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Denumirea cursului: „Auditul Funcției de Achiziții În Sectorul Public” 

Durata: 2 zile 

Perioada: 25-26 aprilie (orele 09.00 – 16.00) 

Ore CPE: 14 ore 

Se acordă:  

- Diplomă de participare 

- Suport de curs 

Evaluare: - 

Adresabilitate: Cursul se adresează auditorilor interni din sectorul public 

Obiectivul cursului: dezvoltarea competențelor profesionale ale auditorilor interni pentru 

abordarea adecvată și eficace a unei misiuni de auditare a funcției de achiziții publice 

Tematica cursului (principalele aspecte ce vor fi discutate): 

1) Importanța funcției de achiziții dintr-o entitate publică. Necesitatea auditării 

funcției de achiziții într-o entitate publică 

2) Planificarea pentru auditare a funcției de achiziții. Exemple de obiective. 

Frecvența auditării. 

3) Principalele etape ale procesului de achiziție publică. Prezentare privind 

etapele, activitățile, documentele, termenele și prevederea legală pentru 

cunoașterea activității de achiziții publice. 

4) Universul de risc asociat funcției de achiziții publice. Exemplificare a unei 

analize de risc și evaluări a controlului intern în acest domeniu. Frauda și corupția în 

achiziții publice 

5) Elaborarea programului unei misiuni de audit a funcției de achiziții publice. 

Exemplu 

6) Tehnici de verificare a activității de achiziții publice. Ce probe de audit se 

culeg în cadrul misiunilor de audit a funcției de achiziții. Când sunt probele culese 

suficiente și credibile. Exemple de teste.   

7) Exemple de disfuncții și iregularități în domeniul achizițiilor publice. 

Exemplu de FIAP-uri și discutarea acestora. Exercițiu de elaborare a unui FIAP. 

8) Elaborarea formularului de constatare și raportare a iregularităților (FCRI). 

Exemplu în domeniul achizițiilor.  

9) Elaborarea raportului de audit intern privind funcția de achiziții. Exemplu de 

prezentare a constatărilor în raport. Se preia integral sau nu FIAP-ul în raport? Se 

pot formula recomandări fără FIAP?  

10) Studii de caz și exemple 

11) Atelier practic privind selectarea unui eșantion bazat pe raționament și 

elaborarea constatărilor de audit intern în domeniul achizițiilor publice. 

Participanții vor primi un studiu de caz concret pentru a selecta un eșantion supus 

analizei, elabora teste, identifica disfuncțiile semnificative, formula disfuncții, 

iregularități și recomandări în mod practic 

 

Lector: Tomoială Marius, CIA (Certified Internal Auditor); 

 

Limba: română;   

Loc de desfăşurare: Institutul Bancar Român, Str Negru Voda, nr. 3, sector 3, Bucureşti; 

Tarif de participare:  400 lei pentru membrii AAIR şi 600 lei pentru persoanele din afara 

asociaţiei; 
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Inregistrarea participarii: persoanele interesate vor informa Asociatia la nr. de tel/fax  

031 005 6789, 0723.247.300  sau la email office@aair.ro . 

Persoana de contact : Maria PIRVAN  

 

Termen de inscriere si achitare a cursului:  

- înscriere până la 20 aprilie 2016 

- achitare până la 22 aprilie 2016 

 

- Plata se va efectua direct la sediul sau in contul Asociatiei Auditorilor Interni din 

Romania RO77BACX0000004508589001 deschis la UniCreditTiriac Bank Romania, 

Sucursala Domenii. Daca organizatia sau institutia dvs. doreste achitarea tarifului de 

participare, Asociatia va emite si transmite documentele necesare efectuarii platii prin 

virament bancar.  
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