
                                              
 
 

 

Managementul riscului intern în România 
 
 

• La ce riscuri vă supuneți în compania Dvs? 
• Cum puteți preveni, evalua și monitoriza riscurile interne ale companiei? 
• Cum vă puteți îndeplini obligația legală de raportare a riscurilor? 
 

 
Vă invităm să participați la un seminar de o jumătate de zi, în care vom discuta despre modalitățile și 
instrumentele specifice pentru managementul riscului în compania Dvs.  
 
În urma seminarului veți ști să gestionați următoarele provocări: 
 

- Implementați un sistem de management al riscului în companie, ca sistem de avertizare 
timpurie – pași de lucru, beneficiile analizei interne de risc, exemple. 

 
- Dezvoltați sisteme interne de control și evaluare a indicatorilor financiari și non-financiari – 

înlocuiți managementul de criză cu un management preventiv al riscurilor. 
 

- Determinați tipurile de riscuri la care este expusă compania Dvs. și impactul acestora 
asupra afacerii Dvs. – pentru un control mai bun al operațiunilor curente și gestionarea în timp 
real a proceselor cheie. 

 
- Aflați cum vă puteți îmbunătăți indicatorii cheie de performanță prin implementarea unui 

sistem de management al riscului. 
 
 
Taxa de participare: 
 
300 RON (plus TVA) pentru membri și 450 RON (plus TVA) pentru non-membri 
 
 

*** 
 
 
Mattig Management Partners este o companie independentă, care oferă servicii de consultanţă 
managerială, printre care se numără soluțiile de management al riscului dezvoltate de către firma 
elvețiană Treuhand- und Revisionsgesellschaft Mattig-Suter und Partner, soluții implementate cu 
succes în numeroase firme din spațiul vorbitor de limbă germană. 
 
Echipa noastră lucrează în strânsă colaborare cu mandatarii săi, pentru a dezvolta cele mai rentabile 
strategii de reducere a costurilor și majorare a profitului, cu scopul unei utilizări eficiente a potenţialului 
de creştere pe piaţa din Europa de Sud-Est. 
 
Grupul Mattig București este parte a societății elvețiene Treuhand- und Revisionsgesellschaft Mattig-
Suter und Partner, care cu cele patru locații în Elveția (Schwyz, Pfaeffikon, Zug, Brig) și cu filialele din 
Austria (Viena), România (București, Timișoara, Sibiu), Bulgaria (Sofia) și Albania (Tirana) aparține 
celor mai mari 10 angajatori din zona de limbă germană a Elveției.   
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FORMULAR DE PARTICIPARE: 
 
 
 
Participant / Funcţia         Seminar:                        Data / Limba: 
 
 
__________________________    ______________________________    _________________________ 
 
__________________________    ______________________________    _________________________ 
 
__________________________    ______________________________    _________________________ 
 
 
Firma:           __________________________________________________________                                                               
    
Obiect de activitate:          __________________________________________________________ 
 
Cod fiscal:                                       ___________________________________________________________  
  
Nr. Ord. Registrul Comerţului:      ___________________________________________________________ 
 
Adresa:                    ___________________________________________________________ 
 
Cont / Banca:                      ___________________________________________________________ 
   
Telefon / Mobil:                               ___________________________________________________________ 
     
e-mail:                        ___________________________________________________________ 
 
 

Plata se va efectua în contul menționat mai jos. 

 
Vă rugăm să transmiteţi formularul completat la:  
e-mail: moncea.manuela@ahkrumaenien.ro sau fax: +40 21 223 10 50 

 

O eventuală anulare a înscrierii Dvs. trebuie făcută în scris, cu minimum 3 zile înainte de data la 
care este programat seminarul.  

 
                         
 

 


