
 

                                                                                                                                                                                                    

 

Aspecte practice privind abordarea riscurilor de către auditorul 
intern. Relația auditului intern cu managementul riscurilor și 

guvernanța corporativă  
 

11 Noiembrie/ 10:00 – 16:00 / Termen limita de inscriere 07.11.2022 /6 credite CPD 
 

Adresabilitate curs: 
Relația auditului intern cu managementul riscurilor și guvernanța corporativă” se adresează 
auditorilor interni din sectorul privat, profesioniștilor interesați în managementul riscurilor, 
controlul intern și guvernanță, managerilor, antreprenorilor, și altor părți interesate în 
managementul riscurilor, audit intern și guvernanță corporativă. 
 
Tematica cursului: 
În cadrul cursului se vor aborda următoarele teme: 
I. Auditul intern și guvernanța corporativă 
➢ Guvernanța corporativă în România 

➢ Rolul auditului intern în guvernanța corporativă 

➢ Comitetul de audit – organism independent în guvernanța corporativă și relația cu auditul 

intern 
II. Abordarea riscurilor de către auditorul intern și relația cu managementul riscurilor 
➢ Analiza riscurilor la care este expusă o entitate și managementul riscurilor 

➢ Abordarea riscurilor de către auditorul intern în vederea întocmirii planului de audit intern 

➢ Abordarea riscurilor de către auditorul intern în etapa de planificare a misiunii de audit 

intern 
➢ Relația auditorului intern cu procesul de management al riscurilor din cadrul entității 

III. Studii de caz, dezbateri, problematizări 
➢ Exemple practice 

➢ Discuții, dezbateri și soluționarea subiectelor propuse în legătură cu temele cursului 

 

Lector: Conf. univ. dr. Cristina BOȚA-AVRAM, expert contabil, auditor financiar, lector formator în 
domeniul contabilității și al auditului în cadrul CECCAR și ASPAAS.  

Limba de predare: Romana 

Tariful de participare : 450 Lei pentru membri si 550 nonmembri 

Locul de desfasurare al cursului: - Mediu online 



 

                                                                                                                                                                                                    

 

Inregistrarea participarii:  

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

Termen de inscriere si achitare a cursului:  

- înscriere până la – 07.11.2022 

- achitare până la –09.11.2022 

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. 

Se ofera suport de curs in format electronic la inceputul cursului si certificat de participare cu 
puncte CPE la final. 

                                                           


