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În atenţia Auditorilor Interni 

INVITAŢIE 
               
 Stimată Doamnă, Stimate Domn, 
 Vă adresăm pe această cale, invitaţia de a participa la Programul de formare profesională 
Auditor Intern in Sectorul Public pe care asociatia noastra îl organizează,  în conformitate cu 
prevederile Ordonantei Guvernului nr.129/2000 republicată şi ale H.G. nr. 1066/2088 privind 
formarea profesionala a functionarilor publici, în Sala de Conferinţe din cadrul Hotelului Răzvan, 
din Bucuresti, sector 3, Calea Călărașilor nr.159, în perioada 29 SEPTEMBRIE – 2 
OCTOMBRIE 2016.  
 
      IMPORTANT ! Asociația Auditorilor Interni din România este singura organizatie din România 
recunoscută ca membru cu drepturi depline din The Institute of Internal Auditors, Inc, cea mai mare 
organizație de nivel global înfiinţat în 1941 în Statul New York, SUA cu sediul la 247 Maitland 
Avenue, Altamonte Springs, lângă Orlando, Florida, SUA. Sunetm singura organizatie din 
România care eliberează participanților un Certficat sub marca The Institute of Internal 
Auditors, Inc (Global II A)!             
     Cursul organizat de către noi este de specializare și se adresează auditorilor interni în sectorul 
public care doresc să își perfecționeze abilitățile în acest domeniu accesând prin această participare 
noutățile din acest sector.  
 Cursul are o durată totală de 40 de ore și începe în data de 29 septembrie 2016 (joi) orele 12 , 
continuă în 30 septembrie(vineri) cu începere de la orele 12, sâmbătă 1 octombrie cu începere de la 
orele 08, duminică 1 octombrie orele 08 încheindu-se la orele 14 după care se susține examenul de 
absolvire cu o comisie din partea A.N.F.P.A. 
 Cursul este structurat pe două module care au ca și scop dobândirea următoarelor competențe: 
Modulul 1- Planificarea activităţii de audit intern; Formularea constatărilor, concluziilor şi 
recomandărilor de audit intern, Elaborarea raportului de audit intern;  

Modulul 2-Evaluarea sistemului organizaţional ; Evaluarea sistemului privind managementul 

riscului, controlul intern şi guvernanţa ; Evaluarea activităţii juridice ; Evaluarea activităţii financiar-

contabile; Evaluarea activităţii privind tehnologia informaţiei ; Evaluarea procesului de finanţare. 

În acest curs este tratat în plus față de cele două module, atragerea răspunderii juridice a 

auditorului intern în domeniul administrativ și contraventional. 
 
Cursul este structurat conform cerintelor Legii 191/2011 pentru modificarea si completarea Legii 
672/2002 privind auditul public intern si HG 1259/2012, Capitol IV, Art. 20,  privind formarea 
profesionala a auditorilor interni care activeaza in domeniul public. 
Cursul de auditor intern în sectorul public este autorizat de către Autoritatea Națională Pentru 
Calificări pentru ocupația Auditor Intern în sectorul public -cod COR 241306. 
Studii necesare: absolvent al unei forme de învăţământ superior  
 
Formatorii sunt persoane cu o vastă experiență profesională :  
1. Ec. Ruxandra Bilius este președinte al Asociației Auditorilor Interni din România, membru al 
The Institute of Internal Auditors, Inc,(Global IIA), membru practicant al A.P.M. Group Ltd Anglia, 
deține Certificatul de auditor intern(CIA), deține Certificatul în Risk Management Assurance(CRMA), 
Certificatul în Risk and Informațion System Control (CRMA), Membru al Camerei Auditorilor 
Financiari din România(CAFR), Membru ISACA, Auditor intern sisteme de management al calitatii 
ISO 9000:2001 
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2. Marius Sorega, CIA (Certified Internal Auditor), membru IIA, expert in audit intern control intern 
si managementul riscului pentru sectorul privat, cu o experienta profesionala de peste 8 ani in 
audit intern activand in companii multinationale si de consultanta (big four). Trainer for Internal 
Audit and Risk Management courses held by IIA Romania, Specialized Training Companies. 
Expertiza detinuta consta printre altele in analiza si interpretarea datelor, formularea de concluzii 
si emiterea de recomandari catre management cu privire la implementarea controalelor interne si 
aplicarea sistemelor de control intern si a procedurilor operationale. 

3. Expert legislație Alexandru Păcurar este director general al Asociației Auditorilor Interni din 
România, deține Certificat pt. auditarea sistemului de management al calitatii, deține Certificat de 
Auditor în domeniul calității, deține Certificat eliberat de Institutul european de administratie 
publică cu sediul la Maastricht Olanda în domeniul accesării fondurilor private de către Sectorul 
public, deține Certificat manager sisteme ARC/EOQ, deține Certificat Auditor de calitate (ARC), 
Certificat Auditor de mediu, Certificat Expert armonizare legislativă, Expert în proiecte de 
parteneriat public privat, deține Atestat formator jurist expert RSVTI.  

Dosarul înscrierii la examen, în vederea participării la curs , solicitanții trebuie să transmită până 

Miercuri 28 septembrie 2016 orele 16,00 la  organizator, scanat , pe e-mail, următoarele acte : 

a) formular de înscriere, completat si semnat  b) copia diplomei de studii superioare;c) copie carte 
de identitate. 
Servicii: - Coffee break  - 29,30 septembrie si 1,2 octombrie  
               - Prânz              - 29,30 septembrie si 1,2 octombrie     
               - Mapă              - suport de curs pe hârtie 
 
Pretul cursului este de 1.450 lei (final- organizatorul nu este platitor de TVA) 

Plata se face pana miercuri 28 septembrie 2016 orele 16,00 cu ordin de plata în contul  RO77BACX 

000000 450858 9001, deschis la UniCredit Tiriac Bank  
De asemenea plata poate fi efectuată și cu numerar înaintea începerii cursului. 
  
Dacă se doreşte cazare puteți rezerva camere la Hotel Răzvan (cu mențiunea pt. cursul de auditor 
public intern) telefon 021 / 320 01 82, e-mail: rezevari@hotelrazvan.com . Costul cazării este  
suportat de către cursanți. 
  

Relaţii suplimentare puteţi obţine la telefon: 0740 / 12 17 19 sau e-mail: mpalexandru@yahoo.com. 

 

Vă aşteptăm cu drag, 

 

 

Director general 

Alexandru Păcurar 
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