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Denumirea cursului: „Evaluarea riscului – Asigurarea Valorii Aduse 

De Auditul Intern” 

 

Durata: 2 zile 

Perioada: 05 decembrie (orele 09.00 – 16.00) şi 06 decembrie (orele 09.00-14.00) 

Ore CPE: 12 ore 

Se acordă:  

- Diplomă de participare emisă cu sigla IIA Global 

- Suport de curs 

Evaluare: - 

Obiectivul cursului: dezvoltarea competentelor profesionale ale auditorilor interni cu 

privire la analiza si evaluarea riscurilor pentru elaborarea planurilor de audit, precum si în 

cadrul misiunilor de audit intern 

Furnizor al suportului de curs: Institutul Auditorilor Interni din S.U.A. (IIA – Global). 

Cursul va fi sustinut pe baza suportului de curs si materialelor asigurate de către Institutul 

Auditorilor Interni din S.U.A. (IIA – Global) 

Slide-urile vor fi traduse în limba română iar materialele vor fi tipărite si asigurate în limba 

engleză.  

Se ofera certificat de participare cu 12 CPE. 

Descrierea cursului: cursul urmăreste dezvoltarea competentelor auditorilor privind 

realizarea analizei de risc în cadrul planificării si derulării misiunilor de audit. Se prezintă 

exemple si modele privind:  

- Cum se stabileste ce trebuie auditat în cadrul organizatiei (universul de 

audit); 

- Analiza riscurilor pentru elaborarea planurilor de audit; 

- Factorii de risc pentru elaborarea planurilor de audit; 

- Planificarea misiunilor de audit intern si analiza riscurilor; 

- Analiza de risc în cadrul misiunilor de audit intern etc. 

Tematica cursului: 

1) Natura Riscului. Se abordează aspecte privind: schimbarea într-o organizatie, 

tipurile si categoriile de riscuri, influenta strategică asupra evaluării riscului. 

2) Fundamentele Evaluării Riscului. Se abordează aspecte privind: rolul auditului 

intern în managementul riscului, compararea diferitelor criterii de evaluare a riscului 

din modelele de control, utilizarea unui vocabular comun pentru discutarea 

activitătilor privind evaluarea riscului. 

3) Tendinte în Evaluarea Riscului în Prezent. Se abordează aspecte privind: 

prezentarea evolutiei evenimentelor si cadrului de reglementare care au influentat 

perceptia si asteptările beneficiarilor activitătii de audit; descrierea nevoilor 

diversificate ale beneficiarilor activitătii de audit intern privind un parteneriat în 

activitătile de evaluare a riscului (trecut si prezent); identificarea nivelului de 

maturitate a riscului în organizatia dumneavoastră; evaluarea modului în care 

nivelul de maturitate al riscului din organizatia dumneavoastră va influenta 

abordarea proprie cu privire evaluarea riscului în auditul intern; identificarea 

tendintelor în auditul intern cu privire la risc. 

4) Universul de Audit. Se abordează aspecte privind: identificarea unitătilor 

auditabile ce pot fi incluse în universul de audit; crearea unui univers al auditului; 

validarea completitudinii universului de audit. 
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5) Evaluarea Riscului asociat Universului de Audit. Se abordează aspecte privind: 

identificarea obiectivelor evaluării riscului asociat universului de audit; analizarea 

exemplelor de metodologii privind evaluarea riscului asociat universului de audit; 

stabilirea factorilor care influentează nivelul de complexitate necesar pentru 

metodologia de evaluare a riscului; prezentarea activitătilor privind evaluarea 

riscului asociat universului de audit (de exemplu, identificarea riscului, măsurare, 

prioritizare si comunicare); examinarea tehnicilor pentru identificarea si măsurarea 

riscului; alegerea metodei pentru prioritizarea rezultatelor evaluării riscului; 

discutarea modului în care se realizează comunicarea rezultatelor evaluării riscului 

către diferiti beneficiari/stakeholders. 

6) Evaluarea Riscului în cadrul Misiunii de Audit. Se abordează aspecte privind: 

identificarea obiectivelor evaluării riscului asociat misiunii de audit; analizarea 

exemplelor de metodologii privind evaluarea riscului asociat misiunii de audit; 

stabilirea factorilor care influentează nivelul de complexitate necesar pentru 

metodologia de evaluare a riscului; prezentarea activitătilor privind evaluarea 

riscului asociat misiunii de audit; examinarea tehnicilor pentru identificarea si 

măsurarea riscului; alegerea metodei pentru prioritizarea rezultatelor evaluării 

riscului; discutarea modului în care se realizează comunicarea rezultatelor evaluării 

riscului către diferiti beneficiari/stakeholders. 

7) Evaluarea Riscului de Fraudă. Se abordează aspecte privind: identificarea 

obiectivelor privind evaluarea riscului de fraudă; identificarea potentialelor scheme 

de fraudare; prioritizarea potentialelor scheme de fraudare pe baza riscului; 

discutarea modului de comunicare a rezultatelor evaluării riscului către diferiti 

beneficiari/stakeholders. 

8) Apetitul la Risc. Se abordează aspecte privind: definirea apetitului la risc; 

prezentarea diferitelor puncte de vedere privind apetitul la risc si toleranta la risc; 

prezentarea de exemple privind modul în care apetitul la risc poate fi integrat în 

cadrul evaluării riscului. 

9) Provocări privind Implementarea Evaluării bazate pe Risc. Se abordează 

aspecte privind: anticiparea provocărilor comune privind implementarea; 

identificarea solutiilor posibile. 

 

Lector: Tomoială Marius, CIA (Certified Internal Auditor), presedintele Comisiei de 

Pregătire Profesională a AAIR; 

Limba: română;   

Loc de desfăşurare: Institutul Bancar Român, Str Negru Voda, nr. 3, sector 3, Bucureşti; 

Tarif de participare:  400 lei pentru membrii AAIR şi 600 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 . 

Persoana de contact : Maria PIRVAN  

Termen de inscriere si achitare a cursului:  

- înscriere până la 02 decembrie 2015 

- achitare până la 04 decembrie 2015 

 

Plata se va efectua direct la sediul sau in contul Asociatiei Auditorilor Interni din Romania 

RO77BACX0000004508589001 deschis la UniCreditTiriac Bank Romania, Sucursala 

Domenii . Daca organizatia sau institutia dvs. doreste achitarea tarifului de participare, 

Asociatia  va emite si transmite documentele necesare efectuarii platii prin virament 

bancar.  
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