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R A P O R T  
privind participarea IIA România 

 la a 5-a Conferinta Internationala a IIA din Europa Centrala si de Est,  
Croatia, 25-27 martie 2010 

 
 

 Conferinta a avut loc in Opatija, Croatia si s-a desfasurat in perioada 25 – 
27 martie 2010. IIA Romania a fost reprezentata de dl. Ionel ALBU – 
vicepresedinte AAIR si de dna Elena GHEORGHE, membru AAIR. 
 

La Conferinta au participat peste 150 de auditori interni din 11 tari, 
respectiv Croatia, Austria, Belgia, Bosnia si Hertegovina, Bulgaria, Italia, 
Germania, Ungaria, Romania, Slovenia si Serbia.   
 

In acelasi timp cu desfasurarea lucrarilor acestei conferinte internationale, 
s-a desfasurat si cea de a 2a Conferinta Natioanala a IIA Croatia, prilej cu care  
s-au ales noile organe de conducere ale acestui institut. Dl. Stanko TOKIC a fost 
resles in functia de presedinte al IIA Croatia. 

 
Conferinta a reprezentat un prilej pentru auditorii interni din tarile 

participante de a face schimb de opinii, informatii si noutati privind auditul intern 
de la nivelul fiecarui institut, discutii, schimb de informatii, perspective si noi 
sugestii de activitati/actiuni specifice pentru fiecare IIA, in vederea dezvoltarii 
profesiei de audit intern pe plan local si international. 

  
Initiativa acestor conferinte internationala ale reprezentantilor tuturor IIA 

din CEE a fost luata in urma cu 6 ani, la intalnirea presedintilor IIA din CEE care 
a avut loc in 2004 la Budapesta.  De atunci, au avut loc patru asemenea intalniri 
internationale ale IIA din CEE, respectiv in Bratislava, Praga, Budapesta si 
Bucuresti (septembrie 2009). De asemenea, in aceasta perioada au avut loc 4 
intalniri ale presedintilor IIA din CEE, respectiv in orasele Budapesta, Viena, 
Zagreb si Praga, urmata de o a 5 intalnire care va avea loc in Sofia, Bulgaria in 
luna mai 2010. 

 
Un numar de 10 moderatori si 45 de prezentatori au asigurat desfasurarea 

tematica a lucrarilor conferintei. Astfel, conferinta a beneficiat de 3 sesiuni 
generale cu un numar de 11 teme si 12 sectiuni tematice cu cate 3 sau 4 
subiecte fiecare, fiind prezentate in final un numar de 42 subiecte/teme specifice 
auditului intern si/sau conexe acestuia. De asemenea, conferinta a fost sprijinita 
de sponsori si donatori din peste 20 de companii nationale si internationale, fara 
de care aceasta manifestare nu se putea desfasura la o asemena anvergura. 
 

In cadrul sesiunilor generale, au fost prezentate teme din diverse domenii, 
respectiv :  

- frauda,  
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- advocacy,  
- rolul auditului intern,  
- viitorul riscului,  
- cooperarea dintre auditul intern si auditul extern,  
- evaluarea auditului intern de catre actionari,  
- documente ale auditului intern,  
- situatia si perspectivele auditului intern in zona de activitate a IIA-urilor 

din CEE,  
- semnificatia IPPF,  
- rolul auditului intern in cadrul companiilor multinationale,  
- buna guvernanta corporativa in sectoruil public,  
- etc 
  

si au fost sustinute de catre specialisti renumiti din Austria, Belgia, Bosnia si 
Hertegovina, Slovenia, Ungaria si Germania.  
 

In cadrul fiecarei sectiuni derulate atat in cursul dimineatii cat si dupa 
amiaza, au fost prezentate subiecte grupate in jurul unor teme generale, 
respectiv :  

- managementul riscurilor,  
- guvernanta corporativa,  
- auditarea sistemelor informatice,  
- studiu empiric asupra auditului intern,  
- situatia si practica auditului intern in sectorul public,  
- competentele auditorului intern,  
- incidentele de securitate - prevenire detectie, rezolvare,  
- dezvoltarea auditului intern in sectorul public,  
- banci si asigurari,  
- prevenirea spalarii banilor si frauda,  
- organisme de reglementare in Croatia,  
- calitatea activitatii de audit intern,  
- etc. 
 
Ultima zi a conferintei, pe langa prezentarea temelor din sesiunea 

generala, a constituit un prilej pentru IIA invitate de a-si prezenta propriile opinii, 
situatia curenta, perspectivele si posibilitatile de actiune ale acestora pentru 
dezvoltarea profesiei de audit intern, si nu numai, prin internediul unor prezentări 
a propriei activităţi desfăşurate până în prezent. 

 
Cu acest prilej, IIA Romania a facut o prezentare generala a scopului 

asociatiei, infiintare si membrii fondatori, componenta CD, comisiile de 
specialitate, dinamica numarului pe ani si membrii acesteia, domeniile de 
provenienta a membrilor, actiunile desfasurate, unele aspecte privind rolul 
advocacy in cadrul viitoarelor manifestari precum si perspectivele pentru 
urmatoarea perioada de timp. 
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 Conferinta a hotarat ca cea de a 6a intalnire internaţională a IIA din CEE 
sa aibe loc in luna mai 2011 in Austria, prilej cu care acest institut va sarbatori 50 
de ani de la infiintare. Toate IIA din CEE au fost invitate sa participle la acest 
eveniment, lucru care va fi anuntat corespunzator la timpul potrivit. 
 

În cadrul unei discuţii restrânse şi în contextul în care IIA Austria 
derulează un program de cursuri de perfecţionare in domeniul auditului mintern 
în limba germana, la care participă auditori interni din Austria şi Germania 
(criteriu de limba), dna Elena GHEORGHE s-a interesat la preşedintele IIA 
Austria daca aceştia au posibilitatea de a derula şi cursuri în limba engleză. 
Reprezentantul IIA Austria va reveni cu un email/raspuns în acest sens. 
  
  De asemenea, reprezentantul IIA Bulgaria a reinnoit invitatia presedintilor 
IIA din CEE de a participa in luna mai la intalnirea presedintilor institutelor din 
aceasta zona si a prezentat pe scurt unele idei de derulare a acestei intalniri. 
 
 Costul participarii IIA Romania la aceasta conferinta a fost de 960 Euro. 
  

În urma participării la lucrările conferintei, s-au cules materiale si 
documente informative prezentate şi/sau conexe cu activitatea de audit intern, 
CD-uri, etc, inclusiv temele/subiectele dezbatute in cadrul sesiunilor generale si 
in cadrul sestiunilor tematice zilnice. 
 
 
 CONCLUZIE :  
 
Participarea IIA Romania la cea de a 5a Conferinta internationala a IIA din CEE, 
a constituit un bun prilej de a intra în contact cu reprezentantii celorlalte IIA, de a 
pareticipa la discutii si a intra in posesia unor informatii si opinii despre auditul 
intern si nu numai, exprimate de catre specialisti de renume prezenti, inclusiv 
şansa IIA România de a se face remarcata prin posibilitatea de a prezenta 
plenului conferintei, informatii, date si cifre utile despre rolul, activitatile si 
perspectivele IIA Romania. 
 
De asemenea, participarea la lucrarile conferintei a fost un prilej de a dezvolta in 
perspectivă unele colaborari privind posibilitatea si pregatirea profesionala a 
auditorilor interni in strainatate, inclusiv prin participarea reprezentantilor IIA 
Romania la unele activitati organizate de catre IIA din zona CEE. 
 
Vicepresedinte AAIR 
Ionel ALBU 
 
05.04.2010 


