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CONFERINȚA 

 
 

Bune practici de guvernanță corporativă 
 

București | Hotel Marshal Garden  | Sala Panoramic  
 

Miercuri 3 iunie 2015 | 09:30 – 16:30 

 
 
 
Context 
 
Climatul de afaceri actual cauzat în principal de criza economică va determina 
schimbări majore în rolul și responsabilitățile managementului de top și 
strucuturilor de conducere ale organizațiilor. În mediul corporatist de astăzi 
majoritatea companiilor trebuie să administreze corespunzator un nou set de 
provocări.  
 
Sursele tradiționale de capital au devenit dintr-o dată destul de greu de 
accesat și insuficiente, în mare parte și datorită crizei creditelor. Riscurile sunt 
reajustate și reevaluate ținând cont de volatilitatea piețelor și deteriorarea 
valorii activelor. Crearea de strategii pe termen lung poate fi o provocare în 
condițiile în care impredictibilitatea este o constantă a mediului de afaceri 
modern. 
 
Este datoria boardului și managementului de top al companiilor să înțeleagă și 
să determine impactul produs de aceste variabile asupra companiei, să 
stabileasca direcția viitoare de acțiune și să acționeze în beneficiul companiei, 
maximizând profitul și utilizând resursele într-un mod eficace.  
 
Acționarii și stakeholderii se așteaptă de la Consiliul de Administrație și de la 
managementul de top să orienteze companiile către creștere sustenabilă și să 
redea încrederea investitorilor în abilitățile și aptitudinile managementului de a 
crea organizații capabile să genereze bunăstare pe termen lung.  
 
Astăzi, mai mult ca oricând, conformitatea cu reglementările în vigoare și 
cadrul intern normativ, precum și aderarea la practici de guvernanță solide 
constituie un cadru de lucru esențial pentru un Consiliu de Administrație 
performant și un management senior eficient.   
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Conferința Bune practici de guvernanță corporativă își propune să fie un 
forum de dialog și dezbateri pe teme de actualitate și de interes din sfera 
guvernanței corporative, reunind lectori și practicieni cu expertiză în domeniu.  

 
 
Audiența 
 
 Specialiști in guvernanță corporativă, top management 

 Auditori interni, profesioniști în control intern, conformitate, antifraudă, 
juriști, experți anticorupție 

 Reprezentanți ai mediului de afaceri 

 Reprezentanți ai băncilor, societăților de asigurări, sector financiar 
bancar, companii private si de stat 

 Profesori universitari 

 Persoane intersate de subiect și tematicile dezbătute 

 

 
 
 

Agenda evenimentului 
 

Interval orar Activitate 
 

09:00 – 09:30 Primirea invitaților 

09:30 – 12:00 Secțiunea I 

12:00 – 13:00 Prânz și socializare 

13:00 – 15:00 Secțiunea a -II- a 

15:00 – 16:00 Degustare de vin 

 

 

Participanții primesc, pe bază de solicitare prealabilă, CERTIFICAT DE 
PARTICIPARE emis de Institutul de Control Intern cu 7 credite de dezvoltare și 

perfecționare profesională continuă. 



 

 
 

© Institutul de Control Intern                                                                          www.institutuldecontrolintern.ro                                                                                
 

 

     
LECTORI  CONFIRMATI                              TEMĂ DE DEZBATERE 
 

 

Dna. LINDA KIDWELL 

1.  

2. University of Wyoming 

Profesor asociat de 

contabilitate  

 

Guveranța corporativă în 

România. O perspectivă 

americană 

 

Dna. MARISA MAC ISAAC  

 

Ambasada SUA 

 

Rule of Law Officer 

Sfaturi practice de 

implementare a 

controlului intern în 

activitățile cotidiene  

 

Dl. SEBASTIAN BODU 

 

Consultant / Profesor de 

Drept 

ASE 

 

Practici europene de 

guvernanță corporativă 

 

Dl. IONEL NIȚU 

 

IntelSeCo 

 

Director General 

 

Management integrat al 

riscului  

 

Dl. MIHAI SĂNDULESCU 

 

Institutul de Control Intern  

 

Lector / Consultant 

 

Tranziția guvernanței de la 

„G“ extern la „g“ intern  

 

Dl. DRAGOŞ DINCĂ 

 

Poşta Română 

 

Director IT&C 

   

Dezvoltarea unei                 

guvernanţe IT de succes 

 

Dl. COSMIN ŞERBĂNESCU 

 

Institutul de Control 

Intern 

 

Preşedinte 

 

Relația audit intern – 

guvernare corporativă în 

cadrul instituției de credit  

 

 

 

Dl. ADRIAN VINTILESCU 

 

Institutul de Control 

Intern 

 

Cercetător Senior 

Analiză statistică utilizând 

tehnici de data mining a 

implementării adecvate a 

standardelor de control 

intern în instituţiile 

publice din România 

 

Dl. DUMITRU BEZE 

Asociaţia Investitorilor pe 

Piaţa de Capital 

 

CEO 

 

Guvernanța corporativă:           

instituțiile ca formă fără 

fond din piața de capital 

românească 

 

https://www.linkedin.com/company/12923?trk=prof-0-ovw-curr_pos
https://www.linkedin.com/vsearch/p?title=Associate+Professor+of+Accounting&trk=prof-exp-title
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TAXE DE ÎNREGISTRARE 

 
Înregistrare după 

data de 
25.05.2015 

Înregistrare 

până la data de 
25.05.2015 

Cursanți  / 

Clienți ai ICI 

Membrii ICI (înscriși 

până la data de 
27.04.2015) 

 
350 RON 

 

300 RON 

 
200 RON 

 

100 RON 

 

 

Notă:    Preţurile includ TVA, pauze de cafea, masa de prânz şi documentele conferinţei.  

 

            Client: companie/instituție de stat care a apelat la serviciile de consultanță ale Institutului de Control Intern 

            Cursant: fost cursant/participant la conferințele Institutului de Control Intern   

     

             Înscrierea la conferinţă se face pe baza completării Formularului de înregistrare.       

             Se oferă discount de grup. 

   
*  Pentru propuneri de lectori, parteneriate și promovare în cadrul conferinței, vă rugăm să ne contactați.  

 
 
 
Institutul de Control Intern 
 

INSTITUTUL DE CONTROL INTERN este o organizaţie profesională, 
independentă şi autonomă, cu personalitate juridică de drept privat, având ca 
obiectiv principal să promoveze, să reprezinte, să organizeze, să coordoneze şi să 
dezvolte identitatea şi recunoaşterea publică a profesiei de Specialist Control Intern 
în România. 
 
Membrii Institutului de Control Intern sunt profesionişti în control intern, control intern 
/ managerial, audit intern, audit public intern/extern, managementul riscului, 
management antifraudă, conformitate şi guvernanţă corporativă. 
 
Institutul de Control Intern acordă certificări şi distincţii profesionale, organizează 
conferinţe şi evenimente pe teme de control intern şi audit intern, furnizează 
programe de pregătire şi perfecţionare profesională, editează studii, lucrări şi ghiduri 
de control intern şi dezvoltă compeţentele persoanelor aflate la început de carieră în 

control intern, prin intermediul ACADEMIEI DE CONTROL INTERN. 

 
 
Contact  
 
Institutul de Control Intern 
 
Tel:  0752 525 525 
Mail: contact@institutuldecontrolintern.ro 
Web: www.institutuldecontrolintern.ro 
 

mailto:contact@institutuldecontrolintern.ro
http://www.institutuldecontrolintern.ro/

