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ISO 27000 Information security management systems – aspecte utile pentru 

activitatea auditorului intern 
 

 
Durata: 5 ore 
Perioada: 26/11/2022 (orele 09.00 – 14.00) 
 
Se acordă: 
 

� Diplomă de participare cu 5 CPE  
� Suport de curs 

 
Descrierea cursului 
  
Scopul cursului este de a prezenta participanților elemente practice referitoare la 
implementarea si auditarea unui sistem de management al securitatii informatiei, 
prin prisma standardului ISO 27000 Sisteme de management ale securitatii 
informatiei cu aplicabilitate in activitatea profesionala a auditorilor interni. 
Prezentarea face parte dintr-un ciclu care a avut ca subiect cateva standarde 
reprezentative din familia ISO cu aplicabilitate in domeniul managementului 
riscurilor (ISO 31000 Risk management) sau al managementului continuitatii 
afacerii (ISO 22301 Business continuity management). Standardul ISO 27000 
Sisteme de management ale securitatii informatiei, este important pentru auditoria 
interni deoarece incearca sa rezolve o problema majora, respectiv riscul 
reprezentat de amenintarile la adresa securitatii informatiei gestionate in cadrul 
unei entitati. In contextual contemporan al evolutiei accelerate pentru tehnologia 
informatiei, sau cel reprezentat de catre utilizarea tot mai extinsa a muncii la 
distanta, riscurile reprezentate de problematica securitatii informatiei cresc in 
importanta, cu impact direct asupra activitatii auditorilor interni. Cursul prezinta 
arhitectura de ansamblu pentru problematica in discutie, cu aplicabilitate generala 
atat pentru informatia gestionata in sisteme clasice sau in sistem IT. 
 
Tematica 
 

� Domeniu de aplicare;  
� Termeni si definitii;   
� Prezentarea standardului;  
� Cerinte ale unei implementari pentru un sistem de management al securitatii 

informatiei; 
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� Problematica de audit referitoare la securitatea informatiei; 
� Discuții libere pe subiectele propuse de participanți în legătură cu tema 

cursului;  
� Analiza și soluționarea problemelor practice propuse de participanți;  
� Prezentarea unor exemple de proceduri de aplicare ale ISO 27000. 

 
Lector: Coracioni Alexandru, ACCA, CIA, CRMA, CAFR; 
Limba: română; 
 
Loc de desfăşurare: Online – ZOOM; 
 
Tarif de participare: 450 lei pentru membrii AAIR şi 550 lei pentru nonmembri; 
 
 
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: 
 

� Înscriere până la 23/11/2022 
� Achitare până la 25/11/2022 

 

 
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.	
	


