
 

 

 

 

 

PROGRAMUL DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ PENTRU AUDITORII INTERNI  

ORGANIZAT DE IIA-ROMÂNIA ÎN PERIOADA SEPTEMBRIE-DECEMBRIE 2019 
 

 

 

Aptitudini/Abilităţi/ Competenţe Adresabilitate Denumirea cursului Modul 
Cod 

curs 
Furnizor Lectori 

Data* 

estimată/ 

Data cursului 

Durată 

(ore 

CPE) 

Grupa 

(minim) 
Preţ Locaţie 

Detalii 

(Click) 

▪ Definirea guvernanței corporative 

▪ Stakeholderi și actori în guvernanța corporativă 

▪ Beneficii și obstacole pentru o bună guvernanță 

corporativă  

▪ Importanța eticii și transparenței în guvernanța 

corporativă  

▪ Guvernanța corporativă vă poate sprijini în 

lupta împotriva fraudei și corupției 

▪ Rolul comitetului de audit ca organism 

independent în guvernanța corporativă  

▪ Rolul auditului intern în guvernanța corporativă  

▪ Ce face Uniunea Europeană în domeniul 

guvernanței corporative? 

P/PV 

CAE/A

M/AS/A

SF/AJ 

Guvernanță corporativa GUV GUV AAIR Carmen Burcea   27 Septembrie 8 10 400/ 

600 

lei 

Bucureşti 

 

 

Obţinerea certificărilor internaționale în audit 

intern P/PV 

CAE/A

M/AS/A

SF/AJ 

Curs de pregătire pentru CIA (partea 1, 2 sau 

3) CIA1 

CIA AAIR Alexandru 

Coracioni 

Septembrie - 

Octombrie 

12 10 250/ 

350 

eur 

Bucureşti 

 

 

▪ Deprinderea abilităților privind identificarea, 

analiza și gestionarea riscurilor prin exerciții P/PV 

CAE/A

M/AS/A

SF/AJ 

Atelier practic privind identificarea, analiza și 

gestionarea riscurilor  MR1 

MRPV AAIR Carmen Burcea Octombrie  
DACA SE 

CONSTITUIE O 

GRUPA 

12 10 600/ 

800 

lei 

Bucureşti 

 

 

▪ Auditarea proiectelor finantate prin POIM 
P/PV 

CAE/A

M/AS/A

SF/AJ 

Auditarea proiectelor finantate prin POIM 

POIM 

POIM AAIR Mihai Macovei Octombrie 24 10 600/ 

800 

lei 

Bucureşti 

 

 

▪ Definirea universului de audit 

▪ Selectarea factorilor de risc 

▪ Definirea nivelurilor de risc 

▪ Aplicarea punctajelor riscului 

▪ Elaborarea planului de audit 

P/PV 

CAE/A

M/AS/A

SF/AJ 

Managementul Riscurilor 

MR 

MR AAIR Marius Tomoiala Octombrie 12 10 600/ 

800 

 

Bucuresti  

▪ Auditul Mediului de Control 

P/PV 

CAE/A

M/AS/A

SF/AJ 

Auditul Mediului de Control 

AMC 

AMC AAIR Carmen Burcea Noiembrie 12 10 600/ 

800 

Bucureşti 

 

 

▪ Codul etic 

▪ Tipuri de fraude 

▪ Prevenirea, detectarea și investigarea fraudelor 
P/PV 

CAE/A

M/AS/A

SF/AJ 

Etică și fraudă 

P5 

ETH AAIR Alexandru 

Coracioni 

Decembrie  

DACA SE 

CONSTITUIE O 

GRUPA   

12 10 600/ 

800 

Bucureşti 

 

 

▪               

▪ Dobândirea competențelor minimale pentru 

auditarea sistemului informatic al organizației P/PV 

CAE/A

M/AS/A

SF/AJ 

Auditarea securitatii informatiei(partea 1, 2 

sau 3) IT 

ESI AAIR Florin Gogoasa Noiembrie  12 10 600/ 

800 

lei 

Bucureşti 

 

 

▪               

▪               

▪               



 

 

 

 

 

P: Cursul se adresează sectorului public 

Pv: Cursul se adresează sectorului privat (P/Pv: Cursul se adresează atât sectorului privat cât și public) 

Conducătorul executiv al auditului (CAE) 

Manager de Audit (AM) 

Auditor Senior (AS) 

Personal auditor (ASF) 

Auditor Junior (AJ) 

 

NOTĂ: vom încerca, pe cât posibil, să respectăm datele înscrise.  

Rugămintea noastră este ca fiecare posibil participant să-şi exprime opţiunile pe adresa de email office@aair.ro.  
 

*  Data organizării cursului este estimativă și se stabileşte numai după constituirea grupei minime de participanţi 8-10 persoane. În acest sens, vă rog să menționați, cât mai repede posibil opțiunile dumneavoastră privind   

Data estimată este pentru locaţia Bucureşti. Pentru alte locaţii se va stabili o dată pe măsura realizării unei grupe minime. 

    Pentru cursurile IIA taxele de participare sunt de 600 lei pentru membrii IIA (AAIR) şi 800 lei pentru non membri. Pentru mai mult de 2 participanți de la aceeași instituție se acordă reduceri de taxă. 

    Pentru auditorii interni din entitățile publice aparținând administrației locale se acordă taxe speciale;  

    Pentru alte cursuri, taxa de participare se stabileşte distinct, în funcţie de lector;   

    Pentru cursurile organizate la sediul beneficiarului, condiţiile (preţ, dată de organizare etc.) se stabilesc de comun acord. În acest caz, taxa este pe zi şi nu pe participant; 

    Pentru două participări la cursuri IIA într-un an, a treia este gratuită, pentru aceeaşi persoană şi în condiţiile constituirii unei grupe minime; 

    Programul este supus actualizării pe parcursul anului în funcţie de solicitările dv.    

 

Pentru orice sugestii privind noi propuneri de cursuri sau de lectori sau alte aspecte privind activitatea de pregătire profesională vă rog să scrieţi pe adresa office@aair.ro, cu menţiunea „pentru Comitetul de Pregătire 

Profesională” 

În cazul în care doriți să faceți parte din corpul lectorilor IIA-Romania și să susțineți cursuri în diferite domenii în cadrul IIA-România, vă rugăm să transmiteți următoarele informații pe adresa office@aair.ro, cu 

menţiunea „pentru Comisia de Pregătire Profesională”: 

▪ un CV din care să rezulte experiența profesională și de formare 

▪ propuneri de teme de curs 

▪ date estimative în care ar putea fi susținute cursurile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTELE IIA-ROMÂNIA 

 

BILIUS RUXANDRA 
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