Denumirea cursului: Aplicarea în cadrul misiunilor de audit intern a prevederilor
Normelor generale privind exercitarea activitătii de audit public intern, aprobate prin HG
nr. 1086/2013
Durata: 2 zile
Perioada: 08 februarie (orele 09.00 – 16.00) şi 09 februarie (orele 09.00-14.00)
Obiectiv: Perfecţionarea tehnicilor de audit intern
Cursul se adresează auditorilor interni din entităţile publice.
Tematica cursului
 Prezentare principalelor modificări aduse de Normele generale privind exercitarea
activitătii de audit public intern, aprobate prin HG nr. 1086/2013
 Planificarea activitătii de audit intern: metodologia de elaborare a planului multianual de
audit intern si a planului anual de audit intern. Exemplu de plan multianual de audit
intern si de plan anual de audit intern
 Elaborarea obiectivelor unei misiuni de audit intern. Exemple
 Prezentarea tipurilor de misiuni de asigurare. Comparatie între auditul de regularitate,
sistem si auditul performantei.
 Prezentarea metodologiei generale a unei misiuni de asigurare.
 Realizarea etapei de pregătire a misiunii de audit intern: Initierea auditului, sedinta de
deschidere, colectarea si prelucrarea informatiilor.
 Metodologia de realizare a analizei riscurilor în cadrul unei misiuni de audit intern.
Corelatia cu registrul riscurilor din entitatea auditată. Evaluarea gradului de încredere în
controlul intern. Exemplu de analiză a riscurilor.
 Elaborarea programului misiunii de audit public intern. Exemplu.
 Realizarea interventiei la fata locului. Colectarea probelor de audit. Exemple de teste.
 Tehnica de elaborare a fisei de identificare si analiză a problemei (FIAP). Exemple de
erori posibile si modalităti de evitare. Exemplu de FIAP. Exercitiu de elaborare a unui
FIAP.
 Elaborarea formularului de constatare si raportare a iregularitătilor (FCRI). Exemplu. Ce
este si ce nu este o iregularitate. Exercitiu de elaborare a unui FCRI.
 Revizuirea documentelor si constituirea dosarului de audit.
 Sedinta de închidere. Exemplu.
 Elaborarea raportului de audit intern.
 Realizarea concilierii. Tehnici de abordare a reuniunilor de conciliere.
 Elaborarea Programului de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit
intern
 Urmărirea recomandărilor. Exemple de fise de urmărire a recomandărilor si exemple de
monitorizare a stadiului implementării recomandărilor formulate.
 Supervizarea misiunilor de audit intern. Tehnici de supervizare. Exemple
 Studii de caz si exemple.
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Limba: română;
Loc de desfăşurare: Institutul Bancar Român, Str Negru Voda, nr. 3, sector 3, Bucureşti;
Traineri: Marius Tomoială, CIA, preşedinte Comitet de pregătire şi formare profesională
AAIR;
Tarif de participare: 400 lei pentru membrii AAIR şi 600 lei pentru persoanele din afara
asociaţiei;
Inregistrarea participarii: persoanele interesate trebuie sa anunte Asociatia noastra 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:
- inscriere pana la 03 februarie 2013
- achitare pana la 06 februarie 2013
-

Plata se va efectua direct la sediul sau in contul Asociatiei Auditorilor Interni din Romania
RO77BACX0000004508589001 deschis la UniCreditTiriac Bank Romania, Sucursala Ion
Mihalache. Daca organizatia sau institutia dvs. doreste achitarea tarifului de participare,
asociatia noastra va emite si transmite documentele necesare efectuarii platii prin virament
bancar.
La finalul cursului se ofera diploma de participare – 12 CPE .
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