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Obiectivele Comisiei de pregătire și formare profesională în domeniul pregătirii și formării profesionale pe anul 2016: 

1. Perfecționarea competențelor și abilităților auditorilor interni din România atat prin desfasurarea cursurilor specifice cuprinse in Programul de pregătire 

profesională cat si prin raspunderea la solicitari in afara Programului initial de pregatire  

2. Împărtășirea bunelor practici internaționale în domeniul auditului intern prin organizarea, cel puțin, a unei conferințe/curs cu un expert recunoscut la nivel 

internațional 

3. Largirea ariei de acoperire prin noi cursuri organizate de catre IIA Romania si cooptarea de noi lectori (Tinte: Elaborarea si impelemnatrae planului de actiune. 

Termen: 30.06.2016) 

4. Creșterea nivelului de informare cu privire la cursurile organizate de IIA-România prin crearea unei baze de date cu posibili participanți la cursuri (Ținte: 

implementarea bazei de date/ Termen: 30.06.2016) 

5. Colaborarea cu diferiți operatori economici și alte instituții pentru organizarea de cursuri și creșterea gradului de adresabilitate al acesora 
 

 

Indicatorii de monitorizare a performanțelor Comisiei de pregătire și formare profesională în domeniul pregătirii și formării profesionale pe anul 

2015: 

1. Indicatorul perfecționării profesionale (monitorizare: trimestrial, raport la Board)   

a. Formula de calcul: Gradul de îndeplinire a Programului de pregătire profesională  

b. Periodicitate monitorizare: trimestrial  

c. Responsabil cu culegerea datelor: secretariatul IIA-România (termen: trimestrial, până pe 20 ale lunii trimestrului încheiat) 

d. Responsabil cu prelucrarea și interpretarea rezultatelor: președintele comisiei (termen: trimestrial, până pe 20 ale lunii trimestrului încheiat) 

e. Nivel de raportare: Consiliu IIA-România și președintele IIA-România   

2. Indicatorul participării la cursuri a auditorilor interni 

a. Formula de calcul: Numărul participanților la cursuri (pe categorii)(numărul total al participanților se va analiza procentual prin raportare la nr. auditorilor interni care 

au achitat taxa de membru a IIA-România pentru 2 ani consecutivi) 

b. Periodicitate monitorizare: trimestrial  

c. Responsabil cu culegerea datelor: secretariatul IIA-România (termen: trimestrial, până pe 20 ale lunii trimestrului încheiat) 

d. Responsabil cu prelucrarea și interpretarea rezultatelor: președintele comisiei (termen: trimestrial, până pe 20 ale lunii trimestrului încheiat) 

e. Nivel de raportare: Consiliu IIA-România și președintele IIA-România   

3. Indicatorul calității activității de pregătire profesională a IIA-România 

a. Formula de calcul: Procentul participanților la cursuri care au acordat punctaj mai mare sau egal cu 3 la chestionarul de evaluare al cursurilor (se consideră îndeplinit 

dacă cel puțin 60% din participanți au acordat acest punctaj) 

b. Periodicitate monitorizare: după fiecare curs și trimestrial  

c. Responsabil cu culegerea datelor: secretariatul IIA-România (termen: în maxim 20 de zile de la finalizarea cursului și trimestrial, până pe 20 ale lunii trimestrului 

încheiat) 

d. Responsabil cu prelucrarea și interpretarea rezultatelor: președintele comisiei (termen: trimestrial, până pe 20 ale lunii trimestrului încheiat) 

e. Nivel de raportare: Consiliu IIA-România și președintele IIA-România   
 



 

PROGRAMUL DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ PENTRU AUDITORII INTERNI  

ORGANIZAT DE IIA-ROMÂNIA ÎN ANUL 2016 
 

 

 

Aptitudini/Abilităţi/ Competenţe Adresabilitate Denumirea cursului Modul 
Cod 

curs 
Furnizor Lectori 

Data* 

estimată/ 

Data cursului 

Durată 

(ore 

CPE) 

Grupa 

(minim) 
Preţ Locaţie 

Detalii 

(Click) 

▪ Cunoașterea particularităților privind auditul 

procesului de achiziție 

▪ Perfecționarea competențelor privind auditarea 

funcţiei achiziţii  

P CAE/AM/

AS/ASF/

AJ 

Auditarea funcţiei achiziţii (se adresează 

sectorului public) 
M2/P AFAI 

 

AAIR Tomoială Marius  12 10 400/ 

600 

lei 

Bucureşti 

 

 

▪ Deprinderea aptitudinilor pentru aplicarea 

tehnicilor de audit intern 

▪ Cunoașterea modului de elaborare a 

documentelor unei misiuni 

▪ Deprinderea competenței de a executa o 

misiune de audit intern  

PV 
AS/ASF/

AJ 

Executarea practică a unei misiuni de audit 

intern în sectorul privat (studiu de caz) 
B2 

MAIT AAIR Sorega Marius  12 10 400/ 

600 

Bucureşti 

 

 

P 

Executarea practică a unei misiuni de audit 

intern în sectorul public (studiu de caz) 
B2/P 

MAIT/P Tomoială Marius  12 10 400/ 

600 

lei 

Bucureşti 

 

 

▪ Deprinderea abilităților pentru planificarea 

activităților de audit intern 

▪ Însușirea abilităților de a realiza planurile 

multianuale și anuale 

PV 
CAE/AM/

AS/ASF/

AJ 

Elaborarea planului strategic și anual de audit 

intern 
B3 

PSAI  Sorega Marius 

 

 12 10 400/ 

600 

Bucureşti 

 

 

P 
Elaborarea planului strategic și anual de audit 

intern conform cerințelor HG 1086/2013 
B3/P 

PSAI/P AAIR Tomoială Marius  12 10 400/ 

600 

Bucureşti 

 

 

▪ Deprinderea abilităților pentru elaborarea unui 

program de asigurare și îmbunătățire a calității 

activităților de audit intern 

P 

AS/ASF/

AJ 

Elaborarea programului de asigurare și 

îmbunătățire a calității B4/P 

PSAI AAIR Marius Sorega  7 10 200/ 

400 

lei 

Bucureşti 

 

 

▪ Deprinderea aptitudinilor privind efectuarea 

auditului performanţei 

▪ Însușirea abilităților pentru a desfășura audituri 

privind performanța în diferite domenii 

P 

CAE/AM/

AS/ASF/

AJ 

Auditul performanţei 

M1/P 

APF/P IIA/ Tomoială Marius  12 10 400/ 

600 

lei 

Bucureşti 

 

 

▪ Cunoaşterea Standardelor Internaţionale de 

Audit Intern și a îndrumării practice 

▪ Tehnici pentru asigurarea conformității cu 

prevederile acestora 

P
1
/PV

2 

 

CAE/AM/

AS/ASF/

AJ 

Implementarea Cadrului Internaţional de 

Practici Profesionale (IPPF) 

  
B1 

 

SIAI AAIR Tomoială Marius 2-3 Iulie 12 10 400/ 

600 

lei 

Bucureşti 

 

 

▪ Perfecționarea aptitudinilor privind extragerea 

datelor, analiza datelor şi eşantionare prin 

utilizarea Excel 

P/PV 

AM/AS/A

SF/AJ 

Tehnici de analiză a datelor în audit prin 

utilizarea EXCEL M3 

DAT AAIR Tomoială Marius 3-4 Septembrie 12 10 400/ 

600 

lei 

Bucureşti 

 

 

▪ Deprinderea abilităților privind identificarea, 

analiza și gestionarea riscurilor  PV 

CAE/AM/

AS/ASF/

AJ 

Atelier practic privind identificarea, analiza și 

gestionarea riscurilor în sectorul privat MR1 

MRPV AAIR Sorega Marius 10-11 Septembrie 12 10 400/ 

600 

lei 

Bucureşti 

 

 

▪ Deprinderea abilităților privind identificarea, 

analiza și gestionarea riscurilor  P 

CAE/AM/

AS/ASF/

AJ 

Atelier practic privind identificarea, analiza și 

gestionarea riscurilor în sectorul public MR2 

MRPU AAIR Tomoială Marius 24-25 Septembrie 12 10 400/ 

600 

lei 

Bucureşti 

 

 

▪ Proiectarea şi evaluarea unui sistem de control 

intern P/PV 

CAE/AM/

AS/ASF/

AJ 

Evaluarea și îmbunătățirea sistemului de 

control intern C2 

EICI AAIR Tomoiala Marius 15-16 Octombrie 12 10 400/ 

600 

lei 

Bucureşti 

 

 

▪ Deprinderea abilităților pentru auditarea 

procesului de guvernanţă al organizației 
P/PV 

AS/ASF/

AJ 

Elemente de guvernanță 
G1 

ACG IIA Sorega Marius 1-2 Octombrie 12 10 400/ 

600 

Bucureşti 

 

 

▪ Deprinderea abilităților pentru auditarea 

aspectelor privind etica și integritatea 
P/PV 

AM/AS/A

SF/AJ 

Evaluarea eticii în organizaţie 
P5 

ETH IIA Sorega Marius 22-29 Octombrie 12 10 400/ 

600 

Bucureşti 

 

 

▪ Dobândirea competențelor minimale pentru 

auditarea sistemului informatic al organizației P/PV 

CAE/AM/

AS/ASF/

AJ 

Auditarea sistemelor informatice 

IT2 

ASIT2 AAIR Florin Gogoașă 12-13 Noiembrie 12 10 400/ 

600 

lei 

Bucureşti 

 

 

▪ Deprinderea abilităților privind detectarea, 

investigarea, prevenirea si combaterea fraudelor 

interne şi externe 

P/PV 

CAE/AM/

AS/ASF/

AJ 

Detectarea, investigarea, prevenirea si 

combaterea fraudelor interne şi externe FR1 

PDFA AAIR Florin Gogoașă 26-27 Noiembrie 12 10 400/ 

600 

lei 

Bucureşti 

 

 



 

 

1. P: Cursul se adresează sectorului public 

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

     *210 -preț pt. o grupă cu mai puțin de 10 participanți   

       180 -preț pt. o grupă cu 10-20 participanți   

       125 Euro* -preț pt. o grupă cu peste 20 participanți   

     *300 -preț pt. o grupă cu mai puțin de 10 participanți   

       280 -preț pt. o grupă cu 10-20 participanți   

       200 Euro* -preț pt. o grupă cu peste 20 participanți   

 

 

 

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 

participarea la cursuri,  inclusiv  data estimative preferate.  

   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 400 lei pentru membrii IIA (AAIR) şi 600 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 Comisia 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 rog 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 COMISIEI DE PREGĂTIRE ŞI FORMARE PROFESIONALĂ 

 

MARIUS SOREGA 
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