
 

 
 

Curs de pregatire si perfectionare profesionala 
 
 

TEHNICI DE ELABORARE A CONSTATĂRILOR DE AUDIT PUBLIC INTERN PARTEA I: 

ELABORAREA FIȘELOR DE IDENTIFICARE ȘI ANALIZĂ A PROBLEMELOR (FIAP) 

 

                                         17-18 septembrie 2022/ 09:00 – 17:00 /16 credite CPD 
 

 
Descrierea cursului 

Cursul se adresează auditorilor interni din sectorul public și are drept scop dezvoltarea 

competențelor necesare elaborării și întocmirii constatărilor de audit (fișelor de identificare și analiză a 

problemelor) prin exersare practică. 

Fișa de identificare și analiză a problemelor reprezintă cel mai important document care trebuie 

elaborat în cadrul unei misiuni de audit, întrucât presupune consemnarea disfuncțiilor constatate de 

auditori, de o manieră obiectivă, convingătoare și realistă. De asemenea, prin acest document se propun 

recomandările de corectare sau îmbunătățire a activității auditate, după caz. 

Acceptarea unui raport de audit depinde de calitatea constatărilor înscrise în fișele de 

identificare și analiză a problemelor, fapt pentru care tehnica de elaborare trebuie să fie exersată și 

aplicată corect în practică. 

În acest sens, cursul își propune exersarea practică de către participanți, sub coordonarea 

lectorului, a modului de întocmire a unor fișe de identificare și analiză a problemelor pe anumite teme 

din domeniul achizițiilor, resurselor umane, controlului intern managerial, tehnic etc. De asemenea, 

fiecare participant va îndeplini două roluri în cadrul atelierului practic, respectiv va participa la 

elaborarea unor fișe de identificare și analiză a problemelor și va propune soluții de îmbunătățire a 

constatărilor elaborate de colegi. 
 

 
 
 

audit; 

Obiectivele cursului 

Să asigure participanților la curs următoarele: 

 Să cunoască raționamentul, tehnicile și aspectele importante în elaborarea unei constatări de 

 
 Să exerseze deprinderile de elaborare a unor constatări de audit relevante și incontestabile; 

 Să exerseze deprinderile de corectare a constatărilor proprii sau ale colegilor auditori. 
 

Principalele aspecte discutate în cadrul cursului: 

1. Scopul fișelor de identificare și analiză a problemelor 

2. Tehnici de elaborare a fișelor de identificare și analiză a problemelor 

3. Elaborarea corectă a constatărilor de audit 

4. Tehnici de identificare a cauzelor 

5. Înscrierea corectă a consecințelor și importanța acestora 

6. Formularea recomandărilor 



 

 

7. Tonul folosit 

8. Cuvinte cheie utilizate în elaborarea constatărilor 

9. Materialitatea 

10. Limbajul tehnic 

11. Detalii versus sintetic 

12. Studii de caz: elaborarea unor fișe de identificare și analiză a problemelor din diferite domenii de 

activitate 

 

Lector: Marius Tomoiala, CIA 

 
Limba: Română 

 
LOC DE DESFASURARE: mediu online 

 
TARIF DE PARTICIPARE: 450 lei pentru membrii AAIR si 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: 12/09/2022 
- Achitare pana la: 15/09/2022 

 
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 participare cu credite de educatie profesionala 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. 

mailto:office@aair.ro

