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Denumirea cursului: „Elaborarea unui program adecvat de  

asigurare si îmbunătătire a calitătii activitătii de audit intern” 

 

Durata: 2 zile 

Perioada: 05 decembrie (orele 09.00 – 16.00) şi 06 decembrie (orele 09.00-14.00) 

Ore CPE: 12 ore 

Se acordă:  

- Diplomă de participare emisă cu sigla IIA Global 

- Suport de curs 

Evaluare: - 

Obiectivul cursului: dezvoltarea competentelor profesionale ale auditorilor interni privind 

elaborarea programului de asigurare si îmbunătătire a calitătii activitătii de audit intern în 

consens cu buna practică internatională. 

Furnizor al suportului de curs: Institutul Auditorilor Interni din S.U.A. (IIA – Global). 

Cursul va fi sustinut pe baza suportului de curs si materialelor asigurate de către Institutul 

Auditorilor Interni din S.U.A. (IIA – Global) 

Slide-urile vor fi traduse în limba română iar materialele vor fi tipărite si asigurate în limba 

engleză. 

La finalul cursului se ofera certificat de participare cu 12 CPE. 

Tematica cursului: 

1) Standarde de calitate si Îndrumare Recomandată. Se abordează aspecte 

privind: discutarea principalelor concepte ale Seriei de Standarde 1300; clarificarea 

principalelor elemente ale Ghidului Practic ”Programul de Asigurare si Îmbunătătire a 

Calitătii”. 

2) Modelul Procesului de Evaluare a Calitătii. Se abordează aspecte privind: 

clarificarea scopului celor patru aspecte ale modelului procesului de evaluare a 

calitătii: Guvernanta Auditului Intern, Personalul Auditor, Managementul Auditului 

Intern si Procesul de Audit Intern; compararea si diferentierea scopului si utilizării 

instrumentelor procesului de evaluare a calitătii – ghidurile de planificare, sondajele, 

interviurile si programele; identificarea oricărei zone posibile de atentie pentru 

programul de asigurare si îmbunătătire a calitătii; prioritizarea zonele principale de 

atentie privind programul de asigurare si îmbunătătire a calitătii, pe baza 

răspunsurilor la chestionare. 

3) Asigurarea Calitătii: Modelul Procesului de Audit Intern. Se abordează aspecte 

privind: Interpretarea îndrumării IPPF privind asigurarea calitătii proceselor de audit 

intern; aplicarea ghidului de planificare pentru a identifica si sublinia orice lipsă cu 

privire la asigurarea calitătii proceselor de audit intern prin efectuarea unei 

autoevaluări care să aibă la bază îndrumarea IPPF; clarificarea criteriilor relevante 

pentru evaluarea conformitătii cu îndrumarea IPPF privind asigurarea calitătii 

proceselor de audit intern; dezvoltarea unor elemente principale privind un proces 

de monitorizare continuă pe care puteti să-l implementati în activitatea 

dumneaoastră de audit intern. 

4) Asigurarea Calitătii: Personalul Auditor. Se abordează aspecte privind: 

interpretarea îndrumării IPPF privind asigurarea calitătii a personalului auditor; 

aplicarea ghidului de planificare pentru a identifica si evidentia orice lipsă privind 

asigurarea calitătii a personalului auditor prin efectuarea unei autoevaluări care să 

aibă la bază îndrumarea IPPF; clarificarea criteriilor relevante pentru evaluarea 

conformitătii cu îndrumarea IPPF privind asigurarea calitătii personalului auditor; 
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dezvoltarea unor elemente principale privind autoevaluarea periodică a personalului 

auditor. 

5) Asigurarea Calitătii: Managementul Auditului Intern. Se abordează aspecte 

privind: interpretarea îndrumării IPPF privind asigurarea calitătii managementului 

activitătii de audit intern; aplicarea ghidului de planificare pentru a identifica si 

evidentia orice lipsă privind asigurarea calitătii referitoare la managementul 

activitătii de audit intern prin efectuarea unei autoevaluări care să aibă la bază 

îndrumarea IPPF; clarificarea criteriilor relevante pentru evaluarea conformitătii cu 

îndrumarea IPPF privind asigurarea calitătii referitoare la managementul activitătii 

de audit intern; dezvoltarea unor elemente principale privind autoevaluarea 

periodică a managementului activitătii de audit intern. 

6) Asigurarea Calitătii: Guvernanta Auditului Intern. Se abordează aspecte 

privind: interpretarea îndrumării IPPF privind asigurarea calitătii referitoare la 

guvernanta activitătii de audit intern; aplicarea ghidului de planificare pentru a 

identifica si evidentia orice lipsă privind asigurarea calitătii referitoare la guvernanta 

activitătii de audit intern prin efectuarea unei autoevaluări care să aibă la bază 

îndrumarea IPPF; clarificarea criteriilor relevante pentru evaluarea conformitătii cu 

îndrumarea IPPF privind asigurarea calitătii referitoare la guvernanta activitătii de 

audit intern; dezvoltarea unor elemente principale privind autoevaluarea periodică 

referitoare la guvernanta activitătii de audit intern. 

7) Realizarea unei Evaluări Periodice Interne. Se abordează aspecte 

privind:proiectarea unei evaluări periodice comprehensive care să includă activităti 

principale de evaluare, termene de realizare si cerinte privind resurse pentru 

îndeplinire; evaluarea pregătirii activitătii de audit intern pentru o evaluare externă 

a calitătii. 

8) Elaborarea de Indicatori de Performanță și Raportarea privind Programul de 

Asigurare si Îmbunătătire a Calitătii. Se abordează aspecte privind: identificarea 

indicatorilor de performantă pentru monitorizarea performantelor Programului de 

Asigurare si Îmbunătătire a Calitătii; stabilirea posibilitătilor de raportare pentru 

comunicarea rezultatelor Programului de Asigurare si Îmbunătătire a Calitătii.   

 

Lector: Tomoială Marius, CIA (Certified Internal Auditor), presedintele Comisiei de 

Pregătire Profesională a AAIR; 

 

Limba: română;   

Loc de desfăşurare: 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:  

- înscriere până la 02 decembrie 2015 

- achitare până la 04 decembrie 2015 

-  

Plata se va efectua direct la sediul sau in contul Asociatiei Auditorilor Interni din Romania 

RO77BACX0000004508589001 deschis la UniCreditTiriac Bank Romania, Sucursala 

Domenii. Daca organizatia sau institutia dvs. doreste achitarea tarifului de participare, 

Asociatia va emite si transmite documentele necesare efectuarii platii prin virament bancar.  
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