
 

                                                                                                                                                                                                    

 

Curs de pregătire privind elaborarea planurilor multianuale și a planurilor anuale de audit 
public intern (în cadrul unei entități publice, în conformitate cu prevederile HG 1086/2013) 

 

Durata: 2 zile  

Perioada: 30-31 octombrie 2021 

Obiectiv: de a dezvolta și exersa deprinderile și competențele privind planificarea activității de audit public intern 

Limba de predare:  Romana 

Cursul se adresează auditorilor din cadrul entităților publice, care aplică prevederile HG 1086/2013 

Tematica Cursului: 

În cadrul cursului vor fi abordate, în principal, următoarele aspecte: 
 Necesitatea planificării în auditul public intern  
 Tipuri de planificare în auditul public intern  
 Etapele planificării 
 Stabilire obiectivelor compartimentului de audit public intern 
 Stabilirea indicatorilor de monitorizare a performanței compartimentului de audit public intern 
 Stabilirea universului de audit 
 Stabilirea criteriilor de analiză a riscului 
 Stabilirea punctajului riscului 
 Determinarea fondului de timp pentru misiuni de audit intern 
 Elaborarea referatului de justificare 
 Elaborarea Planului multianual de audit intern 
 Elaborarea Planului anual de audit intern 
 Erori privind planificarea activității de audit public intern 
 Exemple și studii de caz 
 Efectuarea împreună cu participanții a unui studiu de caz privind elaborarea planurilor de audit intern, în care se 

dau câteva date privind o entitate publică fictivă ALFA (structură organizatorică, buget etc.) și se va proceda în mod 
practic la parcurgerea unui proces de planificare a activității de audit public intern, prin stabilirea universului de audit, 
selectarea factorilor de risc, stabilirea scării de evaluare pentru analiza riscului, determinarea punctajului total al riscului, 
stabilirea fondului de timp pentru audit, elaborarea referatului de justificare, elaborarea planului multianual și a planului 
anual de audit intern.    

 
Lector: Marius Tomoială, CIA 

Tariful de participare : 450 lei pentru membrii AAIR şi 550 lei pentru persoanele din afara asociaţiei 

Locul de desfăsurare al cursului: - mediu online 

Inregistrarea participării:  

Persoanele interesate vor informa Asociaţia la nr. de tel/fax 031 005 6789, 0723.247.300 sau la email office@aair.ro .  

 



 

                                                                                                                                                                                                    

Termen de inscriere si achitare a cursului:  

- înscriere până la:  25 octombrie 
 
              - achitare până la:  28 octombrie 

Plata se va efectua in contul Asociatiei Auditorilor Interni din Romania RO73RNCB0082086941380001 deschis la BCR, 
Sucursala Unirea.  

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 participare cu 16 credite de educatie profesionala continua. 
 
 
AAIR asigura pentru fiecare program de pregatire, lectori certificati, support de curs, studii de caz, diplome de 

participare, precum si baza materiala necesara desfasurarii in bune conditii a cursurilor. 
 

Programul cursului pentru cele doua zile va fi urmatorul: 

 
09.00 - 10.30 - curs 
10.30 - 10.50 - pauza 
10.50 - 12.20 - curs 
12.20 - 13.20 - pauza de masa 
13.20 - 15.40 - curs 
15.40 - 16.00 - pauza 
16.00 - 17.00 – curs 

Platforma pe care ne vom intalni este https://www.disted.eu/ iar providerul nostru va transmite, pe adresa de mail a 
participantilor un link cu detalii logare si o parola 
 

https://www.disted.eu/

