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R A P O R T  
privind participarea IIA România la întâlnirea preşedinţilor IIA din Europa 

Centrală şi de Est (CEE),  
Sofia, 14 mai 2010 

 
 
 Întâlnirea a avut loc in Sofia, Bulgaria si s-a desfasurat în data de 15 mai 
2010. IIA Romania a confirmat participarea cu doi reprezentanti, respectiv dna 
Ruxandra BILIUS – presedinte AAIR şi dl. Ionel ALBU – vicepresedinte AAIR. În 
urma apariţiei in ultimul moment a unor probleme personale a preşedintelui 
AAIR, deplasarea la Sofia a fost efectuată doar de către vicepreşedintele AAIR. 
 

Această întâlnire a avut loc ca urmare a unei hotărâri luate la ultima 
şedinţă a preşedinţilor IIA  din CEE de la Praga, din luna aprilie 2009 iar IIA din 
CEE au fost reprezentate la nivel de preşedinţi, vicepreşedinţi si/sau membrii ai 
bordului. Numărul celor prezenţi a fost de 10, fiind reprezentanţi din 7 ţări, 
respectiv Bulgaria (3), România (1), Ungaria (1), Austria (2), Serbia (1), Croaţia 
(1) şi  Letonia (1).   

 
Scopul unor asemenea întâlniri este informarea reciprocă despre 

progresele înregistrate de fiecare IIA de la ultima intâlnire a acestora, noutăţi 
şi/sau informaţii despre noi abordări, activităţi şi maniere de lucru care ar putea fi 
luate ca model de către fiecare IIA prezent la lucrări, luări de poziţii asupra unor 
probleme comune, puncte de vedere în legătură cu alte aspecte ale auditului 
intern din zona CEE, inclusiv în legătură cu unele cerinţe ale IIA Global. 
 

Lucrările întâlnirii au fost prezidate de dl. Tzvetan Tzvetkov, preşedintele 
IIA Bulgaria, secondat de dl. Lyudmil Spasov şi dna Raika Ontzova, membrii ai 
boardului de conducere bulgar. Manifestarea s-a derulat între orele 09.15 – 
17.15.  

 
Astfel, în cadrul lucrărilor s-au prezentat materiale privind :  
- Interacţiunea şi cooperarea dintre IIA-uri şi instituţiile din sectorul 

public (experienţa IIA Bulgaria), 
- Prezentare IIA Austria (cooperarea şi colaborarea cu IIA Global), 
- Prezentare IIA Croaţia (cercetare efectuată de IIA Croaţia şi PwC 

referitoare la auditul intern din Croaţia), 
- Prezentare IIA Letonia (principalele scopuri şi provocări), 
- Prezentare IIA Romania (performanţe/activităţi şi perspective) 
 
Lucrările întâlnirii au mai constat şi din două sesiuni de discuţii libere, 

având ca bază de pornire, teme ca : 
- CBOK 2010, 
- Taxa de membru pentru fiecare IIA din CEE datorată către IIA 

Global,  
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- Serviciile furnizate de IIA Global, 
- Conferinţa din Atlanta 2010, 
- Cooperarea dintre IIA din CEE referitoare la 

distribuirea/informarea reciprocă de date şi informaţii necesare 
atât lectorilor cât şi programelor de pregătire profesională 
specifice pentru membrii IIA. 

 -          Activităţile de evaluare a calităţii activităţilor de audit intern precum 
şi calificările necesare, 

- Modalităţi de acordare a CPE pentru programele de pregătire în 
vederea obţinerii certificarilor IIA. 

 
   
Aspecte reieşite în urma derulării lucrărilor întâlnirii : 
 
IIA Austria :  
- a înfiinţat o Academie de audit intern (100% filială a IIA Austria), prin 
care se derulează activităţile specifice de pregătire profesională; 
 
- comisiile de lucru ale IIA Austria sunt axate pe câte un domeniu de 
activitate, respectiv companii private, servicii bancare, sectorul public, 
sectorul IT, fraudă, universităţi, etc; 
 
- în funcţie de problematica apărută, se pot înfiinţa comitete de lucru ad-
hoc; 
 
- activităţile administrative sunt asigurate de un executive officer (full time), 
secretariat + 1 persoana (part time) şi o altă persoană (full time); 
 
-  în urma sesiunilor de pregătire profesională derulate prin Academie şi a 
unei examinări specifice, se eliberează o diploma - DPAI - (Diplome 
Professionel de l,Audit Interne), diplomă care este înmânată celor care nu 
deţin studii superioare; se consideră că nu se face concurenţă IIA Global 
şi de aceea acest program este considerat unul de succes; diploma are 
antetul doar al IIA Austria şi are aplicabilitate la nivel naţional; 
  
- în urma discuţiilor purtate pe marginea acestui subiect, IIA Austria 
aşteaptă de la IIA România sugestii de cursuri si/sau dacă auditorii interni 
din România sunt interesaţi de a urma cursuri specifice de audit intern, în 
limba engleză, în cadrul Academiei de audit intern de pe lânga IIA Austria; 
cursurile se pot pregăti atât la cerere dar se pot urma si cele cuprinse in 
programul de pregătire profesională; 
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IIA Bulgaria : 
- au relaţii excelente cu Ministerul de Finanţe, în urma derulării unor 
întâlniri şi a înţelegerii corecte de către minister, a rolului IIA Bulgaria; 

 
- în urma unui agreement cu Ministerul de Finanţe, IIA Bulgaria a reuşit să 
obţină acordul ca toate sesiunile de pregătire profesională ale auditorilor 
interni din sistemul public să fie derulate prin ei; 
 
-  urmând aceeaşi linie, intenţionează ca printr-un protocol de colaborare, 
certificarea CGAP a IIA Global să fie recunoscută de către guvern ca fiind 
o certificare la nivel naţional; 
 
- nu acorda ore/CPE pentru seminarii şi întâlniri profesionale, ci doar în 
cadrul unor seminarii speciale de acordare a acestor ore (2 pe an), la care 
sunt invitati lectori de prestigiu, locali şi străini; 
 
- au tradus IPPF şi manualele Gleim în limba bulgara; 
  
- certificările CIA sunt susţinute în limba bulgară; 
 
- editează revista « Internal Auditor » în limba bulgară, 6 numere/an, 
revistă difuzată gratuit membrilor; 
 
- în anul 2008, în urma unor activităţi derulate, au avut un profit de 20.000 
Euro; 
 
- au încheiate acorduri de cooperare/colaborare cu Ministerul de Finanţe, 
USAID, America for Bulgaria Fundation, de la care primesc fonduri pentru 
dezvoltarea activităţilor proprii; 
 
IIA Croaţia :  
- împreună cu PwC local, au derulat o cercetare privind stadiul auditului 
intern în Croaţia (subiecte concrete privind scopul, provocări, perspective, 
comparare cu alte IIA, schimbul de informaţii specifice privind profesia de 
audit intern, resurse pentru planurile anuale de audit intern, informaţii 
furnizate pentru ECCIA şi IIA Global); 
  
- au fost trimise chestionare la 122 organizaţii private şi publice, doar 42 
au raspuns; 
 
- chestionarul a cuprins întrebări din zonele – organizarea funcţiei de audit 
intern, obiective specifice şi contribuţia auditului intern, bugete 
planificate/planuri de activitate, responsabilităţi specifice, pregătire 
profesională/activităţile practice specifice, IT, standarde de aplicare şi 
calitatea auditului intern, etc; 
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- a organizat cea de a 5a Conferinţă Internaţională a IIA din zona CEE, 
martie 2010); 
 
- a tradus şi publicat în limba croată IPPF ; 
 
- editează electronic pentru membrii IIA Croaţia, semestrial, o revistă cu 
informaţii despre auditul intern; 
 
- nu a răspuns la chestionarul  CBOK al IIA Global (0 raspunsuri);  
 

 IIA Letonia : 
- activitatea de audit intern este obligatorie pentru activităţile desfăşurate 
de organizaţii care administrează activităţile statului şi pentru sectorul 
financiar; 

 
- această activitate este voluntară pentru municipalităţi, organizaţiile de 
stat şi ramuri industriale; 

 
- este planificat ca începând cu anul 2014, activitatea de audit intern să 
devină obligatorie şi pentru administraţia publică; 

 
- pentru a activa ca auditori interni in diferite sectoare de activitate, aceştia 
nu sunt obligaţi să deţină vreo certificare în acest sens; 

 
- standardele IIA Global nu sunt pbligatorii; 

 
- evaluarea calităţii activităţilor de audit intern nu este obligatorie; 

 
- se organizează 6 zile de pregătire profesională/an, în cadrul unor 
seminarii specializate; 

   
 
 

* * * 
 
În cadrul întâlnirii, s-a căzut de comun acord asupra următoarelor : 
 
CBOK 2010 : 
- participarea la studiul CBOK 2010 este mai mare decât la precedentul 
(2006); 

- important este ca benchmark-ul să fie corespunzător; 
 
- IIA Global nu cooperează cu IIA din punctul de vedere al disemnării 
informaţiilor/rezultatelor acestor gen de chestionare/studii (este adevărat 
că în 2006 au trimis IIA o carte despre rezultatele studiului, dar 
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infomaţiile au fost foarte greu de analizat/identificat datorită volumului 
mare al acestora, titluri, subtitluri, etc); 

 
- ar trebui să se ceară de la IIA Global sau de la ECCIA, informaţiile 
analizate în legătură cu IIA din zona CEE şi/sau din Europa, putând 
astfel de a cunoaşte mai bine situaţia auditului intern din zonă; 

 
- participarea respondenţilor din România a fost de 80 persoane, respectiv 
un procent de aproximativ 13%; 

 
 
Creşterea taxei către IIA Global : 
 
- creşterea cu încă 10,5 USD/membru a taxei datorate IIA Global 
începând cu 01.10.2010, cu perspective de a creşte la 12 sau 13 
USD/membru prin 2012, va împovăra IIA din CEE, care vor fi nevoite să 
găsească soluţii pentru a suplimenta această diferenţă de taxă; 

  
- se consideră că decizia finală va fi oricum luată de IIA Global, indiferent 
de poziţia IIA locale; 

  
- s-a hotărât ca acordul dat de fiecare IIA din CEE pentru o anumită sumă 
sau pentru cea propusă de IIA Global, să fie acompaniat şi de un protest 
politicos dar ferm privind disponibilitatea mai mică sau mai mare de a 
suporta această diferenţă, condiţiile sociale, criza economică, etc; 

 
- IIA Bulgaria şi IIA Austria vor mări taxele conform cererii IIA Global, dar 
vor trimite un protest politicos dar ferm la adresa acestei propuneri; 

 
- IIA Letonia, IIA Serbia, IIA Croatia, nu sunt de acord cu mărirea acestei 
taxe; vor protesta; IIA România nu a avut mandat de a se pronunţa, dar 
va face oricum o scrisoare de protest ca şi celalalte IIA din zona CEE; 

 
Serviciile de la IIA Global : 
 
- serviciile furnizate de IIA Global sunt utile, dar ele nu sunt la asteptările 
IIA din lume; 

- IIA Global şi-a redus programul, a scăzut numărul de angajaţi, de 
activităţi, limba engleză este deficitară, dar acest context este folosit 
pentru a pretinde taxe mai mari; 

 
- IIA Serbia are probleme cu distribuţia revistei “Internal Auditor” şi vrea sa 
anuleze contractul pe 2010 (IIA Global nu se implică in acest aspect); 

 
- probleme similare are şi Letonia; 
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Conferinţa IIA Global Council din Atlanta : 
 
- trebuie ca toate IIA din zona CEE să participe; 
 
- va fi un schimb de informaţii extraordinar şi o oportunitate de a 

descoperi noi metode, tendinţe şi activităţi specifice auditului intern la 
nivel mondial; 

 
- un aspect negativ îl constituie costurile de participare; 
 
- datorită lipsei fondurilor, IIA Letonia nu va participa la Conferinţa din 

SUA; 
 
Cooperarea dintre IIA din zona CEE :  
 
- schimbul de informaţii referitoare la experienţa şi progresele fiecărui IIA 
din CEE, se menţine încă la un nivel scăzut de interactivitate, dar sunt 
perspective bune în continuare; 

 
- ar fi util un schimb de informaţii privind pregătirea specifică profesională 
ale fiecărui IIA; 

 
- IIA Letonia solicită de la celelalte IIA, programele de pregătire 
profesională pe 2010, pentru a se constitui în modele de urmat pentru ei; 

 
- celelalte IIA vor răspunde solicitării; 
 
Evaluarea calităţii activităţilor de audit intern : 
 
- la nivelul lor de activităţi, IIA Austria nu organizează asemenea evaluări, 
este riscant şi nu deţin specialişti; 

 
- aceeaşi poziţie o au şi IIA Letonia, IIA Serbia, IIA România; 

 
- IIA Croaţia informează că există 2 sau 3 organizaţii care prestează 
asemenea servicii, dar la un nivel redus; 

 
- IIA Bulgaria, de asemenea nu este implicată în asemenea activităţi; 
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Acordarea de ore CPE : 
 
- în toate aceste activităţi, trebuie urmate instrucţiunile IIA Global; 
  
- ar fi util ca pentru toate seminariile şi întâlnirile organizate de IIA-uri să 

se transforme pentru membrii proprii în ore CPE, la cerere; 
- în acest fel, membrii IIA ar fi atraşi în a participa într-un număr mai mare 

la asemenea activităţi organizate pe plan local; 
 
 
 Costul participarii IIA Romania la aceasta întâlnire a fost de 320 Euro.  

  
 
 
 CONCLUZIE :  
 

Participarea IIA Romania la întâlnirea IIA din zona CEE a fost benefică, a  
constituit o acumulare de date şi informaţii despre IIA similare din zona, precum 
şi un schimb de informaţii despre activităţile comune desfăşurate sau care s-ar 
putea desfăşura cu participare comună. 

 
De asemenea, a fost un bun prilej pentru reprezentanţii acestor institute 

de a se cunoaşte mai bine, de a face un schimb de informaţii pe diferite teme, 
inclusiv noutati privind pregătirea profesională şi maniera de informare a 
membrilor proprii despre activităţile specifice organizate atât intern cât şi extern.  
 
La propunerea reprezentantului IIA Letonia, s-a hotărât ca următoarea întâlnire 
de informare a preşedinţilor IIA din zona CEE, să se desfăşoare în 2011 la Riga, 
Letonia, la o dată care va fi comunicată în timp util. 
 
 
Vicepresedinte AAIR 
Ionel ALBU 
 
21.05.2010 

 
 


