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atribuţiilor sale prevăzute la art. 42 din Statutul Asociaţiei va urmări aplicarea şi
respectarea prezentului Regulament de organizare şi funcţionare al Asociaţiei.
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REGULAMENT
de Organizare şi Funcţionare a Asociaţiei Auditorilor Interni din România
(AAIR – IIA ROMÂNIA)

DESCRIEREA MODULUI DE ORGANIZARE A ASOCIAŢIEI – IIA ROMÂNIA

Cuvânt inainte
În data de

10 octombrie 2009 membrii Consiliului Director al AAIR (CD-AAIR) au

participat la o întâlnire de lucru privind stabilirea strategiei Asociaţiei, sub îndrumarea
domnului Jean Pierre Garitte, în calitatea sa de Preşedinte al Advocacy Committee al
ECIIA.
În cadrul reuniunii de lucru, Consiliul Director a efectuat o revizuire a Regulamentului de
Organizare şi Funcţionare al Asociaţiei.
Concluzia reuniunii a fost aceea că membrii CD-AAIR depun în mod continuu eforturi
pentru a se conforma cu Statutul Asociaţiei şi

cu Regulamentul de Organizare şi

Funcţionare, dar sunt necesare îmbunătăţiri pentru a fi în conformitate cu cele mai bune
practici de guvernare corporatistă, şi îmbunătăţirea atribuţiilor CD în interesul tuturor
membrilor Asociaţiei prin care să se asigure luarea unor decizii pe o bază colectivă.
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1. STATUT. MISIUNE, VIZIUNE, VALORI. APARTENENŢA LA IIA GLOBAL ŞI ECIIA
1.1 DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1. Înfiinţare şi denumire
(1) Asociaţia Auditorilor Interni din România, denumită în continuare Asociaţia este
organizaţie civilă, profesională şi funcţionează ca persoană juridică română de drept
privat, cu caracter nonprofit, neguvernamentală, fără caracter politic şi fără scopuri
religioase, ai cărei membri sunt auditori interni sau alte persoane fizice interesate de
activitatea de audit intern şi care au dobândit calitatea de membru în condiţiile
prevăzute de Statutul Asociaţiei şi prezentul Regulament de organizare şi
funcţionare.
(2) Asociaţia este înfiinţată în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului României nr.
26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr.246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, fiind constituită prin
Hotărârea celor 18 membri fondatori prevăzuţi nominal în Statutul Asociaţiei.
(3) Asociaţia va purta denumirea de "INSTITUTUL AUDITORILOR INTERNI DIN
ROMÂNIA", asa cum a fost fost oficial recunoscută la data de 1 decembrie 2007 de
către organizația internațională Institutul Auditorilor Interni (The Institute of Internal
Auditors), iar sigla este: IIA Romania.
(4) Denumirea Asociaţiei va fi înscrisă în toate documentele şi actele pe care aceasta le
întocmeşte, cu menţionarea numărului de înregistrare în registrul persoanelor
juridice, a sediului, a codului unic de înregistrare şi a conturilor Asociaţiei.
Art. 2. (1) Membrii Asociaţiei sunt persoanele fizice a căror activitate şi interese sunt
asociate cu activitatea de audit intern, acceptă, susţin interesele Asociaţiei şi se
angajează să îndeplinească obligaţiile din Statutul şi Regulamentul de Organizare şi
Funcţionare a Asociaţiei.
(2) Membrii Asociaţiei au dreptul de a alege şi a fi aleşi în organele de conducere şi
control ale Asociaţiei.
Art. 3. În activitatea desfăşurată, membrii Asociaţiei acţionează ca profesionişti, ţinând cont
că auditul intern este o activitate independentă, de asigurare obiectivă şi de consiliere,
destinat să adauge valoare şi să îmbunătăţească operaţiunile unei organizaţii, care
ajută organizaţia să-şi atingă obiectivele sale printr-o abordare sistematică, disciplinată,
pentru a evalua şi îmbunătăţi eficacitatea managementului riscului, a controlului, şi a
proceseleor de administrare a organizaţiei.
Art. 4. Membrii Asociaţiei pot fi membri şi ai altor organizaţii profesionale desfăşurându-şi
activităţile cu respectarea reglementărilor specifice acestora şi a principiului
independenţei, cu excepţia asociaţiilor profesionale cu scopuri şi obiective exclusiv
similare.
1.2 Statut
Art. 5. Statutul Asociaţiei reprezintă consensul membrilor fondatori asupra condiţiilor de
bază privind înfiinţarea şi organizarea Asociaţiei, şi anume:
- Forma juridică, denumirea, sediul şi durata Asociaţiei;
- Scopul şi obiectul de activitate al Asociaţiei;
- Patrimoniul Asociaţiei;
- Membri. Dobândirea şi încetarea calităţii de membru al Asociaţiei;
- Conducerea Asociaţiei;
- Dizolvarea Asociaţiei;
- Dispoziţii finale.
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Art. 6. Prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Asociaţiei sunt detaliate condiţiile
din Statutul Asociaţiei prin descrierea rolurilor, responsabilităţilor, acţiunilor şi
instrumentelor stabilite pentru buna organizare şi funcţionare a Asociaţiei.

1.3 MISIUNE, VIZIUNE, VALORI
Viziune
Viziunea noastră este ca IIA România să fie recunoscută ca principala voce a auditului
intern in Romania si de a fi privita ca o sursa valoroasa pentru membrii săi, cărora să le
acorde sprijin în vederea îndeplinirii aspiratiilor profesionale si personale prin furnizarea
mijloacelor de dezvoltare a abilitatilor si competentelor.
Misiune
Misiunea noastră este de a construi o profesie de audit intern puternică şi eficientă în
România. În îndeplinirea misiunii noastre ne-am angajat să lucram împreună pentru:
• Susţinerea şi promovarea rolului auditului intern în atingerea obiectivelor oricărei
organizaţii şi valoarea pe care profesioniştii de audit intern o adauga organizaţiilor lor;
• Furnizarea de pregatire profesionala si cunostinte cuprinzatoare si de cea mai bună
calitate cu privire la auditul intern, controlul intern, managementul riscului şi
guvernanţa corporativă;
• Asigurarea unei platforme de consultare şi de networking pentru auditorii interni din
România, un loc unde să poată face schimb de informaţii şi de experienţă.
Obiectivele noastre în realizarea misiunii propuse includ următoarele:
• Să devenim vocea românească în audit intern, managementul riscului, control
intern, guvernanţă corporativă;
• Să devenim autoritatea de reglementare a profesiei de audit intern;
• Să imbunatatim oferta educationala pentru membrii nostri, prin dezvoltarea unui
program de studiu cuprinzător (Academia de audit intern);
• Să punem la dispoziţia membrilor servicii de consultanţă.
Valori fundamentale
În îndeplinirea misiunii noastre, ne-am angajat sa fim mereu prezenti in viata membrilor
noştri cu care impartasim anumite convingeri şi valori.
Scopul nostru principal este de a oferi servicii excelente tuturor membrilor IIA România.
Relaţiile noastre cu toţi membrii IIA România vor fi caracterizate prin respect, susţinere,
împărtaşirea cunoştinţelor, răbdare şi deschidere.
Ne-am angajat să ne susţinem membrii în menţinerea şi îmbunătăţirea
profesionalismului lor ca auditori interni prin punerea la dispoziţie de mijloace de
educaţie şi formare adecvate şi a facilitării schimbului de cunoştinţe şi de experienţă.
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1.4 APARTENENŢA LA IIA GLOBAL ŞI ECIIA
Art. 7. Asociaţia Auditorilor Interni din Romania (A.A.I.R.) a fost înfiinţată în anul 2004 şi
este membru al organizaţiei internaţionale Institutul Auditorilor Interni (The Institute of
Internal Auditors), cu sediul în Altamonte Springs în Florida, SUA, denumită în
continuare IIA Global.
Art. 8. Asociaţia este de asemenea membru al Confederaţiei Europene a Institutelor de
Audit Intern (E.C.I.I.A.) cu sediul în Bruxelles, Belgia.

2. SCOPUL ŞI OBIECTUL DE ACTIVITATE
Art. 9. Asociaţia a fost constituită de către membrii fondatori cu scopul:
a) să stabilească si să reprezinte un forum deschis în vederea promovării şi
dezvoltării practicii de audit intern;
b) să reprezinte un cadru unde sunt promovate standardele şi normele de practică
profesională a auditului intern emise de IIA Global şi unde auditorii interni şi
persoanele interesate de activitatea specifică de audit intern, să-şi poată
îmbunătăţi mijloacele şi metodele de exprimare profesională si sa primeasca
sprijin profesional de specialitate;
c) de a acţiona pentru creşterea prestigiului profesiei de audit intern;
d) să reprezinte poziţia comună a membrilor săi în faţa instituţiilor publice si a
organizaţiilor din România şi din străinătate;
e) să apere şi să reprezinte, ori de câte ori este nevoie, interesele membrilor săi
legate de activitatea specifică desfăşurată, faţă de terţi, in relaţiile dintre aceştia
precum şi a acestora cu societatea.
Art. 10. Pentru realizarea scopurilor, Asociaţia îşi propune următoarele acţiuni:
a) să informeze despre nevoile, necesităţile şi exigenţele activităţii de audit intern,
despre cele mai adecvate mijloace şi metode practicate la nivel internaţional în
domeniu precum şi despre relaţiile care se creează între această activitate şi
societate, în general;
b) să dezbată şi să îşi exprime în mod public şi organizat punctele de vedere in
acest domeniu precum şi propuneri de progres profesional;
c) să contribuie la integrarea şi la dezvoltarea activităţior de audit intern, prin
asigurarea unui cadru flexibil de lucru si cooperare, atât între membrii Asociaţiei
cât şi cu alte organisme profesionale similare, din ţară şi din străinătate;
d) să stabileasca şi să dezvolte colaborarea cu asociaţii şi alte instituţii de
specialitate şi organisme internaţionale de profil, pentru realizarea scopurilor
propuse;
e) să dezvolte cultura în materia auditului intern şi să popularizeze principiile
profesionale în domeniu precum şi în legătură cu codul de etică al auditorilor
interni;
f) să încurajeze dezvoltarea relatiilor dintre instituţiile de profil din România numai
pe baza independenţei şi competenţei profesionale;
g) să întărească şi să militeze în rândul membrilor săi concepte privind
independenţa organizatorică, asumarea răspunderii profesionale, pregătirea
profesională continuă, înţelegerea şi însuşirea noilor concepte de activitate
profesională apărute ca urmare a dezvoltării societăţii româneşti în ansamblu şi a
celei internaţionale;
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h) să promoveze principiile, standardele şi normele de practică profesională a
auditului intern emise de IIA Global;
i) să realizeze editarea, tipărirea şi difuzarea prin mijloace proprii sau prin
colaborare, de reviste, cataloage, broşuri, buletine informative, material publicitar
şi documentar, atât pentru realizarea şi cunoaşterea activităţilor proprii sau
privind activităţile altor instituţii aflate în legătură cu scopul Asociaţiei cât şi
despre activitatea de audit intern desfăşurată la nivel naţional sau internaţional,
cu aprobarea Consiliului Director;
j) să participe la manifestările şi evenimentele de profil din ţară (sau atunci când
este cazul, din străinătate), organizează seminarii, simpozioane, colocvii şi alte
manifestări în domeniu pentru informarea adecvată a membrilor săi;
k) să acorde consultanţă de specialitate membrilor săi, propune, concepe si oferă
programe metodologice de pregătire si perfecţionare profesională in domeniul
auditului intern;.
l) să reprezinte, promoveze şi apere interesele legitime ale membrilor săi, în
legătură cu activitatea de audit intern, în faţa autorităţilor publice şi a oricăror
persoane fizice şi juridice, putând introduce acţiuni în justiţie sau intervenţii în
procese pentru valorificarea drepturilor şi recunoaşterea acestor interese;
m) să realizeze studii de diagnoză si prognoză a sistemului specific de activitate,
atât la nivel naţional cât şi la nivel internaţional, sa analizeze şi evalueze date
statistice şi operative privind evoluţia auditului intern;
n) prin intermediul membrilor săi, Asociaţia poate acorda sprijin de specialitate, la
cerere, instituţiilor, asociaţiilor, altor organizaţii profesionale, cu aprobarea
Consiliului Director;
o) să coopereze cu asociaţiile şi organizaţiile similare din alte ţări şi poate participa
la organismele internaţionale de profil, în vederea obţinerii de date şi informaţii şi
realizarea unor schimburi de experienţă cu privire la activitatea de audit intern;
p) să sesizeze organismele naţionale în domeniu, autorităţile legislative şi
administrative ori de câte ori este nevoie, asupra încălcării sau neacordarea unor
drepturi conform reglementărilor naţionale în domeniu, ale auditorilor interni şi
membrilor Asociaţiei, în legătură cu activitatea de audit intern;
q) la propunerea Consiliului Director, acordă premii, diplome si distincţii pentru
merite deosebite acelor membri sau altor personalităţi care s-au distins atât în
activitatea desfăşurată în cadrul Asociaţiei cât şi în ceea ce priveşte promovarea
şi dezvoltarea activităţii de audit intern;
r) promovează orice alte acţiuni legale şi în concordanţă cu acest statut, pentru
realizarea efectivă a scopurilor şi obiectivelor Asociaţiei.
Art. 11. Asociaţia va utiliza mijloace, acţiuni si metode transparente legale si respectând
normele etice şi sociale, inovative şi cu valoare de model.
3. PATRIMONIUL, VENITURILE ŞI CHELTUIELILE
Art. 12. Patrimoniul social iniţial al Asociaţiei este format dintr-un activ patrimonial în valoare
de 1.800 lei şi este alcătuit din contribuţiile în cote egale, în numerar, ale membrilor
fondatori în sumă de 100 (una sută) lei.
Art. 13. Veniturile Asociaţiei se vor completa prin noi contribuţii ale membrilor Asociaţiei, prin
cotizaţiile membrilor Asociaţiei, cotizaţii ce se vor stabili şi se vor modifica de Conferinţa
Naţională, precum şi prin alte bunuri mobile, imobile, mijloace fixe, sume de bani
dobândite de Asociaţie sau provenite din donaţii, legate, subvenţii, sponsorizări şi alte
fonduri colectate din ţară sau străinătate, de la persoane fizice, persoane juridice
instituţii bugetare, sau alte instituţii.
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Art. 14. (1) Veniturile Asociaţiei se completează si cu venituri din sumele percepute pentru
serviciile angajate pe bază de contract, în conformitate cu prevederile legale în vigoare,
precum şi din sumele percepute pentru participarea la manifestări organizate de
Asociaţie.
(2) Patrimoniul si veniturile vor fi administrate prin Secretariatul Asociaţiei de către
Consiliul Director si vor fi utilizate în vederea realizării scopului pentru care s-a
infiinţat Asociaţia.
Art. 15. Asociaţia având statut de persoană juridică, non-profit, independentă şi autonomă
îşi constituie veniturile din activităţile stabilite în statut, conform prevederilor legale,
acoperindu-şi cheltuielile în întregime din aceste venituri.
Art. 16. (1) Veniturile Asociaţiei provin din:
a) cotizaţia anuală a membrilor Asociaţiei care include şi taxa anuală de afiliere la
IIA Global, exprimată în lei;
b) donaţii, subvenţii, sponsorizări primite din partea persoanelor fizice sau juridice
din ţară sau străinătate;
c) activităţile Asociaţiei prevăzute în Statut;
d) taxe de participare pentru cursuri, conferinţe, activităţi specifice organizate de
către Asociaţie sau în cooperare cu alţi parteneri;
e) venituri provenite din proprietăţile Asociaţiei;
f) alte venituri obţinute în baza prevederilor legale.
Art. 17. (1) Cotizaţia anuală datorată de fiecare membru este stabilită prin hotărâre a
Conferinţei Naţionale, la propunerea Consiliului Director. La aceasta se adaugă
contravaloarea individuală in lei a taxei de afiliere datorată anual către IIA Global.
(2) Membrii fondatori şi membrii de onoare sunt exoneraţi de plata cotizaţiei anuale.
(3) Cotizaţia anuală a membrilor Asociaţiei se datorează şi se achită în primul an, odată
cu admiterea cererii de înscriere în rândul membrilor Asociaţiei, iar pentru anii
următori în primul trimestru al fiecărui an.
Art. 18. (1) Taxa de afiliere la IIA Global este datorată şi se achită în primul an o dată cu
admiterea cererii de înscriere în rândul membrilor Asociaţiei, iar pentru anii următori în
primul trimestru al fiecărui an.
(2) Cuantumul taxei de afiliere se stabileşte şi se comunică Asociaţiei de către IIA
Global, diferenţele de curs valutar favorabile vor reprezenta venituri ale Asociaţiei,
iar diferenţele de curs nefavorabile vor fi acoperite din veniturile Asociaţiei.
Art. 19. Asociaţia va ţine evidenţa cotizaţiilor, iar situaţiile financiare se întocmesc în
conformitate cu reglementările legale în vigoare. Se va deschide un Registru special
pentru înregistrarea de donaţii şi sponsorizări.
Art. 20. Cheltuielile Asociaţiei se pot efectua numai pe destinaţiile şi în limitele prevăzute în
Bugetul de venituri şi cheltuieli pe bază de documente justificative, conform dispoziţiilor
legale în vigoare.
Art. 21. Achiziţionarea de bunuri şi servicii pentru nevoile Asociaţiei va fi realizată cu
respectarea principiilor de bază ale economiei de piaţă privind eficienţa, libera
concurenţă, transparenţa, tratamentul egal şi confidenţialitatea.
Art. 22. Membrii Asociaţiei nu au dreptul la cotă parte din veniturile Asociaţiei şi este
interzisă favorizarea acestora prin cheltuielile de administrare străine scopului Asociaţiei.
Art. 23. (1) Excedentul bugetar anual se reportează în exerciţiul financiar următor.
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(2) Toate convenţiile, contractele, transferurile de bani sau valori, toate operaţiunile ce
privesc proprietăţile Asociaţiei, vor fi efectuate numai cu aprobarea Consiliului
Director.
(3) Fondurile băneşti ale Asociaţiei pot fi in lei şi/sau valută şi se vor ţine în conturi
bancare deschise la bănci cu sediul în România.
4. MEMBRI. MEMBRI FONDATORI. MEMBRI DE ONOARE. AMBASADORI.
DOBÂNDIREA ŞI ÎNCETAREA CALITĂŢII DE MEMBRU. DREPTURILE ŞI
OBLIGAŢIILE MEMBRILOR
Art. 24.
(2)

(1) Membrii Asociaţiei sunt:
Membri fondatori;
Membri;
Membri de onoare;
Ambasadori.
Calitatea de membru este personală şi individuală.
DOBÂNDIREA CALITĂŢII DE MEMBRU

Membri fondatori
Art. 25. (1) Membri fondatori. Sunt membri fondatori persoanele fizice care au participat la
constituirea patrimoniului iniţial al Asociaţiei şi la înfiinţarea acesteia, prevăzuţi în actele
de constituire. Aceştia sunt de drept membri activi ai Asociaţiei.
Membri
Art. 26. (1) Dobândirea calităţii de membru
(2) Poate deveni membru al Asociaţiei, orice persoană fizică a cărei activitate sau
interese sunt asociate cu activitatea de audit intern şi susţine interesele acesteia,
care, cunoscând şi acceptând statutul, este de acord cu scopul Asociaţiei şi întelege
ca prin propria activitate să contribuie la realizarea lui.
(3) Poate deveni membru al Asociaţiei orice persoană fizică, dacă îndeplineşte
condiţiile alineatului precedent şi îşi manifestă expres prin cerere scrisă această
dorinţă, achită cotizaţia şi taxele datorate, făcând parte din următoarele categorii de
persoane:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

Director de audit;
Şef serviciu de audit;
Şef compartiment de audit;
Auditor intern;
Director de audit în domeniul tehnologiei informaţiei;
Şef compartiment de audit în domeniul tehnologiei informaţiei;
Auditor în domeniul tehnologiei informaţiei;
Persoana care prestează servicii de audit intern în baza unui contract;
Auditor extern;
Director executiv;
Profesor;
Student;
Auditor inactiv/pensionat;
Membru al unui comitet de audit;
Consultant;
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p) Alte persoane interesate în domeniul auditului intern.
(4) În vederea obţinerii calităţii de membru al Asociaţiei, persoanele interesate trebuie
să depună la Secretariatul Asociaţiei următoarele documente:
a) cerere tip, pusă la dispoziţie de Secretariatul Asociaţiei;
b) curriculum vitae, conform modelului de CV European, pus la dispoziţie de
Secretariatul Asociaţiei;
c) lista proiectelor/lucrărilor care atestă activitatea profesională/ ştiinţifică
desfăşurată în domeniul auditului intern, în cazul persoanelor care nu desfăşoară
activitate de auditor intern;
d) dovada achitării taxei de afiliere şi a cotizaţiei anuale, la data luării la cunoştinţă a
avizării favorabile a cererii de obţinere a calităţii de membru al Asociaţiei.
(5) Cererile pentru obţinerea calităţii de membru al Asociaţiei, se depun la Secretariatul
Asociaţiei, se analizează şi se supun aprobării Consiliului Director, de către
Preşedintele comitetului de specialitate.
(6) Decizia asupra acordării calităţii de membru o are Consiliul Director al Asociaţiei,
decizie ce nu trebuie motivată. Faţă de această decizie se poate face contestaţie,
care va fi discutată în prima Conferinţă Naţională ordinară a Asociaţiei. Decizia
asupra acordării calităţii de membru are caracter definitiv după aprobarea ei de
către Conferinţa Naţională.
(7) Persoana care dobandeşte calitatea de membru al Asociaţiei, devine automat
membru al IIA Global şi se bucură de toate drepturile ce decurg din această calitate.
(8) Persoanele fizice care fac parte din Asociaţie, nu pot fi membri ai altei asociaţii
profesionale, cu scopuri şi obiective exclusiv similare.
Membri de onoare
Art. 27. (1) Membrii de onoare. Calitatea de membru de onoare se acordă de către
Preşedintele Asociaţiei, la propunerea Consiliului Director.
(2) Pot fi membri de onoare persoanele fizice care prin activitatea lor sprijină în mod
deosebit activitatea Asociaţiei şi sunt caracterizaţi ca fiind personalităţi publice în
urma dovedirii unor merite deosebite în societate, a căror prestigiu individual,
activităţi sau poziţiile permit să reliefeze obiectivele Asociaţiei şi să contribuie la
atingerea lor.
(3) Membrii de onoare nu au drept de vot în Conferinţa Naţională, nu pot fi aleşi în
organe de conducere ale Asociaţiei şi nu sunt obligaţi la plata cotizaţiei anuale.
Ambasadori
Art. 28. (1) Ambasadori. Calitatea de ambasador este acordată de către Preşedintele
Asociaţiei (care este şi Preşedintele Consiliului Director), la propunerea Consiliului
Director.
(2) Pot fi numiţi ambasadori membrii activi ai Asociaţiei care s-au remarcat prin activităţi
deosebite de promovare a profesiei de auditor intern, a scopului şi obiectivelor
Asociaţiei şi deţin calităţile prevăzute in prezentul Regulament de Organizare şi
Funcţionare al Asociaţiei.
Art. 29. (1) Principalele roluri si responsabilităţi ale ambasadorilor sunt:
a) de a servi ca purtător de cuvânt în România şi în străinătate cu privire la
obiectivele Asociaţiei şi beneficiile de membru;
b) de a prezenta obiectivele Asociaţiei şi beneficiile de membru persoanelor care
activeaza in audit intern, mediului de afaceri, conducerii institutiilor publice,
reprezentantilor Guvernului, Parlamentului, institutiilor de invatamant superior,
etc;
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c) de a informa şi de a comunica cu toate entitatile conexe ale Asociaţiei;
d) de a face cunoscută, prin intermediul ştirilor din mass-media, activitatea şi
obiectivele Asociaţiei, periodic.
Acestea se completeaza cu cele mentionate in Anexa nr. 3 a prezentului
Regulament.
(2) Principalele resurse:
a) Pregătire şi formare pentru a fi un ambasador de succes, cu un rol important în
atragerea de noi membri sau recrutarea altor ambasadori;
b) Informarea continuă cu privire la noutăţile, activităţile, întâlnirile Asociaţiei, etc.
(3) Cerinţe. Un ambasador trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:
a) locul de muncă actual sau anterior de auditor intern sau o poziţie similară într-o
entitate publică sau privată;
b) statut de membru activ în Asociaţie pentru cele douăsprezece (12) luni
anterioare datei declarării candidaturii;
c) a demonstrat că deţine capacităţi de conducere şi abilităţi de comunicare şi relatii
publice stabilite de către comitetul de specialitate şi aprobate de către Consiliul
Director.

DREPTURILE MEMBRILOR
Art. 30. Cu excepţia celor prevăzute la art. 27, membrii activi ai Asociaţiei au următoarele
drepturi:
a) de a participa la toate activităţile iniţiate de Asociaţie;
b) de a aleage şi de a fi aleşi în organele de conducere ale Asociaţiei;
c) de a vota în Conferinţa Naţională şi de a propune organele de conducere ale
Asociaţiei;
d) de a beneficia de toate avantajele şi facilităţile ce decurg din apartenenţa la
Asociaţie şi la IIA Global şi pe care acestea le pot acorda;
e) de a colabora la publicaţiile editate de Asociaţie;
f) de a se adresa organelor Asociaţiei în orice problemă legată de activitatea
internă, de a face propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii, de a semnala
deficienţe, abateri, prejudicii în legătură cu activitatea Asociaţiei;
g) de a beneficia de informări periodice referitoare la activitatea Asociaţiei, inclusiv
asupra aspectelor financiare ale acesteia;
h) de a-şi exprima punctul de vedere în problemele legate de activitatea Asociaţiei;
i) de a se retrage din cadrul Asociaţiei oricând, cu condiţia de a anunţa despre
acestă intenţie în scris, cu cel puţin trei luni înainte.
(2) Fiecare membru activ are dreptul la un singur vot în adunarea generală, voturile
fiind egale, cu excepţia membrilor fondatori care deţin prerogativele a 5 voturi
exprimate, dacă aceştia nu hotărăsc altfel.
OBLIGAŢIILE MEMBRILOR
Art. 31. (1) Toţi membrii Asociaţiei au următoarele obligaţii:
a) să susţină interesele şi activităţile Asociaţiei şi să nu întreprindă nimic prin care
ar putea afecta scopul, obiectivele sau prestigiul acesteia;
b) să respecte Statutul şi hotărârile organelor de conducere ale Asociaţiei, precum
şi regulamentele acesteia şi să militeze pentru îndeplinirea scopurilor şi
obiectivelor Asociaţiei;
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c) de a plăti cotizaţia de membru (cu excepţia membrilor fondatori şi a membrilor de
onoare) în cuantumul stabilit de Conferinţa Naţională şi în condiţiile stabilite prin
de Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, pentru acoperirea cheltuielilor de
funcţionare ale Asociaţiei;
d) să informeze Asociaţia despre problemele de care iau cunoştinţă sau măsurile şi
activităţile pe care le întreprind având legătură cu interesele comune ale
Asociaţiei şi ale membrilor săi.
(2) Calitatea de membru activ al Asociaţiei este menţinută cel puţin prin îndeplinirea
îndatoririlor menţionate la lit. a)-c) de mai sus.
ÎNCETAREA CALITĂŢII DE MEMBRU
Art. 32. (1) Încetarea calităţii de membru al Asociaţiei are loc prin:
a) retragere prin cerere scrisă, adresată Consiliului Director cu cel puţin trei luni
înainte;
b) decesul persoanei fizice;
c) dizolvarea Asociaţiei, în condiţiile legii;
d) excludere, în baza hotărârii Consiliului Director, în următoarele cazuri:
i. producerea de prejudicii morale sau materiale aduse Asociaţiei;
ii. angajarea în acţiuni ce contravin scopului Asociaţiei, sau în acţiuni contrare
legii şi ordinii de drept;
iii. încălcarea Statutului Asociaţiei, a prevederilor prezentului Regulament
precum şi a celorlalte norme recunoscute de Asociaţie prin reglementarile
proprii;
iv. neplata cotizaţiei anuale la termenele şi condiţiile stabilite.
(2) Hotărârea Consiliului Director se bazează pe propunerile raportului unei Comisii
organizate ad-hoc din membrii activi ai Asociaţiei pentru examinarea cazurilor
menţionate la pct. d) lit. i.-iv, cu respectarea prevederilor Art. 86 din prezentul
regulament.

5. STRUCTURA ORGANIZATORICA. CONDUCEREA ASOCIAŢIEI, STRUCTURA
EXECUTIVA SI PERSONALUL ADMINISTRATIV
5.1 STRUCTURA ORGANIZATORICA A ASOCIAŢIEI
Art. 33. (1) Asociaţia este constituită ca structură organizatorică şi funcţională, la nivel
central.
(2) Asociaţia, în funcţie de evoluţia numărului de membri şi domiciliul acestora, poate
înfiinţa:
a) Filiale la nivel regional sau judeţean;
b) Puncte de lucru cu atribuţii de administrare a activităţii cu membrii Asociaţiei.
Art. 34. (1) Organigrama Asociaţiei reflectă structura de funcţionare internă şi organizare a
Asociaţiei, precum şi relatiile interne dintre conducere şi organismele de control ale
Asociaţiei.
(2) Organigrama Asociaţiei este prezentată în Anexa 1 la prezentul Regulament de
Organizare şi Funcţionare.
5.2 CONDUCEREA ASOCIAŢIEI
Art. 35. (1) Potrivit prevederilor Statutului Asociaţiei, conducerea, administrarea şi controlul
Asociaţiei sunt asigurate de către:
a) Conferinţa Naţională;
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b)
c)
d)
e)

Consiliul Director;
Preşedintele Asociaţiei;
Trezorierul;
Comisia de cenzori

Conferinţa Naţională
Art. 36. (1) Conferinţa Naţională este organul suprem de conducere al Asociaţiei. şi este
constituita din membrii Asociaţiei. Conferinţa Naţională este constituită din totalitatea
membrilor Asociaţiei, hotărăşte asupra problemelor legate de activitatea Asociaţiei şi
stabileşte termenii mandatului ce va fi dat Consiliului Director pentru aducerea la
îndeplinire a acestor hotărâri.
Art. 37. (1) Conferinţa Naţională se întruneşte în şedinţe ordinare o dată pe an sau în
şedinţă extraordinară, convocată de Preşedintele Asociaţiei (Preşedintele Consiliului
Director), la solicitarea Consiliului Director sau la cererea a cel puţin 1/3 din membrii cu
drept de vot ai Asociaţiei.
(2) Atât pentru Conferinţa Naţională ordinară, cât şi pentru cea extraordinară, toţi
membrii Asociaţiei vor fi convocaţi în scris, sub semnătura Preşedintelui l cu cel
putin zece zile înainte de data stabilită pentru adunare, convocarea trebuind să
mentioneze locul, data şi ora la care va avea loc, precum şi ordinea de zi.
Art. 38. (1) La Conferinţa Naţionala au dreptul de a participa toți membrii Asociaţiei, fiecare
membru participant, persoană fizică, al Asociaţiei având dreptul la un singur vot la
Conferinţă, iar membrii fondatori vor dispune de 5 voturi.
(2) Membrii Asociaţiei care nu pot să participe, pot mandata un alt membru al Asociaţiei
care să-i reprezinte, în baza unui mandat/ delegatie scrisă, procurile fiind depuse, în
original, la Secretariatul Asociaţiei, înainte de data la care are loc Conferinţa,
făcându-se mentiune despre aceasta în procesul-verbal al Conferinţei. Un membru
nu poate reprezenta mai mult de trei membri ai Asociaţiei.
(3) În cazul în care numărul membrilor Asociaţiei depăşeste 300 de persoane,
Conferinţa Naţională a Asociaţiei poate avea loc şi prin desemnarea delegaţilor aleşi
în urma întrunirii adunărilor teritoriale sub îndrumarea Consiliului Director, prin
reprezentarea unui delegat la cinci membri ai Asociaţiei. Mandatul de delegat
durează până în momentul noilor alegeri.
Art. 39. (1) Adunările teritoriale se organizează şi se desfăşoară sub îndrumarea Consiliului
Director care stabileşte:
a) zonele geografice cu judeţele arondate zonei, respectiv numărul total de membri
ai Asociaţiei şi numărul corespunzător al reprezentanţilor;
b) pentru fiecare zonă locul, data şi ora organizării şedinţei de desemnare a
reprezentanţilor, care vor fi comunicate membrilor Asociaţiei arondaţi;
c) membrul Consiliului Director care va conduce şedinţa, fiind legal întrunită prin
prezenţa a 1/2 din membrii Asociaţiei arondaţi zonei şi poate lua hotărâri prin
majoritate simplă de voturi a celor prezenţi.
(2) În şedinţa de delegare, membrii Asociaţiei arondaţi, vor propune şi vor vota delegaţii
la Conferinţa Naţională.
(3) Rezultatele dezbaterilor din cadrul şedinţei se vor consemna într-un proces-verbal.
(4) A doua convocare a adunărilor teritoriale de delegare, ca urmare a neconstituirii
legale va avea loc cu 30 de minute mai târziu, cu aceeaşi ordine de zi, în acelaşi loc
şi la aceeaşi ora, fiind legal constituită indiferent de numărul membrilor prezenţi.
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Art. 40. (1) Pentru desfăşurarea şi validarea Conferintei Naţionale este necesară prezenţa
majorităţii simple (jumătate plus unu) a numărului total de membri cu drept de vot ai
Asociaţiei.
(2) Dacă la ora stabilită Conferinţa Naţională nu este legal constituită, atunci ea va avea
loc 30 de minute mai târziu cu aceeaşi ordine de zi.
(3) La a doua convocare, Conferinţa Naţională se consideră legal constituită indiferent
de numărul membrilor prezenţi.
(4) Conferinţa Naţionala adoptă Hotărâri cu majoritatea simplă a celor prezenţi, cu
excepţia celei privitoare la dizolvarea Asociaţiei, sau a eventualelor modificări ale
Statutului sau obiectului său de activitate, unde este nevoie de un vot calificat al
membrilor activi, respectiv 2/3 din numărul membrilor activi ai Asociaţiei.
Art. 41. Conferinţa Natională ordinară a Asociaţiei îndeplineşte următoarele atribuţii:
a) dezbate şi aprobă raportul anual de activitate al Asociaţiei şi raportul Comisiei de
Cenzori;
b) aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli şi Bilanţul Contabil al Asociaţiei, inclusiv
functiile remunerate şi nivelul acestora;
c) stabileşte cuantumul cotizaţiilor membrilor Asociaţiei, precum şi termenul plăţii
acestora;
d) analizează şi aprobă planul anual de activitate al Asociaţiei;
e) alege şi revocă membrii Comisiei de Cenzori;
f) alege şi revocă membrii Consiliului Director;
g) validează actele cu caracter de urgenţă şi excepţional, care sunt de competenţa
Conferinţei Naţionale dar adoptate de către Consiliul Director, între sesiunile
acesteia;
h) ratifică cererile de inscriere pentru primirea de noi membri aprobate de Consiliul
Director;
i) aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Asociaţiei;
j) modifică actul constitutiv şi Statutul Asociaţiei, cu respectarea prevederilor art.
40;
k) decide asupra dizolvării/ lichidării Asociaţiei;
l) hotărăşte în orice altă problemă inclusă pe ordinea de zi sau la propunerile
Consiliului Director.
Art. 42. Hotărârile Conferinţei Naţionale, considerate contrare Legii, Actului Constitutiv,
Statutului sau Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Asociaţiei, pot fi atacate
de oricare dintre membri acesteia sau de către oricare din membrii Consiliului Director,
care în momentul adoptării deciziei, au lipsit, au votat împotrivă, au mandatat
corespunzător alt membru si au cerut să se insereze acest lucru in procesul verbal al
conferintei.
Art. 43. (1) În cadrul lucrărilor Conferinţei Naţionale a Asociaţiei, conducerea îi revine
Preşedintelui Asociaţiei, iar în absenţa lui, Vicepreşedintelui.
(2) În baza constatării îndeplinirii condiţiilor statutare pentru desfăşurarea Conferinţei
Naţionale de către preşedinte, se poate trece la dezbaterea problemelor inscrise pe
ordinea de zi a Conferintei Naţionale.
(3) Hotărârile Conferintei Naţionale se iau prin votul deschis al participantilor, votul
secret fiind obligatoriu pentru alegerea Consiliului Director, dizolvarea Asociaţiei,
modificarea statutului Asociaţiei sau al obiectului de activitate al acesteia.
Art. 44. (1) Pentru organizarea votului secret Conferinţa Naţionala alege Comisia de votare,
formată din 3-5 membri, care indeplineşte următoarele atribuţii:
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a)
b)
c)
d)

centralizarea şi întocmirea listei candidaţilor propuşi;
distribuirea şi primirea buletinelor de vot membrilor cu drept de vot;
numărarea voturilor exprimate şi stabilirea voturilor valabile şi a celor nule;
întocmirea şi prezentarea în cadrul Conferintei Naţionale a procesului verbal
cuprinzând rezultatul votului.
e) predarea la Secretariatul Asociaţiei a procesului verbal şi a buletinelor de vot în
scopul sigilarii şi pastrarii acestora pe durata perioadei mandatului Consiliului
Director.
(2) Sunt declaraţi aleşi candidaţii care au întrunit numărul cel mai mare de voturi şi în
caz de egalitate al candidaţilor pentru ultimul loc aceştia sunt supusi din nou votului
Conferintei Naţionale, urmând a fi ales candidatul care a întrunit numărul cel mai
mare de voturi.
Art. 45. În procesul-verbal al lucrărilor Conferinţei Naţionale care este semnat de Preşedinte
şi Secretarul Conferinței ales prin vot direct de către de către membrii prezenți , se
insereaza indeplinirea conditiilor privitoare la convocarea, locul şi data de desfasurare a
Conferintei, numarul membrilor Asociaţiei prezenti şi numarul de voturi legal exprimate,
dezbaterile şi hotărârile luate.
Consiliul Director
Art. 46. Consiliul Director este organul de conducere al activităţii Asociaţiei în intervalul
dintre Conferinţele Naţionale.
Componenţa.
Art. 47. (1) Consiliul Director al Asociaţiei este compus din 7 membri ai Asociaţiei, dintre
care minim 2 sunt dintre membrii fondatori ai Asociaţiei.
(2) La constituirea Consiliului Director, Conferinţa Naţională va avea în vedere
reprezentarea, pe cât posibil, a tuturor categoriilor de membri, în funcţie de: nivelul
de certificare, reprezentarea geografică, industria, experienţa şi abilităţile. Un
procent echitabil ar trebui să rămână între auditorii interni din sectoarele public şi cel
privat.
(3) Consiliul Director este compus din:
- preşedinte,
- vicepreşedinte,
- trezorier,
- preşedintele anterior (preşedintele al cărui mandat tocmai s-a încheiat);
- membri.
Art. 48. La prima şedinţă, membrii Consiliului Director aleg dintre membrii săi, Preşedintele,
Vicepreşedintele şi Trezorierul, prin vot cu majoritate calificată. Alegerea şi revocarea
din funcţiile de Preşedinte, Vicepreşedinte şi Trezorier se fac cu votul majorităţii
calificate a membrilor Consiliului Director.
Profil & calificări.
Art. 49. (1) Membrii activi ai Asociaţiei pot fi aleşi membri ai Consiliului Director cu
respectarea următoarelor condiţii:
a) depunerea candidaturilor;
b) integritate profesională şi capacitate deplină de exerciţiu;
c) să nu se fi hotărât anterior excluderea lor din Asociaţie;
d) să nu deţină o funcţie de conducere într-un alt organism profesional care poate
genera conflict de interese;
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e) locul de muncă actual sau anterior să fie ca auditor intern sau o poziţie similară
într- o entitate publică sau privată;
f) statutul de membru activ în Asociaţie în ultimii 2 ani anteriori de la declararea
candidaturii;
g) candidatul a demonstrat capacităţi de conducere, din experienţa în domeniu
realizată până la momentul depunerii canditaturii.
(4) Candidaturile se depun la Secretariatul Asociaţiei în termenul care va fi transmis
membrilor Asociaţiei, odata cu convocarea la Conferinţa Naţională.
(5) Alegerea se face prin vot secret, iar rezultatul votului se anunţă în plenul Conferinţei
Naţionale.
(6) Votul se acordă pe baza unui buletin de vot în forma aprobată de Consiliul Director,
acesta trebuind să conţină numele candidaţilor.
(7) Voturile valide vor fi considerate cele care vor cuprinde cel mult 7 membri, din care
cel puţin 2 să fie dintre membrii fondatori.
Art. 50. (1) Calitatea de membru al Consiliului Director încetează în una din următoarele
situaţii:
a) revocarea de către Conferinţa Naţională;
b) prin retragere motivată în scris, adresată Consiliului Director;
c) suspendare, aprobata prin votul unanim al Consiliului Director;
d) pierderea calităţii de membru al Asociaţiei;
e) pierderea capacităţii de exerciţiu şi interzicerea unor drepturi, în condiţiile legii.
(2) Dacă un membru al Consiliului Director îşi pierde această calitate, poziţia sa în
consiliu este considerată vacantă. Aceasta pozitie va fi ocupata într-un interval de
30 de zile calendaristice,de candidatul care, in urma numararii voturilor valid
exprimate in cadrul Conferintei Nationale, s-a clasat pe locul imediat urmator
ultimului membru ales in Consiliu, conform Procesului verbal care prezinta rezultatul
procesului de votare, cu respectarea conditiilor statutare si cu acordul prealabil al
candidatului respectiv.
(3) Prevederile alineatului 2 vor fi aplicabile pentru înlocuirea consecutivă a cel mult 2
membri ai Consiliului Director. În cazul unei demisii ulterioare a unui membru al
consiliului, mandatul acordat de Conferinţa Naţională întregului Consiliu Director va
fi considerat revocat de drept. În termen de cel mult 45 de zile calendaristice de la
survenirea acesteia, va fi organizată o Conferinţă Naţională extraordinară în
vederea numirii unui nou Consiliu Director. În această perioadă interimatul va fi
asigurat de Preşedinte, Vicepreşedinte şi trei dintre membrii fondatori.
(4)
Şedinţele.
Art. 51. (1) Consiliul Director al Asociaţiei se întruneşte lunar şi ori de câte ori se consideră
necesar, la convocarea preşedintului.
(2) În absenţa Preşedintelui, şedinţele sunt conduse de Vicepreşedintele Consiliului
Director.
Votul.
Art. 52. (1) Deciziile Consiliului Director pot fi luate în prezenţa a cel puţin 5 dintre membri
săi, cu majoritate absolută de voturi, votul preşedintelui fiind decisiv. Orice decizie a
Consiliului Director poate fi luata si prin exprimarea votului prin mijloace electronice.
Optiunile astfel exprimate vor fi arhivate si pastrate corespunzator.
(2) Fiecare membru al Consiliului Director are dreptul la un singur vot.

16

(3) În caz de imposibilitate de participare la şedinţele Consiliului, votul poate fi exprimat
de un membru al acestuia şi în scris, prin mandat/ împuternicire dat altui membru.
(4) Un membru al Consiliului Director nu poate reprezenta mai mult decât un singur
membru prin mandat/ împuternicire.
(5) Deliberările, deciziile şi hotărârile Consiliului Director se consemnează în proceseverbale încheiate cu ocazia fiecărei şedinţe şi care se pot pune la dispoziţia
membrilor Asociaţiei la cererea acestora.
(6) Orice decizie care necesită un vot al Consiliului Director poate fi luată şi prin vot
realizat prin poştă electronică. Opţiunile astfel exprimate vor fi arhivate şi păstrate
corespunzător.
(7) Secretariatul Asociaţiei asigură întocmirea proceselor verbale ale şedinţelor
Consiliului Director într-un registru special. Acest registru este păstrat pe toată
durata mandatului, după care va fi arhivat pe o perioadă de 10 ani.
Termen mandat.
Art. 53. (1) Consiliul Director se numeşte de către Conferinţa Naţională pentru un mandat
de 3 ani şi este format numai din membri activi ai Asociaţiei. Membrii Consiliului pot fi
realeşi in functie pentru un al doilea mandat consecutiv.
(2) Excepţie de la prevederile alineatului precedent face Trezorierul, al cărui mandat
este de 4 ani.

Rolurile şi responsabilităţile Consiliului Director.
Art. 54. (1) Consiliul Director al Asociaţiei are următoarele atribuţii:
a) formulează politicile, strategia şi direcţiile de acţiune pentru îndeplinirea
scopurilor şi obiectivelor Asociaţiei;
b) prezintă Conferinţei Naţionale, raportul de activitate pe perioada anterioară,
executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului
de venituri şi cheltuieli,;
c) întocmește și supune aprobării Conferinţei Naţionale planului de activitate al
Asociaţiei, propuneri privind modificarea Actului Constitutiv, a Statutului
Asociaţiei și Regulamentului de Organizare şi Funcţionare,;
d) supraveghează şi controlează aplicarea şi respectarea hotărârilor Conferinţei
Naţionale, a Actului Constitutiv, a Statutului Asociaţiei, a Regulamentului de
Organizare şi Funcţionare, precum şi a altor reglementări stabilite de Consiliul
Director;
e) derulează alte activităţi delegate de Conferinţa Naţionale;
f) asigură conducerea operativă a Asociaţiei între Conferinţele Naţionale şi
realizează actele de administrare a patrimoniului Asociaţiei, urmărind îndeplinirea
scopului acesteia şi a Hotărârilor emise;
g) pregăteşte şi convoacă sesiunile ordinare şi extraordinare ale Conferinţei
Naţionale şi şi se îngrijeşte de buna lor desfăşurare;
h) hotărăşte asupra admiterii de noi membri şi supune ratificării Conferinţei
Naţionale cererile de înscriere a noilor membrii;
i) încheie, acte juridice in numele si pe seama Asociaţiei;
j) hotaraste schimbarea sediului Asociatiei;
k) aprobă organigrama şi politica de personal a Asociaţiei, precum şi normele
privind desfăşurarea activităţii aparatului executiv al Asociaţiei;
l) propune şi iniţiază modificarea structurii organizatorice a Asociaţiei, înfiinţarea ori
desfiinţarea filialelor sau sucursalelor acesteia, cu aprobarea Conferinţei
Naţionale;
m) stabileşte măsuri de organizare şi desfăşurare a controlului financiar în cadrul
Asociaţiei;
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n) acorda premii, distincţii si recompense membrilor care s-au distins pentru
activitatea depusă în cadrul Asociaţiei;
o) adoptă măsuri cu caracter excepţional şi de urgenţă aflate în competenţa
Conferinţei Naţionale şi le supune ratificării acesteia, în prima sesiune;
p) în funcţie de numărul membrilor şi de amplitudinea activităţii, Consiliul Director
poate constitui Comitete Executive; rolul si responsabilitatile acestora sunt
prevazute in Regulamentul de Organizare si Functionare; aprobă componenţa
Comitetelor Executive şi prezintă Conferinţei Naţionale în raportul anual de
activitate modul de realizare a atribuţiilor de către aceste comitete;
q) stabileşte nivelul de retribuire a personalului din aparatul executiv al Asociaţiei;
r) desfăşoară orice alte activităţi care contribuie la dezvoltarea, perfecţionarea şi
atingerea scopurilor şi obiectivelor Asociaţiei precum şi alte atribuţii şi sarcini
stabilite sau delegate de Conferinţa Naţională.
(2) În exercitarea atribuţiilor, Consiliul Director emite decizii şi hotărâri. Principiile de
funcționare ale unui Consiliu Director eficace sunt exemplificate în Anexa 2 la
prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare.
(3) Deciziile şi hotărârile emise de către Consiliul Director, considerate contrare Legii,
Statutului, sau Regulamentului de organizare şi funcţionare al Asociaţiei, pot fi
atacate la Comisia de conduită etică şi profesională, de oricare dintre membrii
acesteia sau de către oricare dintre membrii Consiliului Director, care în momentul
adaptării deciziei ori hotărârii, au lipsit, au votat împotrivă, au împuternicit alt
membru şi au cerut să se însereze acest lucru în procesul-verbal al şedinţei.
Preşedintele Asociaţiei
Art. 55. (1) Preşedintele ales de către Consiliul Director este Preşedintele Asociaţiei şi al
Consiliului Director.
(2) Preşedintele prezidează lucrările Conferinţei Naţionale şi ale Consiliului Director.
(3) Preşedintele, sau după caz Vicepreşedintele, reprezintă Asociaţia în raporturile cu
alte persoane fizice sau juridice române sau străine, cu instituţiile publice, precum şi
cu organizaţii profesionale naţionale şi internaţionale, apărând prestigiul şi
independenţa profesională a membrilor Asociaţiei.
(4) Președintele va deține în mod obligatoriu certificarea CIA, acordată de IIA Global.
Art. 56. Preşedintele Asociaţiei are următoarele îndatoriri:
a) Asigură conducerea operativă a Asociaţiei între şedinţele Consiliului Director;
b) Urmăreşte si sprijină realizarea planului anual al Asociatiei si a bugetului de
venituri si cheltuieli;
c) Facilitează participarea la reuniuni, simpozioane, colocvii, conferinţe pe plan
naţional şi internaţional a căror problematică prezintă importanţă pentru
Asociaţie;
d) Autorizează plăţi pentru Asociaţie, în limitele stabilite de Consiliul Director;
e) Semnează în numele Asociaţiei orice contract şi va urmări ca Asociaţia să îşi
îndeplinească obligaţiile asumate;
f) Preşedintele semnează hotărârile Consiliului Director şi deciziile pentru
funcţionarea Asociaţiei;
g) Preşedintele poate delega atribuţii Vicepreşedintelui.
Comisia de Cenzori
Componenţă
Art. 57. Conferinta Nationala alege prin vot o Comisie de Cenzori formată din trei membri,
alţii decât membrii Consiliului Director, dintre care cel puţin unul trebuie să aibă calitatea
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de expert contabil. Comisia de Cenzori este condusă de un preşedinte ales de către
membrii acesteia.
Rolurile şi responsabilităţile Comisiei de Cenzori.
Art. 58. Comisia de cenzori îndeplineşte următoarele atribuţii:
a) examinează conturile, verifică modul de utilizare a patrimoniului Asociaţiei,
efectuează verificări financiar contabile cu privire la respectarea şi gestionarea
fondurilor proprii;
b) verifică bilanţul şi raportul de gestiune înaintea prezentării acestora în Conferinţa
Naţională;
c) întocmeşte rapoarte şi le prezintă Consiliului Director şi Conferinţei Naţionale, la
cererea acestora si/sau din proprie initiativa;
d) participă la şedinţele Consiliului Director al Asociaţiei, cu rol consultativ, în
calitate de invitat;
e) revizuieşte situaţiile financiare anuale înainte de prezentarea acestora membrilor
Consiliului Director;
f) monitorizează expunerea Asociaţiei la riscurile financiare;
g) prezintă anual Conferinţei Naţionale, pentru aprobare, o dare de seamă asupra
activităţii desfăşurate;
h) la cererea Consiliului Director oferă consiliere cu privire la necesitatea
desfăşurării unor investigaţii autorizate asupra evidenţelor contabile;
i) îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare, de
Hotărârile Conferinţei Naţionale sau de Consiliul Director, în limitele legii.
Art. 59. Pentru activitatea desfăşurată, cenzorii primesc o indemnizaţie lunară stabilită de
Consiliul Director al Asociaţiei.
Etică şi nivel de autoritate.
Art. 60. (1) Membrii Comisiei de cenzori trebuie să îndeplinească condiţia de integritate
profesională şi să aibă capacitatea deplină de exerciţiu.
(2) Membrii Comisiei de cenzori nu pot avea nici o altă funcţie în Asociaţie, nu pot lua
decizii cu caracter executiv, nu pot semna documente contabile şi nu pot încheia
acte de gestiune.
(3) Pentru a-şi putea exercita prerogativele, Comisia de Cenzori are acces la toate
documentele şi actele Asociaţiei, situaţia patrimoniului şi registrele acesteia.
Termen mandat.
Art. 61. Membrii Comisiei de cenzori sunt aleşi pentru o perioadă de 3 ani, cu termen
consecutiv în situaţii excepţionale.

5.3 STRUCTURA EXECUTIVA A ASOCIAŢIEI
Art. 62.
-

Structura executivă a Asociaţiei este compusă din:
Comitetele Executive;
Trezorier;
Personalul administrativ.

Comitetele Executive ale Asociaţiei
Art. 63. (1) Comitetele Executive ale Asociaţiei organizate în funcţie de diversitatea
activităţilor desfăşurate în scopul realizării obiectivelor Asociaţiei;
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(2) Comitetele Executive ale Asociaţiei funcţionează în subordinea Consiliului Director
fiind organizate în baza deciziei acestuia, atunci când se impune, conduse de un
preşedinte, formate din 3-7 membri, în funcţie de complexitatea activităţilor
desfăşurate.
(3) Numirea membrilor şi preşedinţilor Comitetelor Executive se face cu aprobarea
Consiliului Director la propunerea unui Comitet de Numire.
(4) Secretariatul Asociației asigură realizarea legăturilor funcţionale între structurile
Asociaţiei şi a necesităţilor logistice pentru desfăşurarea corespunzătoare a
activităţilor acestora şi implicit a Asociaţiei.
Rolurile şi responsabilităţile Comitetelor Executive.
Art. 64. (1) Consiliul Director al Asociaţiei poate stabili un număr de Comitete Executive cu
atribuţii tehnice, legislative şi economice.
(2) Funcţia primară a Comitetelor Executive este de a dezvolta şi implementa programe
pentru a atinge scopurile şi obiectivele Asociaţiei şi pentru a oferi consultanţă şi
consiliere pentru membrii Asociaţiei.
(3) Termenul ar trebui să fie de trei ani.
(4) Membrii pot fi exclusi anual, dacă nu, contribuie efectiv la activitatea Comitetului
Executiv respectiv.
(5) Rolurile şi responsabilităţile Comitetelor Executive sunt prezentate detaliat în Anexa
3 la prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare. În această anexă este
menţionat şi profilul de calificare pentru funcţia de membru al Comitetelor Executive.
Consituirea Comitetelor Executive
Art. 65. (1) Asociaţia solicită pentru nominalizări persoane din rândul membrilor prin
intermediul unui Comitet de Numire. Comitetul de Numire va fi un Comitet permanent.
(2) Comitetul de Numire este format din Preşedintele Asociaţiei, preşedintele
Comitetului de Numire, Vicepreşedintele Consiliului Director şi trei membri numiţi de
către Preşedintele Asociaţiei dintre membrii Consiliului Director
(3) Comitetul de Numire ar trebui să revizuiască conditiile indeplinite de candidaţii
pentru comisii.
(4) Mandatul pentru membrii numiţi în cadrul Comitetului de Numire va fi pentru o
perioadă de trei (3) ani, fără niciun mandat consecutiv.
(5) Comitetul de Numire va verifica anual conditiile de eligibilitate ale candidatilor.
(6) Consiliul Director, cu majoritate de voturi, va stabili admiterea sau respingerea
pentru toti candidaţii propuşi de către Comitetul de Numire.
(7) În nici un caz Comitetul de Numire nu poate include mai mult de un membru din
partea aceleiasi organizaţii.
(8) În cazul în care Comitetul de Numire recomandă candidaţi din partea organizaţiilor
reprezentate de membri ai Comitetului de Numire, orice membru al comisiei de vot
din aceeaşi organizaţie trebuie să se retraga de la vot.
Profilul de calificare
Art. 66. (1) Comitetele Executive trebuie să acopere o cât mai mare diversitate a domeniilor
de activitate in care au fost sau sunt implicati membrii comitetelor respective, luînd în
considerare urmatoarele: nivelul de certificare, reprezentarea geografică, industria,
experienţa, competenţele, precum şi orice cerinţe specifice Comitetului Executiv
respectiv.
(2) Președinții Comitetelor Executive trebuie să dețină cel puțin o certificare acordată de
către IIA Global.
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Termen mandat
Art. 67. Membrii Comitetelor Executive sunt aleşi pentru o perioadă de trei (3) ani, cu
posibilitatea unor mandate consecutive în situaţii justificate.
Intalniri si timp de lucru
Art. 68. Membrii Comitetelor Executive participă la întâlniri trimestriale cu Consiliul Director.
Unele Comitete Executive pot organiza reuniuni suplimentare în cursul anului sau pot
comunica între întâlniri.
Art. 69. Participarea este încurajată la seminarii / conferinţe în sprijinul activităţilor
Asociaţiei.
Art. 70. Pentru activitatea desfasurata in cadrul Asociaţiei, Presedintele Asociaţiei, la
propunerea Presedintilor Comitetelor Executive si cu acordul membrilor Consiliului
Director poate acorda un numar de ore CPE echivalent cu efortul depus în cadrul
Asociaţiei.

Trezorierul
Roluri şi responsabilităţi
Art. 71. Trezorierul are următoarele atribuţii:
a) realizează activitatea de secretariat a Conferinţelor Naţionale precum şi a
şedinţelor Consiliului Director;
b) conduce serviciile administrative ale Asociaţiei;
c) va avea grijă ca documentele Asociaţiei să fie întocmite şi, după aprobarea lor,
să fie publicate;
d) împreună cu Preşedintele şi Vicepreşedintele, face propuneri pentru bugetul
anual, în vederea aprobării de către Consiliul Director şi ulterior, pentru validarea
în Conferinţa Naţională;
e) prezintă Consiliului Director proiectul planului anual de activitate al Asociaţiei;
f) pune în practică deciziile Consiliului Director cu privire la bugetul Asociaţiei şi
organizarea funcţiei contabile la nivelul Asociaţiei;
g) coordoneaza structurile executive ale Asociaţiei;
h) recomandă Consiliului Director angajarea de personal executiv potrivit
organigramei aparatului executiv al Asociaţiei;
i) coordonează şi asigură elaborarea şi prezentarea bugetului de venituri şi
cheltuieli, a situatiilor financiare şi a altor rapoarte Consiliului Director, asigurând
şi răspunzând totodată de organizarea şi conducerea contabilităţii;
j) asigură controlul financiar preventiv propriu;
k) alte atribuţii stabilite de către Consiliului Director al Asociaţiei.
Art. 72. Trezorierul reprezintă Asociaţia, în limitele mandatului dat de către Consiliul
Director.
Profil de calificare
Art. 73. Trezorierul trebuie să aibe îndeplinească următoarele condiţii:
a) să activeze sau să fi activat minim 3 ani în domeniul auditului intern într-o
entitate publică sau privată;
b) statut de membru activ în Asociaţie pentru cele douăsprezece (12) luni
anterioare datei de depunere a candidaturii;
c) a demonstrat capacităţi de conducere, stabilite de către Comitetul de Numire şi
aprobate de către Consiliul Director;
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d) experieţă în domeniul financiar-contabil şi economic demonstrată.
Art. 74. Departamentele din subordinea Trezorierului sunt structurile cu funcţii executive
care îndeplinesc următoarele atribuţii:
a) realizează buna gospodărire a bunurilor aflate în patrimoniu, asigură
aprovizionarea cu materialele necesare desfăşurării activităţi;
b) asistenţă juridică;
c) ţinerea şi actualizarea Registrului membrilor Asociaţiei.
Termen mandat
Art. 75. (1) Trezorierul este ales prin vot, cu majoritate calificată, de Consiliul Director pentru
o perioadă de 4 ani fără posibilitatea de prelungire consecutivă.
(2) Personalul administrativ al Asociației este retribuit.
Personalul Administrativ
Art. 76. Compartimentele executive din subordinea Trezorierului al Asociaţiei sunt numite de
Consiliul Director.
Servicii de secretariat & Asistenţă Membri
Art. 77. Secretariatul asigură serviciile pentru lucările Conferinţei Naţionale şi pentru
conducerea executivă a Asociaţiei şi îndeplineşte următoarele atribuţii:
a) întocmeşte şi arhivează procesele-verbale ale tuturor şedinţelor într-un registru
special întocmit în acest scop;
b) execută lucrările specifice de înregistrare şi arhivare a corespondenţei Asociaţiei,
primite şi expediate;
c) asigură multiplicarea, distribuirea şi arhivarea documentelor Asociaţiei, a
deciziilor şi hotărârilor preşedintelui şi ale Consiliului Director şi asigură
transmiterea acestora către destinatarii corespunzători;
d) asigură păstrarea şi arhivarea dosarelor şi a celorlalte documente ale Asociaţiei;
e) păstrează toate procesele verbale ale şedinţelor Consiliului Director, într-un
dosar special destinat acestora;
f) verifică dacă toate anunţurile sunt date în mod corespunzător, în conformitate cu
prevederile din Statutul Asociaţiei, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare
sau prevăzute de lege;
g) realizează sarcinile care ajung la Secretariatul Asociaţiei (Office AAIR).
Art. 78. Serviciile de secretariat includ şi serviciile specifice asistenţei acordate membrilor
Asociaţiei, şi anume:
a) Primirea şi răspunsul la solicitările din partea membrilor Asociaţiei;
b) Stabilirea, coordonarea şi monitorizarea Comitetelor Executive care pot acorda
informaţii, îndrumări membrilor Asociaţiei;
c) Oferirea de indrumări şi informaţii noilor membri ai Asociaţiei, cu sprijinul
Comitetelor Executive;
d) Recomandări privind numirea şi excluderea membrilor din Comitetele Executive;
e) Coordonarea şi programarea informărilor publice cu privire la conferinţe;
f) Transmiterea raportărilor la IIA şi asigurarea unei bune comunicări şi relaţii cu IIA
Global;
g) alte atribuţii stabilite de către Preşedintele Asociaţiei sau de către Consiliul
Director.
Profil şi Calificare.
Art. 79. Personalul încadrat la Secretariatul Asociaţiei trebuie să demonstreze următoarele:
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a) abilităţi şi experienţă în relaţii publice de cel puţin 3 ani;
b) abilităţti de comunicare;
c) bune cunoştinte de operare PC: MS Office - Word, Excel, Power Point, Internet,
Outlook.
Servicii financiar-contabile
Art. 80. Serviciile financiar-contabile pot fi asigurate de către personal angajat în cadrul
Asociaţiei sau pot fi externalizate către o entitate externă, constituită conform legii, cu
obiect de activitate specific.
Responsabilităţi.
Art. 81. Serviciile financiar-contabile includ următoarele activităţi:
a) evidenţierea la zi în contabilitatea Asociaţiei a operaţiunilor şi tranzacţiilor zilnice,
în conformitate cu prevederile Legii Contabilităţii, reglementările naţionale în
vigoare şi Standardele Internaţionale de Contabilitate;
b) întocmirea Situaţiilor Financiare, cu regularitate;
c) evidenţa cheltuielilor şi a veniturilor pe secţiuni principale - cursuri, seminarii,
conferinţe, cheltuieli administrative, cotizaţiile membrilor etc..
Profil & Calificare.
Art. 82. Contabilul sau firma de contabilitate trebuie să aibă următoarele calificări:
a) experienţă financiară şi de contabilitate demonstrată timp de cel puţin 5 ani;
b) resurse umane si competenţe demonstrate timp de cel puţin 1 an;
c) bună cunoaştere a legislaţiei nationale în domeniul fiscal şi contabil;
d) bune cunoştinte cu privire la prevederile standardelor internaţionale de
contabilitate;
e) bune cunoştinte de operare PC: MS Office - Word, Excel, Power Point, Internet,
Outlook.
Servicii privind administrarea site-ului Asociaţiei
Art. 83. Serviciile privind administrarea site-ului Asociatiei pot fi asigurate de către personal
angajat în cadrul Asociaţiei sau pot fi externalizate către o entitate externă, constituită
conform legii, cu obiect de activitate specific.

6. DIZOLVAREA ASOCIAŢIEI
Art. 84. (1) Asociatia se poate dizolva:
a) de drept;
b) prin hotarare judecatoreasca sau a tribunalului, dupa caz;
c) prin hotararea Conferintei Nationale.
(2) În cazul dizolvării Asociaţiei, bunurile aflate în patrimoniu la data dizolvării vor fi
transferate Institutului Auditorilor Interni cu sediul în SUA, 249 Maitland Avenue,
Altamonte Springs, Florida, 32701 – 4201, cu respectarea legislaţiei române în
vigoare.
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7. CODUL PRIVIND CONDUITA ETICĂ

Art. 85. (1) Codul privind conduita etică reprezintă un ansamblu de principii şi reguli de
conduită care trebuie să guverneze activitatea membrilor Asociaţiei.
(2) Scopul Codului privind conduita etică este crearea cadrului etic privind
comportamentul membrilor, astfel încât aceştia să-şi îndeplinească cu
profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios îndatoririle şi să se
abţină de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii Asociaţiei.
(3) Codul privind conduita etică al IIA va fi aprobat de către Consiliul Director şi adoptat
ca document distinct.
Art. 86. (1) Comisia de conduită etică are următoarele atribuţii:
a) cercetează abaterile săvârşite de membrii Asociaţiei (indiferent de pozitia si
statutul acestora) privitoare la respectarea Statutului, prezentului regulament şi
ale celorlalte hotărâri ale Consiliului Director, precum şi ale Codului privind
conduita etică şi ale reglementărilor IIA;
b) prezintă rezultatele investigaţiei Consiliului Director cu propuneri concrete de
soluţionare.
(2) În cazul în care persoana investigată este membru al Consiliului Director, va fi
implicat şi IIA Global,cu privire la sesizările şi rezultatele cercetărilor Comisiei de
Conduită Etică.
(3) Membrii Comisiei de Conduită Etică vor semna o Declaraţie de Independenţă,
pentru fiecare investigaţie realizată.
(4) Membrii Comisiei de Conduită Etică depun la Secretariatul Asociaţiei un dosar
complet privind investigaţiile realizate (sesizările primite, raportul întocmit în urma
investigaţiilor, alte documente întocmite pe parcursul desfăşurării investigaţiilor,
copie după informarea trimisă la IIA Global , atunci când este cazul etc.). Toate
documentele întocmite de către Comisia de Conduită Etică vor fi păstrate şi
arhivate corespunzător, în condiţiile legii.
7. DISPOZIŢII FINALE
Art. 87. (1) Prevederile Regulamentului sunt obligatorii pentru membrii Asociaţiei şi pot fi
modificate, completate sau abrogate conform art. 41, lit. i) din prezentul Regulament.
(2) Aderarea ca membru al Asociaţiei, presupune implicit acordul acestuia faţă de
prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare.
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