ANEXA 3

Comitetele Executive ale IIA România

Comitete de lucru propuse
Comitetul pentru practica
profesionala si reglementare
(CPPR)
(Professional Practices and
Regulation)

Responsabilitati

▪
▪

▪
▪
▪

▪

▪

Comitetul de pregatire

Comitetul pentru practica profesionala si
reglementare (CPPR) are urmatoarele atributii:
promovează principiile, regulile şi standardele de
activitate elaborate de către Institutul Auditorilor Interni;
asigură înţelegerea şi însuşirea noilor concepte în
activitatea de audit intern datorită progreselor
înregistrate pe plan internaţional;
organizează colocvii, simpozioane şi alte manifestări în
domeniu pentru informarea membrilor săi;
recomanda adoptarea agreerii Declaraţiilor de Poziţie;
realizează studii pe domeniul de activitate, atât la nivel
naţional, cât şi la nivel internaţional, analizează şi
evaluează date statistice privind evoluţia auditului
intern;
elaborează propunerile de perfecţionare a cadrului
legislativ şi procedural în domeniul auditului intern fiind
un partener al instituţiilor abilitate în acest domeniu;
coordoneaza studiile de caz initiate de IIA Global si se
asigura ca se raspunde in timp util la solicitarile IIA
Global.

Comitetul de pregatire profesionala continua (CPPC)

Profilul &Calificarea functiei
Comitetul pentru practica profesionala
si reglementare (CPPR) este condus de
un presedinte care este membru în
Consiliul Director sau un alt membru cu
experienţă in Asociatie numit de către
Preşedintele Asociaţiei.
▪ Toţi ceilalţi membri ai comitetului trebuie
sa fie membri ai Asociatiei sau intr-o
relatie buna cu Asociatia .
▪ Mai mult de 50% din membrii acestui
comitet vor avea CIA sau o altă calificare
IIA.
▪ Numărul total de membri trebuie să fie
de min. 3 - max. 5 membri cu drept de
vot.
▪ La stabilirea componentei CPPR, in
ceea ce priveste administrarea membrilor
CPPR, trebuie să se evite orice conflict de
interese cu alte instituţii implicate în
funcţia de reglementare a auditorilor
interni (Ministerul Finanţelor, Camera
Auditorilor Financiari, CECCAR), în
măsura în care sunt încheiate acorduri
specifice cu aceste instituţii.
Comitetul de pregatire profesionala
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Comitete de lucru propuse
profesionala continua (CPPC)
(Continuous Professional
Committee)

Responsabilitati

Profilul &Calificarea functiei

are urmatoarele atributii:
▪ evaluează necesităţile de pregătire profesională ale
membrilor Asociaţiei ţinând cont şi de solicitările
acestora;
▪ elaborează direcţiile de perfecţionare şi întocmeşte
planul anual de pregătire profesională;
▪ organizează desfăşurarea activităţilor de pregătire
profesională prin antrenarea membrilor Asociaţiei cu
experienţa deosebită;
▪ asigură documentaţia aferentă de informare, ţine
evidenţa participanţilor şi emite documentele de
atestare a participării la cursuri;
▪ colaborează cu instituţiile de profil in domeniul pregătirii
profesionale în vederea organizării de cursuri
universitare, seminarii, materiale documentare, pliante
etc.
▪ realizează demersurile necesare pentru organizarea şi
desfăşurarea în România a examenului pentru
obţinerea calităţii de CIA, conform criteriilor IIA, inclusiv
de susţinerea acestora în limba română;
▪ ofera indrumare persoanelor interesate în obţinerea
certificărilor IIA;
▪ elaboreaza planul de pregatire pentru auditorii interni
din sectorul public, în conformitate cu Acordul incheiat
cu UCAAPI - Ministerul Finanţelor;
▪ emite certificate de participare pentru auditorii interni din
sectorul public, în conformitate cu Acordul incheiat cu
UCAAPI - Ministerul Finanţelor;
▪ tine evidenţa auditorilor interni din sectoarele public şi
privat, instruiţi prin AAIR sau IIA.
▪ promovează interesele membrilor în legătură cu

continua (CPPC) trebuie să fie condus de
un presedinte care este membru in Consiliul
Director sau un alt membru cu experienţă
(experienta didactica universitara) numit de
către Preşedintele Asociatiei.
▪ Mai mult de 50% din membrii acestui
comitet vor avea CIA sau o altă calificare
IIA.
▪ Toţi ceilalţi membri ai comitetului trebuie
sa fie membri AAIR cu un statut bun.
▪ Numărul total de membri trebuie să fie de
min. 5 - max. 7 membri membri cu drept de
vot.
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Comitete de lucru propuse

Comitetul de administrare a
membrilor (CAM)
(Membership Committee)

Comitetul de relatii publice si
publicistica (CRPP)
(PR, Media & Editorial
Committee)

Responsabilitati
scopurile activităţii Asociaţiei;
▪ acordă consultanţă de specialitate pe problemele de
interes ale membrilor asociaţiei;
▪ acordă asistenţă membrilor Asociaţiei care doresc să
îmbrăţişeze profesia de auditor intern.
Prin intermediul membrilor săi, Asociaţia poate acorda
sprijin de specialitate, la cerere, instituţiilor, asociaţiilor
sau altor organizaţii profesionale.
Comitetul de administrare a membrilor (CAM) are
urmatoarele atributii:
▪ dezvoltarea şi implementarea unei strategii pentru
păstrarea şi creşterea numarului de membri;
▪ analizează, evaluează şi avizează cererile de membru;
▪ primirea şi solutionarea punctelor de vedere din partea
membrilor AAIR;
▪ recomanda Consiliului Director membrii AAIR care pot fi
premiati, felicitati sau se suporta finantarea unor
servicii/ bunuri in semn de recunoastere a eforturilor
depuse si implicarii in activitatea Asociatiei.emite
recomandări de apreciere la cererea membrilor
Asociaţiei referitoare la interesul manifestat de aceştia
faţă de activitatea de audit intern;
▪ organizează activităţile de acordare a premiilor,
diplomelor şi distincţiilor pentru merite deosebite.
▪ Comitetul de relatii publice si publicistica (CRPP) are
urmatoarele atributii:
▪ recomanda şi ofera consultanţă privind publicitatea
adecvata a activitatii Asociatiei;
▪ organizează un birou de documentare şi informare a
membrilor Asociaţiei;

Profilul &Calificarea functiei

Comitetul de administrare a membrilor
(CAM) trebuie să fie condus de un
presedinte care este membru in Consiliul
Director sau un alt membru cu experienţă in
Asociatie numit de către Preşedintele
Asociatiei.
▪ Toţi ceilalţi membri ai CAM trebuie sa fie
membri AAIR cu un statut bun.
▪ Numărul total de membri trebuie sa fie de
min. 3 - max. 5 membri membri cu drept de
vot.

Comitetul de relatii publice si publicistica
(CRPP) trebuie să aibă un preşedinte şi un
secretar. Preşedintele trebuie să fie membru
în Consiliul Director sau un alt membru cu
experienţă in Asociatie numit de către
Preşedintele Asociaţiei.
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Comitete de lucru propuse

Comitetul de buget si finante
(CBF)
(Budget and Finance
Committee)

Responsabilitati

Profilul &Calificarea functiei

▪ realizează editarea, tipărirea şi difuzarea prin mijloace
proprii sau prin colaborare, de buletine informative,
reviste şi alte materiale publicitare şi documentare în
domeniul auditului intern;
▪ ofera indrumari şi asistenta in ceea ce priveste
dezvoltarea de conţinut de informaţii catre toate
publicaţiile AAIR sau IIA Global (inclusiv media
electronică, cum ar fi conţinutul Web-site-ului AAIR sau
IIA), inclusiv dezvoltarea şi menţinerea unor standarde
editoriale de bază;
▪ supravegheaza activităţile de editare, redactare,
publicare şi imprimare;
▪ recomanda Consiliului Director noi publicaţii spre a fi
finanţate, a gasi un parteneriat, etc.
▪ recomanda Consiliului Director numirea şi încetarea
activitatii celor care se ocupa de editarea, redactarea,
publicarea şi imprimarea unor materiale AAIR şi nonmembrilor numiti în cadrul CRPP;
▪ primirea şi solutionarea punctelor de vedere din partea
membrilor AAIR legate de publicaţiile Asociatiei;
▪ intocmeste si inainteaza Comitetului de buget si finante
un buget anual care sa prevada veniturile si cheltuielile
necesare bunei desfasurari a activitatii acestui Comitet.
Comitetul de buget si finante (CBF) are urmatoarele
atributii:
▪ revizuieste şi, după caz, face recomandari Consiliului
Director cu privire la urmatoarele aspecte:
− evidenta activitatilor din cadrul AAIR, contabilitate,
aspecte financiare şi de investiţii, politici de
cheltuieli si de capital;

▪ CRPP ar trebui să asigure un echilibru
intre membri si non-membri conceput pentru
a menţine statutul dorit de AAIR sau IIA şi
pentru a asigura un echilibru adecvat de
control imparţial şi expertiză. În acest sens:
- un procent mai mare de 50% din
totalul membrilor Comitetului cu drept
de vot va fi reprezentat de membri
care practica profesia de audit intern,
intr-o organizaţie din sectorul public
sau privat.
- comisia trebuie să includă cel puţin
un membru cu experienta in
domeniul relatiilor publice si
publicistica, jurnalistica etc., în
măsura în care aceşti candidaţi sunt
disponibili.
▪ Numărul total de membri trebuie să fie de
min. 5 - max. 7 membri, din care 80%
membri cu drept de vot.

Comitetul de buget si finante (CBF)
trebuie să fie condus de un preşedinte care
este membru în Consiliul Director sau un alt
membru cu experienţă in Asociatie numit de
către Preşedintele Asociaţiei.
▪ Toţi ceilalţi membri ai comitetului sunt
membri ai Asociatiei cu un statut bun.
▪ Cel puţin trei membri trebuie să aibe
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Comitete de lucru propuse

Comitetul Ambasadorilor
(CA)
(Advocacy Committee)

Responsabilitati

Profilul &Calificarea functiei

− conturile de gestiune şi previziunile financiare;
− bugetul anual;
− rezultatele calculului unor indicatori, de ex: rata
anuală de creştere a numărului de membri etc.
▪ ofera consiliere Trezorierului şi Consiliului Director cu
privire la:
− noi oportunităţi financiare;
− modul de activitate a altor organizatii cu profil
concurent si impactul in ceea ce priveste veniturile
AAIR;
− implicaţiile financiare ale deciziilor strategice AAIR.
▪ ofera consiliere Trezorierului şi Consiliului Director cu
privire la:
− politicile contabile;
− procesele de afaceri;
− resurse;
− priorităţile cheie.
▪ organizează şi coordonează Conferinţa Naţională;
▪ elaborează proiecte de modificare a Statutului, a
Regulamentului de organizare şi funcţionare al
Asociaţiei ş.a. pe baza propunerilor membrilor, în
vederea dezbaterii în cadrul Conferinţei Naţionale;
▪ coordonează şi monitorizează activităţile publice ale
Asociaţiei.
Comitetul Ambasadorilor (CA) are urmatoarele atributii:
▪ purtător de cuvânt in România şi in străinătate despre
obiectivele AAIR si despre avantajele de a fi membru
AAIR/IIA.

experienta relevanta in domeniul financiar şi
contabil şi o practică de cel puţin 5 ani, în
măsura în care aceşti candidaţi sunt
disponibili.
▪ Numărul total de membri trebuie sa fie de
min. 3 – max. 5 membri cu drept de vot.

Comitetul Ambasadorilor (CA) trebuie să
fie condus de un preşedinte care este
membru în Consiliul Director sau un alt
membru cu experienţă in Asociatie numit de
către Preşedintele Asociaţiei.
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Comitete de lucru propuse

Comisia de conduita etica

Responsabilitati
▪ prezinta obiectivele si activitatile Asociatiei persoanelor
care activeaza in audit intern, mediului de afaceri,
conducerii institutiilor publice, reprezentantilor
Guvernului, Parlamentului, unor instituţiilor de
învăţământ superior, etc.
▪ informeaza şi comunica cu toate structurile conexe
Asociatiei;
▪ transmite periodic catre mass-media informatii despre
activitatea Asociatie, obiectivele Asociatie, principalele
evenimente la care a participat sau care vizeaza
Asociatia etc. Se asigura ca, periodic, Asociatia are
articole publicate în cateva reviste bine-cunoscute.
▪ promovează dezvoltarea relaţiilor între Asociaţie şi
instituţiile din România pe baza respectării principiilor
independenţei şi competenţei profesionale;
▪ stabileşte şi dezvoltă colaborarea cu asociaţii şi alte
instituţii de specialitate şi organisme internaţionale de
profil, pentru realizarea scopurilor propuse;
▪ cooperează cu asociaţiile şi organizaţiile similare din
alte ţări şi poate participa la organismele internaţionale
de profil, în vederea obţinerii de date şi informaţii,
precum şi la realizarea unor schimburi de experienţă cu
privire la activitatea de audit intern;
▪ asigură difuzarea catre membri, mediul de afaceri,
conducerea institutiilor publice, reprezentantii
Guvernului, Parlamentului, instituţiile de învăţământ
superior, etc. a informaţiilor privind organismele
internaţionale şi evoluţia profesiei pe plan extern;
▪ asigură participarea la manifestările şi evenimentele de
profil din ţară şi străinătate.
Se intruneste ad-hoc, ori de cate ori se considera

Profilul &Calificarea functiei

Presedintele si membrii CA trebuie sa
indeplineasca urmatoarele conditii:
− Sa activeze sau să fi activat minim 3
ani în domeniul auditului intern într-o
entitate publică sau privată;
− Statutul de membru activ în AAIR
pentru urmatoarele douăsprezece
(12) luni imediat de la data depunerii
candidaturii;
− demonstrarea experientei in
domeniul relatiilor publice,
comunicare si conducere
determinate/ trasate de către
Comitetul de Numire şi aprobate de
către Consiliul Director.

Comisia de conduita etica
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Comitete de lucru propuse
(CCE)

Responsabilitati
necesar.
Comisia de conduită etică are următoarele atribuţii:
▪ cercetează sesizările primite cu privire la abaterile
săvârşite de membrii Asociaţiei (indiferent de pozitia si
statutul acestora) privitoare la respectarea Statutului,
prezentului regulament şi al celorlalte hotărâri ale
Consiliului Director, precum şi ale Codului privind
conduita etică şi ale reglementărilor IIA;
▪ prezintă rezultatele investigaţiei Consiliului Director cu
propuneri concrete de soluţionare.

Profilul &Calificarea functiei
(CCE) este condusa de un presedinte care
este membru în Consiliul Director sau un alt
membru cu experienţă in Asociatie numit de
către Preşedintele Asociaţiei.
▪ Mai mult de 50% din membrii acestui
comitet vor avea CIA sau o altă calificare
IIA.
▪ Numărul total de membri trebuie să fie
de min. 3 - max. 5 membri cu drept de
vot.

(2) În cazul în care persoana investigată este membru al
Consiliului Director, va fi implicat şi IIA Global,cu privire la
sesizările şi rezultatele cercetărilor Comisiei de Conduită
Etică.
(3) Membrii Comisiei de Conduită Etică vor semna o
Declaraţie de Independenţă, pentru fiecare investigaţie
realizată.
(4) Membrii Comisiei de Conduită Etică depun la Secretariatul
General al Asociaţiei un dosar complet privind
investigaţiile realizate (sesizările primite, raportul întocmit
în urma investigaţiilor, alte documente întocmite pe
parcursul desfăşurării investigaţiilor, copie după informarea
trimisă la IIA Global , atunci când este cazul etc.). Toate
documentele întocmite de către Comisia de Conduită Etică
vor fi păstrate şi arhivate corespunzător, în condiţiile legii.

▪
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