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Curs de pregatire si perfectionare profesionala 

 
SISTEMUL DE GUVERNANTA CORPORATIVA. ASPECTE PRACTICE DE AUDIT INTERN 

 
Bucuresti / 27.09.2019 / 09:00 – 16:30 / Termen limita de inscriere 20.09.2019 / 8 credite CPD 

 

 
 
INTRODUCERE  
Cursul practic “Sistemul de Guvernanta Corporativa. Aspecte practice de audit intern” este dedicat 
profesionistilor din auditul intern, controlul intern si guvernanta, managerilor, antreprenorilor si altor 
persoane interesate in implementarea unui Sistem de Guvernanta Corporativa eficient.  
 
Beneficiile Guvernatei Corporative si rolul Auditului Intern 
Auditul Intern furnizeaza o evaluare obiectiva asupra eficacitatii Guvernatei Corporative (“Guvernanta”) 
si furnizeaza recomandari pentru imbunatatirea proceselor de guvernanta pentru: 

 Luarea deciziilor strategice si operationale; 

 Supervizarea managementului riscurilor si sistemului de control; 

 Promovarea valorilor si eticii; 

 Managementul performantei. 
 
Guvernanta Corporativa se poate caracteriza uneori prin lipsa de claritate si este o provocare pentru 
Auditul Intern atunci cand incearca sa inteleaga ce este in fapt Guvernanta, cum poate fi aceasta 
monitorizata si imbunatatita. Atunci cand structura sau practicile Guvernantei sunt problematice, Auditul 
Intern trebuie sa administreze echilibrul delicat dintre emiterea de propuneri, implicarea paricipativa, dar 
si raportarea asupra Guvernantei Coporative.  
 
La sfarsitul acestui curs, participantii vor dobandi competentele necesare derularii unor activitati si 
procese de guvernanta eficiente si adecvate in organizatiile de unde provin. 
 
 
TEMATICA  
1. Obiectivele generale ale cursului 

 Intelegerea aspectelor conceptuale si practice privind Sistemul de Guvernanta Corporativa; 
 Parcurgerea si aprofundarea unor notiuni privind Managementul riscurilor, ERM, si cele 3 Linii 

de Aparare – Managementul Riscurilor, Conformitate si Audit Intern; 
 Incurajarea si responsabilizarea personalului in activitatile intreprinse, prin includerea si 

dezvoltarea procesului de autoevaluare a riscurilor si controalelor; 
 Implicatii pentru auditul Guvernantei Corporative. 

 
2. Politici ale Guvernantei Corporative 

 Cele mai bune practici si aspecte practice privind politicile specifice ale Guvernantei 
Corporative. 

 
3. Functionalitati pentru Consiliul de administratie si Comitetul de audit si comitetele de 

business 
 Aspecte ce pot influenta eficacitatea Consiliului, Comitetului de audit si comitetelor de business. 

Disfunctionalitati;  
 Comunicarea Auditului Intern cu jucatorii importanti ai Guvernantei: Consiliul de administratie, 

Comitetul de audit, CEO, conducerea executiva si comitetele de business. 
 

4. Dezbateri și studii de caz personalizate; exemple practice  
 Discuții libere asupra subiectele propuse de participanți în legătură cu temele cursului; 
 Analiza și soluționarea problemelor practice, studiilor de caz propuse de participanți; 

 Studii de caz. 
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LECTOR: Carmen Burcea, ACCA, CIA, CAFR 
Carmen Burcea are o experienta 20+ ani in domeniul auditului intern si extern, consultanta in afaceri 

(10 ani Big4), precum si in diverse roluri in management. Carmen a construit si dezvoltat functiuni de 

audit intern si guvernanta in variate industrii (asigurari, industria auto, leasing, servicii medicale) si 

organizatii diverse, atat corporatii cat si entitati antreprenoriale si entitati listate la Bursa de valori.  

Carmen a sustinut traininguri personalizate in domeniul auditului intern si guvernantei corporative, 

pentru companii din diferite industrii ale sectorului privat.  

 
LIMBA: Română 
 
 
LOC DE DESFASURARE: Institutul Bancar Român, Str Negru Voda, nr. 3, sector 3, Bucureşti 
 
 
TARIF DE PARTICIPARE: 400 lei pentru membrii AAIR şi 600 lei pentru persoanele din afara asociaţiei 
 
 
INREGISTRAREA PARTICIPARII: persoanele interesate vor informa Asociatia la nr. de tel/fax 031 005 
6789, 0723.247.300 sau la email office@aair.ro .  
Persoana de contact: Maria PIRVAN  
 
 
Termen de inscriere si achitare a cursului:  

 la 20/09/2019  

 la 25/09/2019  
 
Plata se va efectua direct la sediul sau in contul Asociatiei Auditorilor Interni din Romania 

RO73RNCB0082086941380001 deschis la BCR, Sucursala Unirea. Daca organizatia sau institutia dvs. 

doreste achitarea tarifului de participare, Asociatia va emite si transmite documentele necesare 

efectuarii platii prin virament bancar. 

Participantii la curs primesc certificate de absolvire cu credite de educatie profesionala continua.  

AAIR asigura pentru fiecare program de pregatire lectori certificate, support de curs, studii de caz, 

diplome de participare, precum si baza materiala necesare desfasurarii in bune conditii a cursurilor. 

 

 


