
 

 

 
AUDITAREA SECURITATII INFORMATIEI 

 
Durata: doua zile 

 
Perioada:  25-26 noiembrie 2019 
 
Program desfasurare: 09:00 – 16:00  
 
Descrierea cursului/ Competente dobandite 

 
Ziua 1 

Procesul de audit: definirea cerinţelor de documentare a funcţiei de audit, a scopului, a rolului 

şi responsabilităţilor; planificarea angajamentului pentru a adresa obiectivele auditului, pentru 
respectarea standardelor profesionale, evaluarea aspectelor specifice, documentarea şi 
raportarea cerinţelor. 

Standarde şi proceduri: ITAF – A Professional Practices Framework for IS Audit/ Assurance. 

Definirea planului de audit: revizuirea afirmaţiilor ce fac obiectul evaluării; selectarea criteriilor 

pe baza cărora subiectul va fi evaluat, pentru a fi obiective, complete, relevante, măsurabile, 
general recunoscute şi pe înţelesul tuturor celor cărora le este destinat raportul de audit. 

Ziua 2. 

Colectarea dovezilor şi documentarea testelor: considerarea lipsei unor controale în 

planificarea auditului, în determinarea naturii, momentului şi complexităţii procedurilor de audit, 
obţinerea unui număr suficient de dovezi, adecvate pentru a trage concluziile rezonabile. 

Redactarea raportului de audit: documentarea şi comunicarea oricăror acte ilegale sau 

încălcări ale reglementărilor; raportarea rezultatelor angajamentului; monitorizarea activităţilor 
relevante pentru a concluziona dacă au fost întreprinse acţiuni pentru a adresa constatările şi 
recomandările de audit. 

AAIR organizeaza cursul in IBR, asigurând lector specializat, suport de curs, bază materială 
necesară şi servicii de catering. 
 
Adresabilitate 

 
Cursul se adreseaza in principal auditorilor interni sau externi, ofiterilor de conformitate sau 
expertilor din zona riscului operational. 
 
Limba: romana 
 
Lector: Florin-Mihai Iliescu, CISA, CISSP  

Are o experienţă de peste 15 ani în audit şi securitate IT, perioadă în care a efectuat peste 200 
de audituri IT, fiind autorizat de Autoritatea de Supraveghere Financiară ca şi auditor IT extern. 
Este absolvent al Facultăţii de Automatică şi Calculatoare din cadrul Universităţii Politehnice 
Bucureşti şi deţine un Master în Arhitectura Sistemelor de Calcul. 
Florin a participat la dezvoltarea CISA Review Manual editat de ISACA şi este autorul a mai 
multor întrebări incluse în examenul pentru obținerea certificării de auditor de sisteme 
informatice susținut de ISACA. Conduce din 2004 compania Info-Logica Silverline specializată 
în audit, securitate şi consultanţă IT. 



 

 

Loc de desfasurare: Institutul Bancar Român, Str Negru Voda, nr. 3, sector 3, Bucureşti,  

 
Tarif de participare: 600 lei pentru membrii AAIR şi 800 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  
 
Plata se va efectua in contul Asociatiei Auditorilor Interni din Romania RO73  RNCB 0082 0869 
4138 0001 deschis la BCR Romania, Sucursala Unirea sau direct la sediul sau. Daca 
organizatia sau institutia dvs. doreste achitarea tarifului de participare, Asociatia  va emite si 
transmite documentele necesare efectuarii platii prin virament bancar.  
 
Se ofera suport de curs si diploma de participare – 15 CPE. 
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