Curs de pregatire si perfectionare profesionala
AUDITUL RELATIILOR CU TERTELE PARTI
ASPECTE PRACTICE PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR SI ALE MISIUNII DE AUDIT
20 noiembrie/ 09:00 – 16:30 / Termen limita de inscriere 15.11.2019 /8 credite CPD

INTRODUCERE
Cursul practic “Auditul relatiilor cu tertele parti. Aspecte practice privind managementul riscurilor si
ale misiunii de audit” este dedicat profesionistilor(din sectorul privat si public) din auditul intern,
controlul intern si guvernanta, managerilor, antreprenorilor si altor persoane interesate in
managementul riscurilor relatiilor cu tertii si auditul acestora.
Relatiile cu tertii
Nevoile specifice ale business-urilor determina organizatiile sa se bazeze pe terte parti. In timp ce
organizatia beneficiaza de abilitatile si expertiza tertilor, aceasta se poate confrunta cu riscuri care nu
pot fi evitate. Esecul unei terte parti de a furniza servicii, utilizarea ineficienta a resurselor acestora, pot
rezulta in consecinte negative, care pot afecta atat organizatia, cat si clientii acesteia. Aceste consecinte
pot include atat reputatia distrusa a organizatiei, cat si expunerea acesteia la pierderi sau penalitati
financiare.
Managementul relatiilor cu tertii
Stabilirea regulilor si regulamentelor poate ajuta la administrarea relatiilor cu tertele parti.
Benchmarking-ului si parametrii stabiliti vor ghida organizatia in dezvoltarea acestor reguli. Elementele
cheie ale managementului relatiilor cu tertii vor include:
 Guvernanta suportiva a tertilor;
 Cadru procedural specific orientat spre risc;
 Declaratia privind Apetitul de risc
Rolul Auditului intern in managementul riscurilor privind tertele parti
Auditul intern este un contributor de valoare pe tot traseul pe care il parcurge organizatia in relatiile sale
cu tertii. In cadrul acestui curs, veti afla cum Auditul Intern poate sa aduca valoare in punctele cheie ale
relatiilor cu tertii, respectiv: Studiul de caz, Due Diligence-ul, Contractarea si Monitorizarea relatiei cu
tertii.
Auditorul va evalua credibilitatea informatiilor utilizate in studiul de caz ce a stat la baza angajarii
tertului, ipotezele in analizele de cost – beneficiu utilizate in studiul de caz, adecvarea procesului de Due
Diligence, guvernanta aprobarii, estimarea probabilitatilor ca tertul sa nu indeplineasca asteptarile si
estimarea impactului, KPI si alte date utilizate in procesul de monitorizare.

TEMATICA
1. Riscurile Relatiilor cu tertele parti
 Cadrul managementului riscurilor privind relatiile cu tertii
 Declaratia privind Apetitul la risc
 Guvernanta relatiilor cu tertii
2. Managementului riscurilor privind Relatiile cu tertele parti
 Etapele Procesul managementului riscurilor privind relatiile cu tertele parti
 Riscurile fiecarei etape: Studiu de caz, Due Diligence; Contractarea; Monitorizarea.
3. Contractarea
 Angajarea tertului
 Elemente aditionale ale contractarii tertului
 Termeni contractuali
4. Monitorizarea
 Responsabilitati cheie
 KPIs relevanti
 Analize periodice
 Politicile privind tertele parti
 Rapoarte de asigurare
5. Rolul Auditului Intern
 Sursele de informatii
 Evaluari de riscuri
 Controale privind Due Diligence, Contractarea, Monitorizarea
 Prioritizari si comunicarea erorilor
6. Misiunea de audit al Relatiilor cu tertele parti
 Intelegerea contextului si scopului misiunii de audit
 Efectuarea unei evaluari de risc preliminare
 Matricea riscurilor procesului auditat
 Documentarea informatiilor
 Formularea obiectivelor misiunii
 Stabilirea scopului misiunii
 Alocarea resurselor
 Planul de audit al misiunii
7. Evaluarea si raportarea rezultatelor
 Testarea si evaluarea Managementuui riscurilor tertelor parti
 Raportarea Rezultatelor misiunii (proceduri de raportare, criterii pentru comunicare)
 Ghid pentru Raportul de audit intern
8. Concluzii
9. Studii de caz
LECTOR: Carmen Burcea, ACCA, CIA
Carmen Burcea are o experienta 20+ ani in domeniul auditului intern si extern, consultanta in afaceri (10
ani Big4), precum si in diverse roluri in management. Carmen a construit si dezvoltat functiuni de audit

intern si guvernanta in variate industrii (asigurari, industria auto, leasing, servicii medicale) si organizatii
diverse, atat corporatii cat si entitati antreprenoriale si entitatilistate la Bursa de valori. Carmen a
sustinut traininguri personalizate in domeniul auditului intern si guvernantei corporative, pentru
companii din diferite industrii ale sectorului privat.
LIMBA: Română
LOC DE DESFASURARE: mediu online
TARIF DE PARTICIPARE: 450 lei pentru membrii AAIR şi 550 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
Termen de inscriere si achitare a cursului:
- inscriere pana la 15/11/2021
- achitare pana la 18/11/2021
Plata se va efectua in contul Asociatiei Auditorilor Interni din Romania RO73RNCB0082086941380001
deschis la BCR, Sucursala Unirea sau direct la sediul nostru. Daca organizatia sau institutia dvs. doreste
achitarea tarifului de participare, Asociatia va emite si transmite documentele necesare efectuarii platii
prin virament bancar.
Participantii la curs primesc certificate de absolvire cu credite de educatieprofesionala continua.
AAIR asigura pentru fiecare program de pregatire lectori certificati, suport de curs, studii de caz, diplome
de participare, precum si baza materiala necesara desfasurarii in bune conditii a cursurilor.

