ASOCIAŢIA AUDITORILOR INTERNI DIN ROMÂNIA – A.A.I.R.
(IIA ROMÂNIA)

Devenind membri ai A.A.I.R., care este singura asociaţie
afiliată din România a Institutului Auditorilor Interni – IIA cu
sediul in SUA, deveniţi şi membri ai IIA, aceasta fiind asociaţia
profesională la nivel global dedicată exclusiv profesiei de auditor
intern.
Ca şi membri ai IIA-A.A.I.R. :
 veţi avea acces imediat la informaţiile dedicate
numai membrilor de drept, disponibile pe pagina de
web site a IIA / A.A.I.R., respectiv
www.theiia.org / www.aair.ro;
 veţi intra în contact cu foarte multe informaţii şi
veţi naviga într-un sistem informatic care este
accesat de un număr de aproximativ 210.000
membri ai IIA din peste 160 de ţări;
 veti avea acces la informaţii despre standardele
profesionale, informaţii despre certificare, resurse,
suport profesional, îndrumare şi educaţie specifică
activităţii de audit intern.

De asemena, vă informăm că A.A.I.R vă stă la dispoziţie prin websiteul propriu, respectiv WWW.AAIR.RO , cu o multitudine de informaţii despre:
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 A.A.I.R.;
 Membri Fondatori;

Consiliul Director;

Comisia de Cenzori;

Comitetele de Specialitate ale Asociaţiei;
 Instruire;

Colocvii organizate de Asociaţie;
 Cluburi / Reuniuni;
 IIA
 Comunicate;

Luări de Poziţie;
 Puncte de Vedere;

Informaţii despre obţinerea certificării CIA;
 Legislaţie specifică auditului intern;

Noutăţi în materia auditului intern;
 Alte informaţii utile.

ASOCIAŢIA AUDITORILOR INTERNI DIN ROMÂNIA – A.A.I.R.
VĂ DOREŞTE SUCCES ÎN ACTIVITATEA DUMNEAVOASTRĂ
PROFESIONALĂ ŞI O PARTICIPARE CÂT MAI
INTENSĂ DAR ŞI INTERESATĂ
ÎN CADRUL ASOCIAŢIEI.

CONSILIUL DIRECTOR A.A.I.R.

*

*

*

Cu acest prilej, ne face plăcere să vă oferim in paginile următoare:



câteva date şi informaţii importante despre IIA;
câteva dintre beneficiile şi avantajele importante ca membri ai IIA;

Date şi activităţi importante despre IIA
1941: Este publicată “Victor Brink’s book”. Este înfiinţată IIA care avea 24 membri;
1942: Are loc prima Conferinţă anuală, la New York. IIA avea 104 membri;
1943: IIA avea 331 membri;
1944: Este editată pentru prima dată publicaţia de specialitate a IIA -“Internal Auditor”, de către Edward J.
Barr. În Toronto, Canada, se înfiinţează prima filială IIA din afara SUA. IIA avea 556 membri;
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1945: IIA avea 821 membri;
1947: Sunt editate “The Statement of Responsabilities of the Internal Auditor”; IIA avea 1.182 membrii;
1948: Se înfiinţează filialele IIA din Londra şi Manila. IIA are 1.322 membri;
1949: Se hotărăşte ca revista “Auditing News” să apară trimestrial. IIA avea 1.590 membri;
1951: Se stabileşte că cel mai valoros articol care apare în “Internal Auditor”, să fie recompensat cu premiul
“Thurston” . IIA avea 2.230 membri;
1953: Preşedintele IIA, Ray Noonan, introduce pentru prima oara conceptul “Progress Through Sharing” ,
concept care ulterior este adoptat ca mottoul oficial al IIA. IIA avea 2.726 membri;
1957: “The Statement of Responsabilities of the Internal Auditor”, formulate şi editate în anul 1947, sunt
revizuite, în sensul completării cu noi responsabilităţi în activităţile operaţionale. IIA avea 3.694
membri;
1964: Este publicată cartea lui Bradford Cadmus, “Operaţional Auditing Handbook”. IIA avea 5.569 membri;
1966: Se instituie premiul “Cadmus” , pentru a recompensa membrii IIA care se disting în activitatea de
promovare şi profesionalizare a auditului intern; IIA avea 6.563 membri;
1968: Se înfiinţează “Fundaţia educaţională Cadmus”, condusă de Stuart C. Dew, cu sediul în Winter Park,
Florida, SUA. Mai tîrziu, toate activităţile IIA se vor desfăşura din această locaţie. Este aprobat
Codul de Etică. IIA avea 6.916 membri;
1969: Bazat pe activitatea lui William S. Smith, conducerea IIA aprobă ideea ca dezvoltarea profesională a
auditorilor interni să se facă în baza unui program de certificare. IIA avea 6.972 membri;
1972: Toate activităţile IIA se desfăşoară în noua locaţie, respectiv Winter Park, Florida, SUA. IIA avea
8.234 membri;
1973: Este numit primul “Board of Regents” al IIA. Este stabilit programul de certificare CIA. IIA avea 9.159
membri;
1976: Este înfiinţată “Fundaţia pentru Audit, Cercetare şi Educaţie”. Numele este schimbat mai târziu în
“Fundaţia IIA pentru cercetare”. IIA avea 12.427 membri;
1977: Este editat primul raport privind “Sistemele auditabile şi controlul” (SAC), de către “Fundaţia IIA
pentru cercetare”. IIA îşi stabileşte sediul în Altamonte Springs, Florida, SUA. IIA avea 16.435
membri;
1978: Sunt aprobate “The Standards for the Professional Practice of Internal Auditing”. IIA avea 16.435
membrii;
1980: IIA avea 21.459 membri;
1982: Examenul CIA devine bianual. Statul California este primul din multe alte state care adoptă
Standardele. IIA avea 25.773 membri;
1984: Este publicat “The Quality Assurance Review Manual”. O şcoală pilot pentru auditul intern este
deschisă la Universitatea de Stat din Louisiana. IIA avea 27.306 membri;
1987: Pentru susţinerea examenului CIA, sunt stabilite şi aprobate directivele privind pregătirea
profesională continuă. Este editat Raportul Comisiei Treadway, care include un capitol important
în legătură cu auditorii interni. IIA avea 30.681 membri;
1988: Este înfiinţat în China, primul Institut Naţional al IIA din această ţară; IIA avea 31.602 membri;
1989: IIA primeşte din partea ONU statutul de organism consultativ. De asemenea, IIA primeşte statutul de
observator permanent în INTOSAI. IIA avea 33.291 membri;
1990: Proiectul noului SAC este început. IIA introduce Programul membriilor grupului de audit. IIA avea
36.501 membri;
1993: Este lansat programul “Reţeaua globală de informare privind auditul” (GAIN). IIA avea 48.410
membri;
1994: Este actualizat SAC. IIA construieşte primul web site, prin intermediul Universităţii Rutgers. “US
News and World Report” numeşte activitatea de audit intern ca fiind printre primele 20 activităţi
ca importanţă. IIA avea 50.882 membri;
1995: IIA devine membru oficial al Institutului Naţional American pentru Standardizare (ANSI), singurul
reprezentant din SUA al Organizaţiei Internaţionale pentru Standardizare (ISO). IIA avea 51.500
membri;
1996: IIA începe o campanie susţinută de promovare a examenului CIA, în Europa, Asia, Orientul Mijlociu
şi America de Sud. IIA avea 53.688 membri;
1997: IIA introduce “Control Self–Assesment Center”. IIA avea 59.015 membri;
1998: Un număr de 5.165 de membrii al IIA dintr-un total de 10.389 de candidaţi, au promovat examenul
CIA, la toate obiectivele. Este introdus web site-ul “ITAudit.org”. IIA avea 68.335 membri;
1999: Are loc introducerea noii definiţii a Auditului Intern. Este oferită certificarea în “Control Self–
Assesment”. IIA avea 68.421 membri;
2000: Este introdus programul de asistenţă pentru Şeful Executiv al Auditului (CAE). Sunt introduse noile
Standarde. Este introdus certificatul profesional dedicat pentru auditorii din sectorul
guvernamental. IIA avea 68.985 membri;
2001: “Raportul preşedintelui SUA privind starea activităţilor de protecţie privind infrastructura de securitate
federală” prezentat în Congresul SUA, a subliniat activitatea depusă de IIA. IIA avea 71.779
membri;
2002: Premierul Chinei se întâlneşte cu liderii IIA. Un studiu efectuat de IIA scoate în evidenţă noile direcţii
de acţiune privind rolul comitetului de audit. Standardele devin reguli obligatorii pentru toţi
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membrii IIA şi membrii CIA. S-a inaugurat cu mare fast noua clădire a conducerii IIA. IIA vorbeşte
despre întărirea conceptului de guvernare coorporatistă. IIA avea 78.109 membri;
2003: S-a editat “New Professional Practices Framework”. IIA avea 82.618 membri;
2004: Dave Richards este ales preşedinte al IIA.
În România s-a înfiinţat ASOCIAŢIA AUDITORILOR INTERNI DIN ROMÂNIA – A.A.I.R.- IIA Romania,
prin adeziunea a 18 membri fondatori, fiind recunoscută şi sprijinită ca unic reprezentant pe plan
naţional de Institutul Internaţional al Auditorilor Interni (IIA). IIA avea 97.009 membri;
2005: IIA avea 114.775 membri, printre care se numără şi membrii A.A.I.R;
2006: IIA este reprezentata global de cca. 248 de Institute IIA şi Asociaţii afiliate la IIA, dintre care cca.153
situate în SUA, Canada şi Arhipelagul Caribbean şi 95 în afara acestui spaţiu geografic.
IIA este prezentă prin diferite manifestări, in peste de 160 de ţări. IIA avea 129.961 membrii, iar
obiectivele generale IIA pentru perioada 2005 – 2007 au fost :
1. De a fi recunoscută ca fiind vocea autorizată în profesia auditului intern;
2. De a dezvolta şi de a susţine în mod global activitatea de audit intern printr-o infrastructură
corespunzătoare, coordonare, sprijin şi comunicare eficientă;
3. De a acorda servicii excepţionale membrilor săi;
2007: IIA avea în pestepeste 130.000 membri, din peste 160 de ţări;
A.A.I.R. a primit permisiunea IIA şi a tradus în limba română Standardele de Audit Intern şi Codul de
Etică al IIA;
A.A.I.R. a fost primită ca membru cu drepturi depline, în cadrul Confederatiei Europene a
Institutelor de Audit Intern (ECIIA);
Obiectivul major al A.A.I.R. în perioada imediat următoare - susţine certificările CIA în limba
română;
2008: IIA are în prezent peste 150.000 membri;
A.A.I.R. are în prezent 506 membri.

*

*

*

Câteva dintre beneficiile şi avantajele importante ca membrii ai IIA

1. Conferinţe anuale pentru Şefii Executivi ai Auditului Intern;
2. Consultanţă şi instruire orientată pentru formarea unei cariere în auditul intern;
3. “AuditLearning”, care vă oferă posibilitatea de a beneficia de pregătire specifică în
auditul intern;
4. Navigare, forum şi schimb de informaţii prin intermediul GAIN;
5. “Checklists” şi pregătire “step by step” de la lideri mondiali recunoscuţi ca
profesionişti în activitatea de Audit Intern;
6. Acces la Codul de Etică;
7. Îndrumare multidisciplinară şi resurse variate pentru profesia de auditor intern;
8. Conferinţe multidisciplinare asistate de un suport tehnic avansat;
9. Consultanţă la cerere şi servicii de consiliere pentru organizaţia dumneavoastră;
10. Seminarii la cerere “on site” , pentru corporaţii, organizaţii guvernamentale şi
neguvernamentale precum şi pentru filialele internaţionale ale IIA;
11. Sprijin privind Practica şi Dezvoltarea abilităţilor dumneavoastră în vederea
dezvoltării carierei profesionale;
12. Costuri reduse pentru produsele educaţionale ale IIA;
13. O pagină dinamică de web site a IIA/A.A.I.R, unde beneficiaţi de asistenţă,
informaţii, îndrumare pentru membrii înscrişi;
14. Informaţii despre “E-commerce”;
15. Informaţii despre abordarea şi tratarea fraudei;
16. Îndrumare care sprijină auditul intern în întărirea rolului pe care îl are în cadrul
relaţiilor cu managementul organizaţiei;
17. Sprijin şi îndrumare pentru a implementa în cadrul unei organizaţiei activitatea de
audit intern;
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

Acces la rapoartele de specialitate editate de către Fundaţia IIA pentru Cercetare;
Acces la Standardele Internaţionale de Audit Intern;
Acces la Normele Profesionale ale Auditului Intern;
Conferinţe specifice în diferite domenii de specialitate;
Conferinţe Internaţionale în diferite locaţii de pe glob;
Literatură de specialitate privind auditul IT;
Accesul la revistele „Internal Auditor” şi “IT Audit”;
Sprijin şi îndrumare on-line privind educarea profesională continuă (CPE);
Costuri reduse privind educarea profesională continuă (CPE) prin intermediul filialelor
IIA;
Materiale care pot ajuta auditorii interni în a-şi promova imaginea şi activitatea
către conducerea executivă şi managementul organizaţiei;
Sprijin şi îndrumare “on-call”, privind diferite probleme specifice şi nevoi;
Sprijin prin sistemul “filială pentru filială” şi îndrumarea unui membru recunoscut din
staff;
Formulare diverse;
Prezentări de informaţii şi subiecte din activitatea de audit intern, în sistemul
“Power Point”;
Modalităţi practice de aplicare a Standardelor;
Creşterea prestigiului dumneavoastră, în calitate de membru al unei organizaţii
valoroase care acţionează ca o voce globală a profesiei pe care o desfăşuraţi;
Costuri reduse pentru taxele privind participarea la conferinţele IIA;
Costuri reduse pentru taxele privind participarea la seminariile IIA;
Resurse şi sugestii privind înfiinţarea unei librării privind activitatea de audit intern;
Resurse pentru auditorii interni din sectorul guvernamental;
Resurse pentru infiinţarea unui mic magazin cu specific audit intern;
Resurse privind activitatea şi rolul comitetului de audit;
Resurse privind conduita etică a auditorilo interni;
Resurse privind abordarea şi tratarea fraudei;
Resurse privind securitatea informaţională şi IT;
Resurse privind managementul proiectelor;
Resurse privind managementul riscului;
Resurse privind raportul Sarbanes-Oxley;
Resurse privind dezvoltarea susţinută a activităţii profesionale;
Secţiuni speciale dedicate scopurilor profesionale;
Secţiuni speciale cu privire la ultimile noutăţi în materia auditului intern;
Abonamente la publicaţiile de specialitate editate de IIA;
Acces la noutăţile din auditul intern, prin sistemul “Auditwire”;
Sprijin şi îndrumare privind implementarea regulilor şi recomandărilor IIA în cadrul
organizaţiei dumneavoastră;
Sprijin şi îndrumare pentru organizaţie privind utilizarea la capacitatea deplină a
activităţii de audit intern;
Îndrumare privind relaţiile auditului intern cu organizaţia;
Îndrumare şi ghid pentru educarea managementului şi conducerii executive a
organizaţiei, cu privire la rolul Auditului Intern;
Sprijin şi consultanţă pentru promovarea capacităţilor auditului intern către
organizaţii/acţionari;
Accesul la “Tone at the Top”, privind noutăţi în domeniul guvernării corporatiste;
Instrumente şi resurse pentru iniţiative în ceea ce priveşte guvernarea corporatistă
şi propuneri privind legislaţia curentă;
Instrumente şi resurse pentru managementul securităţii;
Instruire, îndrumare şi alte produse şi servicii organizate prin IIA şi în spiritul
standardelor acestuia, cu parteneri strategici;
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60. Posibilitatea de a participa, prin intermediul “web panel”, la discuţii privind
schimbările majore ale activităţii de audit intern în zilele noastre, cu lideri/experţi
în materie.

*

*

*

Veţi avea avantajul şi posibilitatea de a participa :
1. Într-o organizaţie profesională (IIA) care are o vechime privind formarea de lideri
şi profesionişti de peste 65 ani;
2. Într-o organizaţie profesională (IIA) care are reprezentare globală şi care are în
prezent peste 150.000 membrii;
3. La dezbateri, discuţii în cadrul unor secţiuni specializate în diverse domenii de
activitate;
4. La sprijin şi îndrumare privind dezvoltarea activităţii profesionale;
5. La programe şi înlesniri create numai pentru membrii IIA;
6. Oportunitatea de a lucra într-un grup de specialişti, prin derularea unor activităţi
specifice;
7. La discuţii în grup “on-line”, pe pagin web site a IIA – www.theiia.org;
8. La cursuri de specialitate, atît pentru pregătirea profesională cât şi pentru
programe educative;
9. La singura organizaţie profesională dedicată special pentru servi interesele
practicienilor activităţii de audit intern;

*

*

*

Veţi avea posibilitatea de a vă perfecţiona activitatea profesională şi de a
vă creşte prestigiul personal:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

Dobândind “Internal Audit Certification” (CIA);
Dobândind “Certification in Risk Management Assurance” (CRMA);
Dobândind “Qualification in Internal Audit Ledership” (QIAL);
Dobândind “Internal Audit Practitioner Designation”;
Prin publicarea de materiale de specialitate în publicaţiile IIA;
Devenind un “ambasador” al IIA;
Devenind un “lider” de seminar al IIA;
Devenind un “purtător de cuvânt” al IIA, atât la nivel local cât şi la nivel
internaţional;
Având la îndemână tehnici şi instrumente, sprijin şi îndrumare din partea IIA în
activitatea dumneavoastră de evaluare privind implementarea Standardelor la nivelul
organizaţiei în care vă desfăşuraţi activitatea;
Prin recunoaşterea de către IIA, a activităţii profesionale desfăşurate de către
compartimentul dumneavoastră de specialitate;
Beneficiind de educaţie profesională continuă (CPE) din surse variate – publicaţii,
cursuri, activităţi on line, întâlniri, etc;
Participând într-o echipă profesionistă privind asigurarea continuă a calităţii
activităţii profesionale;
Coechipier în derularea unor activităţi ad-hoc privind obiective de îndrumare
profesională;
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14. Având oportunitatea şi avantajul devenirii unui lider în materie dar şi posibilitatea de
a vă alege perspectivele profesionale;
15. Scriind şi publicând articole de specialitate în publicaţiile IIA;
16. Concepând întrebări pentru oricare examen certificat al IIA.

A.A.I.R.
vă doreşte

S U C C E S !
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