
 

                                                                                                                                                                                                    

Curs de pregătire privind elaborarea planului multianual și anual de audit public intern  

Asociatia Auditorilor Interni din Romania organizeaza un curs de pregatire privind elaborarea planului multianual și anual de 
audit public intern, precum și discutarea implicațiilor asupra activității de audit public intern determinate de modificările aduse 
Legii nr. 672/2002 prin OG 29/2022. 

Durata: 2 zile  

Perioada: 10-11.12.2022 

Obiectiv: de a dezvolta și exersa deprinderile și competențele privind elaborarea planurilor multianuale și anuale de audit 
public intern 

Limba de predare:  Romana 

Cursul se adresează participanților din entitățile publice 

Tematica Cursului: 

În cadrul cursului vor fi abordate, în principal, următoarele aspecte: 
§ Implicațiile asupra activității de audit public intern determinate de modificările aduse Legii nr. 672/2002 prin OG 29/2022 
§ Necesitatea planificării auditului public intern 
§ Etapele planificării în audit intern 
§ Definirea obiectivelor compartimentului de audit intern 
§ Stabilirea indicatorilor de monitorizare a performanței compartimentului de audit public intern 
§ Stabilirea universului de audit 
§ Stabilirea criteriilor de analiză a riscurilor 
§ Determinarea punctajului riscului 
§ Efectuarea analizei riscului pentru plan 
§ Calcularea fondului de timp pentru audit 
§ Elaborarea referatului de justificare  
§ Elaborarea planului multianual de audit 
§ Elaborarea planului anual de audit 
§ Studiu de caz: pe o entitate Alfa, participanții vor exersa live următoarele: 

§ Stabilirea universului de audit pentru Entitatea Alfa; 
§ Selectarea factorilor de risc pentru analiza de risc la planul multianual în cazul Entității Alfa; 
§ Stabilirea scării de evaluare a factorilor de risc pentru analiza de risc la planul multianual în cazul Entității Alfa; 
§ Elaborarea punctajului total al riscului în cazul Entității Alfa; 
§ Determinarea fondului de timp pentru audit în cazul Entității Alfa; 
§ Elaborarea referatelor de justificare în cazul Entității Alfa (pentru planul multianual și pentru planul anual); 
§ Elaborarea planului multianual de audit în cazul Entității Alfa; 
§ Elaborarea planului anual de audit în cazul Entității Alfa. 

 
 

Lector: Marius Tomoiala, CIA 

Tariful de participare : 450 lei pentru membrii AAIR şi 550 lei pentru nonmembri 

Locul de desfasurare al cursului: - mediu online – platforma ZOOM 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                    

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 06 decembrie 2022 

- achitare până la 09 decembrie 2022 

Plata se va efectua 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. 

                                                           


