
  Catre 

REDACTIA REVISTEI TRIBUNA ECONOMICA 

 

Stimate domnule presedinte dr. Bogdan Padure, 

 
 

In ultima vreme constatam ca prin articolele publicate in revista de catre 
reprezentantii Unitatii Centrale de Armonizare a Auditului Public Intern 
(U.C.A.A.P.I.) din cadrul M.F.P., respectiv dl. director general Spranceana 
Mihai si dl. sef  serviciu Ghita Marcel, se fac aprecieri negative asupra activitatii 
Asociatiei Auditorilor Interni din Romania (A.A.I.R.). 

 
Facem precizarea ca Asociatia Auditorilor Interni din Romania (A.A.I.R.) 

a fost infiintata in anul 2004 si este o organizatie formata de persoane fizice 
reunite pentru realizarea unui scop profesional unitar. Printre activitatile 
desfasurate in cadrul AAIR se numara si ajutorul acordat membrilor si 
nemembrilor de a obtine certificarea auditorilor interni – CIA (Certified Internal 

Auditor), cu valabilitate internationala. 
 
Asociatia este afiliata organizatiei internationale a auditorilor interni The 

Institute of Internal Auditors (Institutul Auditorilor Interni), Inc. cu sediul in 
Altamonte Springs in Florida, SUA si ca urmare AAIR este recunoscută, 
sprijinită si monitorizata ca unic reprezentant pe plan naţional de catre acest 
Institut (IIA).   De asemenea, Asociatia a initiat demersurile necesare afilierii la 

Confederatia Europeana a Institutelor de Audit Intern ECIIA (The European 
Confederation of Institutes of Internal Auditing) cu sediul la Bruxelles. 

 
 
 IIA, prin intermediul AAIR ofera si certificare pentru auditorii interni din 

sistemul guvernamental, certificare ce se poate obtine prin promovarea 

examenului CGAP (Certified Government Auditing Professional), pentru care 
standardele internationale sunt adaptate sistemului guvernamental si in prezent 
se sustine doar in limba engleza. 

 
Analizand expunerea dlui. Ghita Marcel publicata in nr. 35 al revistei 

Tribuna Economica, fara a dori sa intram in polemica cu reprezentantii institutiei 

publice, constatam ca exista elemente de lipsa de logica sau de rea-vointa in 
cuprinsul acesteia, astfel: 

 
Dl. Ghita Marcel sustine ca atestarea ca auditor international certificat 

(CIA) pe care o emite IIA este doar pentru elita, in timp ce „certificarea 
UCAAPI” ce include masteratul ar fi mai accesibila auditorilor interni din 
Romania. 



Apreciem ca este o afirmatie nefondata, singurul impediment pe care il 

implica obtinerea certificatului CIA, certificat recunoscut international, este 
sustinerea examenelor in limbi de circulatie internationala, lucru pe care AAIR il 
are in program a fi rezolvat intr-un termen scurt, si nu ceea ce sustine dl. Ghita 
Marcel. 

 
Pe de alta parte, sa nu uitam ca obtinerea acestui masterat presupune cu 

siguranta costuri mult mai mari si o diploma recunoscuta local, fata de costurile 
mici si o diploma recunoscuta international, studii aprofundate in domeniu si ca 
masteratele se obtin tocmai de catre elite. 

 
Surprinzator este faptul ca dl.Ghita Marcel nu sesizeaza ( sau nu doreste 

sa remarce) faptul ca functiile de auditori interni corelate la specificul fiecarei 
entitati in care fiinteaza, implica incadrarea/angajarea de persoane absolvente a 

unor institutii de invatamant superior din domenii diferite (de exemplu: 
economic, politehnic, medical, social,...). Ca urmare, absolvirea masteratelor 
presupune in opinia noastra, ca si a legiuitorului de altfel, studii aprofundate in 
domeniile institutiilor de invatamant superior absolvite de auditorii interni. O  
conditie definitorie pentru accesarea pe o functie de auditor intern este ca 
persoana incadrata sa fie un foarte bun specialist in domeniul pe care il 

analizeaza/evalueaza.  
 
Daca “atestarea auditorilor interni din sistemul public” este vitala in acest 

moment pentru dnii Spranceana Mihai si Ghita Marcel (celelalte obiective, 
actiuni si responsabilitati legale ale UCAAPI fiind finalizate) si nu are alte cauze 
mai putin vizibile (de exemplu cele diagnosticate de auditorii interni drept 
„conflict de interese”) de ce nu coopereaza cu AAIR pentru atragerea unor 

fonduri comunitare prin asociatia noastra, in vederea traducerii suportului de 
pregatire si sustinerii examenului  CGAP (Certificat de Auditor Guvernamental)  
in limba romana ? 

 
Aceasta ar rezolva in opinia noastra o parte insemnata si semnificativa a 

problemelor la care  trebuie , cauta solutii  in prezent UCAAPI, cum ar fi: 

• indeplinirea atributiei prevazuta la art. 8 lit j  din Legea nr. 
672/2002 privind auditul public intern care stipuleaza ca UCAAPI 
„coordonează sistemul de recrutare şi de pregătire profesională în 
domeniul auditului public intern”; 

• armonizarea legislatiei nationale cu cea europeana si globala in 
domeniul auditului intern atat prin recunoasterea certificatelor 
internationale eliberate de institutiile si organismele abilitate, cat si, 
foarte important, alinierea instruirii si accesului auditorilor interni la 

versiunea tradusa in limba romana inclusiv sustinerii examenelor de 
certificare CGAP respectiv CIA; 



De asemenea, cei doi reprezentanti UCAAPI omit sa observe ca auditorii 

interni din sistemul public sunt, marea majoritate, si functionari publici si au 
sustinut examene profesionale si sunt validati in aceste functii conform legii. 

In ceea ce priveste celelalte aspecte pe care dl. Ghita Marcel le sustine in 
materialul publicat, sunt foarte discutabile atata timp cat dl. Ghita Marcel nu 
face trimitere expresa la vreun standard international sau la legislatia nationala 
existenta, dar mai ales ca domnia sa nu ia in seama aspecte semnificative, cum 

ar fi: 
 

• evitarea creeri unui precedent periculos in  cadrul universitatilor 
organizatoare de „masterat in auditul intern”prin atragerea unor 
profesori „specializati in domeniu”, lucru de care ne indoim, 

intrucat standardele internationale de audit intern nu sunt traduse si 
adaptate la sistemul  public din Romania – acestea fiind, de altfel, 
sarcini ale  UCAAPI; 

• reducerea semnificativa a costurilor personale pe care trebuie sa le 
faca auditorul intern din sectorul public in varianta pe care o 
propunem fata de intentia celor doi reprezentanti ai UCAAPI; 

• lasarea in fagasul normal si firesc, stabilit de lege, sistemul actual 
de recrutare si pregatire profesionala a auditorilor interni, inclusiv a 

sistemului departamental si reasezarea pe locul ce i se cuvine a 
Scolii de Finante Publice- ca principala institutie de pregatire 
profesionala si in acest domeniu; 

• eliberarea dnilor Spranceana Mihai si Ghita Marcel din acest stres 

continuu si nefiresc al masteratelor si atestarilor, cu posibilitatea 
redirectionarii si concentrarii capacitatilor creatoare si efortului lor 
intelectual catre alte probleme din sfera de responsabilitate care 
probabil implica un grad de reprioritizare adecvat.  

 
In consecinta, consideram ca aceste aprecieri negative pe care le face 

conducerea UCAAPI ar putea fi justificate doar de faptul ca dl. Ghita Marcel  nu 
a fost ales ca membru al Consiliului director al AAIR, in cadrul Conferintei 
Nationale a AAIR din luna mai 2005 si ca una dintre institutiile de invatamant 
superior propuse pentru „autorizare masterate in  auditul intern de UCAAPI” ii 
este foarte apropiata. O consolare pentru dnul Ghita Marcel poate exista si 
anume cea referitoare la faptul ca activitatea conducerii AAIR se efectueaza 
doar pe baza de voluntariat (nu se plateste fratilor!). 

De asemenea, aceasta abordare a celor doi membri ai UCAAPI fata de 
AAIR este cu atat mai putin de inteles cu cat dnii Ghita Marcel si Spranceana 
Mihai sunt membri fondatori ai AAIR, iar dl. Spranceana Mihai este si 
presedintele Comisiei de standardizare si metodologie din cadrul AAIR. 

 



Facem precizarea ca AAIR isi arata disponibilitatea de a colabora si in 

continuare cu toate entitatile si persoanele interesate de profesia de auditor 
intern din Romania. 

 

Presedinte AAIR 

Poenaru Mircea 

                                                          office@aair.ro 

                                                membership@aair.ro 

 

Nota: Anexez scopul si actiunile Asociatiei Auditorilor Interni din 
Romania prevazute in statut, in eventualitatea asigurarii spatiului necesar in 
revista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EXTRAS DIN STATUTUL A.A.I.R. 

...scopul asociatiei: 

a) sa stabileasca si sa reprezinte un forum deschis în vederea promovarii si dezvoltarii 

practicii de audit intern; 

b) sa reprezinte un cadru unde sunt promovate Standardele Internationale de Audit Intern si 

unde auditorii interni si persoanele interesate de activitatea specifica de audit intern, sa-si 

poata îmbunatati mijloacele si metodele de exprimare profesionala si sa primeasca sprijin 

profesional de specialitate; 

c) de a actiona pentru cresterea prestigiului profesiei de audit intern; 

d) sa reprezinte pozitia comuna a membrilor sai în fata institutiilor publice din România si din 

strainatate ; 

e) sa apere si sa reprezinte, ori de câte ori este nevoie, interesele membrilor sai legate de 

activitatea specifica desfasurata, fata de terti; in relatiile dintre acestia precum si a acestora cu 

societatea. 

Pentru realizarea scopurilor, Asociatia îsi propune urmatoarele actiuni: 

a) sa informeze despre nevoile, necesitatile si exigentele activitatii de audit intern, despre cele 

mai adecvate mijloace si metode practicate la nivel international în domeniu precum si despre 

relatiile care se creeaza între aceasta activitate si societate, în general; 

b) sa dezbata si sa îsi exprime în mod public si organizat punctele de vedere in acest domeniu 

precum si propuneri de progres profesional ; 

c) sa contribuie la integrarea si la dezvoltarea activitatior de audit intern, prin asigurarea unui 

cadru flexibil de lucru si cooperare, atât între membri asociatiei cât si cu alte organisme 

profesionale similare, din tara si din strainatate ; 

d) sa stabileasca si sa dezvolte colaborarea cu asociatii si alte institutii de specialitate si 

organisme internationale de profil, pentru realizarea scopurilor propuse ; 

e) sa dezvolte cultura în materia auditului intern si sa popularizeze principiile profesionale în 

domeniu precum si în legatura cu codul de etica al auditorilor interni ; 

f) sa încurajeze dezvoltarea relatiilor dintre institutiile de profil din România numai pe baza 

independentei si competentei profesionale ; 

g) sa întareasca si sa militeze în rândul membrilor sai concepte privind independenta 

organizatorica, asumarea raspunderii profesionale, pregatirea profesionala continua, 

întelegerea si însusirea noilor concepte de activitate profesionala aparute ca urmare a 

dezvoltarii societatii românesti în ansamblu si a celei internationale ; 

h) sa promoveze principiile, regulile si standardele de activitate impuse de catre Institutul 

Auditorilor Interni ; 

i) sa realizeze editarea, tiparirea si difuzarea prin mijloace proprii sau prin colaborare, de 

reviste, cataloage, brosuri, buletine informative, material publicitar si documentar, atât pentru 

realizarea si cunoasterea activitatilor proprii sau privind activitatile altor institutii aflate în 

legatura cu scopul Asociatiei cât si despre activitatea de audit intern desfasurata la nivel 

national sau international, la cerere sau din oficiu, catre o audienta stabilita de catre 

Conferinta Nationala, la propunerea Consiliului Director ; 

j) sa participe la manifestarile si evenimentele de profil din tara (sau atunci când este cazul, 

din strainatate), organizeaza seminarii, simpozioane, colocvii si alte manifestari în domeniu 

pentru informarea adecvata a membrilor sai si pentru promovarea principiilor, regulilor si 

standardelor de activitate ale Asociatiei ; 

k) sa acorde consultanta si asistenta de specialitate membrilor sai, propune, concepe si ofera 

programe metodologice de pregatire si perfectionare profesionala in domeniul auditului 

intern, la cerere; 

l) sa reprezinte, promoveze si apere interesele legitime ale membrilor sai, în legatura cu 

activitatea de audit, în fata autoritatilor publice si a oricaror persoane fizice si juridice, putând 



introduce actiuni în justitie sau interventii în procese pentru valorificarea drepturilor si 

recunoasterea acestor interese; 

m) sa realizeze studii de diagnoza si prognoza a sistemului specific de activitate, atât la nivel 

national cât si la nivel international, sa analizeze si evalueze date statistice si operative privind 

evolutia auditului intern; 

n) prin intermediul membrilor sai, Asociatia poate acorda sprijin de specialitate, la cerere, 

institutiilor, asociatiilor, altor organizatii profesionale, cu aprobarea Consiliului Director; 

o) sa coopereaza cu asociatiile si organizatiile similare din alte tari si poate participa la 

organismele internationale de profil, în vederea obtinerii de date si informatii si realizarea 

unor schimburi de experienta cu privire la activitatea de audit intern; 

p) sa sesizeze organismele nationale în domeniu, autoritatile legislative si administrative ori 

de câte ori este nevoie, asupra încalcarii sau neacordarea unor drepturi conform 

reglementarilor nationale în domeniu, ale auditorilor interni si membrilor Asociatiei, în 

legatura cu activitatea de audit intern; 

q) la propunerea Consiliului Director, acorda premii, diplome si distinctii pentru merite 

deosebite acelor membri sau altor personalitati care s-au distins atât în activitatea desfasurata 

în cadrul Asociatiei cât si în ceea ce priveste promovarea si dezvoltarea activitatii de audit 

intern; 

r) promoveaza orice alte actiuni legale si în concordanta cu acest statut, pentru realizarea 

efectiva a scopurilor si obiectivelor Asociatiei; 

 

 


