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Curs de pregatire si perfectionare profesionala 

 
MEDIUL DE CONTROL, ETICA SI CONDUITA IN AFACERI -  FUNDAMENTE ALE GUVERNANTEI 

CORPORATIVE.  
ASPECTE PRACTICE DE AUDIT INTERN 

 
Bucuresti / 01.11.2019 / 09:00 – 14:30 / Termen limita de inscriere 24.10.2019 / 6 credite CPD 

 
 
 
INTRODUCERE  
 
Cursul practic “Mediul de control, Etica si Conduita in afaceri – Fundamente ale Guvernantei 
corporative. Aspecte practice de audit intern” este dedicat profesionistilor din auditul intern, 
controlul intern si guvernanta, managerilor, antreprenorilor si altor persoane interesate in intelegerea 
mediului de control.  
 
Mediul de control este funadamentul pentru toate componentele sistemului de control intern, ca o 

parte a Guvernantei corporative, reprezinta atitudinea si actiunile Consiliului de administratie si 

managementului, prin care se seteaza tonul la top, furnizand disciplina si structura.  

Valorile de integritate si etica, conduita in afaceri, importanta acordata de catre Consiliu mediului de 

control, filozofia managementului si stilul operational, angajamentul pentru competenta si 

responsabilitate sunt elementele cheie care stau la baza Guvernantei corporative.  

Auditul mediului de control va raspunde provocarilor acestuia, furnizeaza asigurare pentru sistemul de 

control intern, fiind un contributor de valoare la o guvernanta sanatoasa.  

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  
 
Cursul intentioneaza sa raspunda unor intrebari si considerente precum:  
 

 Care sunt elementele cheie ale mediului de control? 
 

 Cum sunt administrate aceste elemente cheie in operatiunile de zi cu zi? 
 

 Codul de etica si Codul de conduita in afaceri. 
 

 Echilibrul dintre centralizarea sau descentralizarea operatiunilor; influenta acestora asupra 
modului cum opereaza mediul de control. 
 

 Cum sa fie organizat auditul mediului de control? Un singur audit complex sau audituri asupra 
diferitelor componente ale mediului de control? 

 
 Suportul senior managementului si Consiliului, “buy-in” ul acestora. 

 
 Consideratii ale culturii locale si valorilor, maturitatea modelului de guvernanta. 

 
Abordarea cursului va fi una pragmatica, va cuprinde dezbateri si studii de caz personalizate cu 
exemple practice. Vor fi discutii libere asupra subiectelor propuse de participanți, analize și soluții ale 
aspectelor practice intalnite de acestia.  
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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 24/10/2019  
 la 29/10/2019  

 
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. 
 
 


