid la
informații pe care să se poată baza în procesul de luare a deciziilor.
Scandalurile economice care au distrus peste noapte branduri internaționale au făcut ca procesul de
guvernanță corporativă să capete o importanța sporită pe agenda managementului companiilor, care
astfel a alocat mai mult timp acestui subiect ca parte a planului de atingere a obiectivelor strategice.
Așteptarea din partea auditului intern este ca pe lângă rolul de evaluator al conformității proceselor
companiei cu reglementările legale, acesta să devină un consultant de valoare pentru management –
dinamic, axat pe identificarea riscurilor ce pot impacta procesele de business și comunicarea de
informații utile privind managementul riscurilor și oportunitățile de îmbunătățire și eficientizare a
proceselor.
În contextul acestor provocări prin Legea nr. 162/2017 se pune în vedere companiilor care au
situațiile financiare supuse auditului statutar organizarea activității de audit intern conform
standardelor internaționale de audit intern.

TEMATICA
(1)
(2)
(3)
(4)

Auditul intern – schimbări notabile în cadrul normativ
Rolul și poziționarea auditului intern în cadrul organizației
Valoarea adăugată a activității de audit intern
Riscuri emergente pe agenda auditului intern
4.1 Riscul cibernetic
4.2 Riscul de neconformitate cu cerințele GDPR
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LECTORI




Clarisa Bulai - Senior Manager în cadrul departamentului Consultanță în Managementul
Riscului, Deloitte România și Moldova
Raluca Anton - Manager în cadrul departamentului Consultanță în Managementul Riscului,
Deloitte România și Moldova
Cosmin Şerbănescu - Preşedinte, Institutul Naţional de Control Intern

Pentru mai multe detalii și înregistrare, vă rugăm accesați acest LINK.
Locaţia va fi comunicată participanţilor.

INVESTIŢIE
Alte
categorii

450 Lei

Grupuri
(minim 4
participanţi)

350 Lei

Cursanți
Parteneri
Colaboratori

400 Lei

Studenţi
programe
universitare
INCIR
Gratuit

Membri INCIR
Persoane
Juridice
2 invitaţii
Gratuite

Membri INCIR
Persoane Fizice
(înscriși până la
data de 01.03.2019)

Gratuit

Notă: (1) Tarifele sunt finale, includ pauza de cafea, masa de prânz și documentele cursului.
(2) În funcţie de anumite situaţii neprevăzute, pot exista cazuri de înlocuiri ale unor lectori.
(3) Membrii organismelor profesionale cu care INCIR are încheiate protocoale de colaborare beneficiază de tarife preferenţiale.

Participanții la workshop 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.
Vă așteptăm la evenimente!
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