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STANDARDELE INTERNAŢIONALE PENTRU PRACTICA PROFESIONALĂ
A AUDITULUI INTERN
(STANDARDELE DE AUDIT INTERN)
Introducere cu privire la Standardele Internaţionale
Auditul intern se desfăşoară în diferite medii legislative şi culturale; în cadrul
unor organizaţii care diferă din punct de vedere al scopului, mărimii, complexităţii şi
structurii; de către persoane din cadrul sau din afara organizaţiei. Deşi pot exista
diferenţe care să influenţeze practica auditului intern în fiecare dintre aceste medii,
este esenţială respectarea Standardelor Internaţionale pentru Practica Profesională a
Auditului Intern emise de IIA (Standardele de Audit Intern) pentru îndeplinirea
responsabilităţilor auditorilor interni şi a activităţii de audit intern. Daca legislaţia sau
regulamentele nu permit auditorilor interni sau activităţii de audit intern să respecte
anumite secţiuni ale Standardelor, este necesar să se respecte toate celelalte secţiuni
ale Standardelor şi să se declare neconformitatea existentă.
Dacă se utilizează Standardele împreună cu alte standarde emise de alte
organisme de reglementare, rapoartele de audit intern pot, de asemenea, menţiona şi
utilizarea altor standarde, după caz. Într-o astfel de situaţie, dacă există neconcordanţe
între Standardele IIA şi alte standarde, auditorii interni şi activitatea de audit intern
trebuie să respecte Standardele IIA şi pot respecta şi celelalte standarde dacă acestea
sunt mai restrictive.
Scopul Standardelor este:
1. Să contureze principiile de bază privind practica de audit intern.
2. Să furnizeze un cadru general pentru desfăşurarea şi dezvoltarea unei game
largi de misiuni de audit intern care să genereze valoare adăugată.
3. Să stabilească cadrul de referinţă pentru evaluarea rezultatelor auditului
intern.
4. Să stimuleze îmbunătăţirea proceselor şi operaţiunilor organizaţiei.
Standardele reprezintă cerinţe obligatorii, bazate pe principii, cuprinzând:
 Enunţuri privind cerinţele de bază pentru practica profesională a auditului
intern şi pentru evaluarea eficacităţii acestuia, care se aplică la nivel
internaţional, organizaţional şi individual.
 Interpretări, care clarifică termenii sau conceptele din Enunţuri.
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Standardele utilizează termeni având un înţeles specific, precizat în Glosar. Mai
exact, Standardele utilizează termenul “trebuie” pentru a preciza o cerinţă obligatorie
şi termenul “ar trebui” dacă se aşteaptă conformitatea cu cerinţa respectivă, cu
excepţia situaţiei în care, prin aplicarea raţionamentului profesional, circumstanţele
justifica devierea de la aceasta.
Pentru înţelegerea şi aplicarea corectă a Standardelor, trebuie avute în vedere
Enunţurile şi Interpretarea acestora, precum şi înţelesul lor specific din Glosar.
Standardele constau în Standarde de Calificare şi Standarde de Performanţă.
Standardele de Calificare descriu calităţile pe care trebuie să le îndeplinească
organizaţiile şi persoanele care execută activităţi de audit intern. Standardele de
Performanţă descriu activităţile specifice auditului intern şi asigură criterii calitative
pentru evaluarea performanţelor acestuia. Standardele de Calificare şi Standardele de
Performanţă se aplică tuturor activităţilor de audit intern.
Standardele de Implementare dezvoltă Standardele de Calificare şi Standardele
de Performanţă prin stabilirea cerinţelor aplicabile pentru misiunile de audit de
asigurare (A) sau de consiliere (C).
Misiunile de asigurare implică evaluarea obiectivă a probelor de către auditorul
intern pentru a formula o opinie independentă sau concluzii privind o entitate, o
operaţiune, o funcţie, un proces, un sistem sau alt aspect. Tipul şi sfera de cuprindere a
misiunilor de asigurare sunt stabilite de către auditorul intern. În general, în misiunile
de asigurare sunt implicaţi trei participanţi: (1) persoana sau grupul implicat în mod
direct în entitatea, operaţiunea, funcţia, procesul, sistemul sau alt aspect auditat –
responsabilul pentru proces, (2) persoana sau grupul care realizează evaluarea –
auditorul intern, şi (3) persoana sau grupul care utilizează evaluarea – beneficiarul
misiunii.
Misiunile de consiliere au un caracter de consultare şi se desfăşoară, în general,
la cererea expresă a beneficiarului misiunii. Tipul şi sfera de cuprindere a activităţilor
de consiliere sunt stabilite de comun acord cu beneficiarul misiunii. În general, în
misiunile de consiliere sunt implicaţi doi participanţi: (1) persoana sau grupul care
furnizează consilierea – auditorul intern şi (2) persoana sau grupul care solicită şi
beneficiază de consiliere – beneficiarul misiunii. Când execută misiuni de consiliere,
auditorul intern trebuie să fie obiectiv şi să nu îşi asume responsabilităţi manageriale.
Standardele se aplică auditorilor interni şi activităţilor de audit intern. Toţi
auditorii interni sunt răspunzători pentru respectarea Standardelor cu privire la
obiectivitatea individuală, competenţă şi conştiinciozitate profesională. În plus,
auditorii interni sunt răspunzători pentru respectarea Standardelor care sunt relevante
pentru îndeplinirea responsabilităţilor asociate funcţiei lor. Conducătorii executivi ai
auditului sunt răspunzători pentru respectarea integrală a Standardelor.
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Revizuirea şi dezvoltarea Standardelor reprezintă un proces continuu. Consiliul
Internaţional pentru Standardizarea Auditului Intern poartă consultări şi discuţii
ample, înainte de publicarea Standardelor. Acestea includ solicitări către publicul din
întreaga lume de a trimite propuneri în cadrul procesului de dezbatere a proiectului
standardelor. Toate proiectele standardelor aflate în dezbatere sunt afişate pe site-ul
IIA şi totodată sunt trimise tuturor institutelor IIA.
Sugestii şi comentarii privind Standardele pot fi trimise la adresa:
Institutul Auditorilor Interni
Standarde şi Îndrumare
247 Maitland Avenue
Altamonte Springs, FL 32701-4201, USA

e-mail: guidance@theiia.org

Web: www.globaliia.org
sau la IIA-România
Web: www.aair.ro

***

Emise: Octombrie 2008
Revizuite: Octombrie 2012

Pagina 6 din 34
© 2012 Institutul Auditorilor Interni

Standardele Internaţionale pentru Practica Profesională a Auditului Intern
(Standardele de Audit Intern)

STANDARDELE INTERNAŢIONALE PENTRU PRACTICA
PROFESIONALĂ A AUDITULUI INTERN
(STANDARDELE DE AUDIT INTERN)
STANDARDELE DE CALIFICARE
1000 – Scop, Autoritate şi Responsabilităţi
Scopul, autoritatea şi responsabilităţile activităţii de audit intern trebuie să fie definite,
în scris, într-o cartă a auditului intern, în concordanţă cu Definiţia Auditului Intern,
Codul de Etică şi Standardele. Conducătorul executiv al auditului trebuie să
revizuiască periodic carta auditului intern şi să o prezinte conducerii superioare şi
consiliului pentru aprobare.
Interpretare:
Carta auditului intern este un document oficial care defineşte scopul, autoritatea şi
responsabilităţile activităţii de audit intern. Carta auditului intern stabileşte poziţia
auditului intern în cadrul organizaţiei, inclusiv tipul relaţiei de raportare funcţională
a conducătorului executiv al auditului faţă de consiliu; autorizează accesul la
înregistrări, personal şi proprietăţi fizice relevante pentru executarea misiunilor; şi
defineşte sfera de cuprindere a activităţilor de audit intern. Aprobarea finală a cartei
auditului intern reprezintă o prerogativă a consiliului.
1000.A1 – Tipul misiunilor de asigurare furnizate organizaţiei trebuie să fie
definit în carta auditului intern. Dacă sunt furnizate asigurări unor părţi
interesate din afara organizaţiei, tipul acestor misiuni de asigurare trebuie
definit, de asemenea, în carta auditului intern.
1000.C1 – Tipul misiunilor de consiliere trebuie definit în carta auditului
intern.
1010 - Recunoaşterea Definiţiei Auditului Intern, a Codului de Etică şi a
Standardelor în Carta Auditului Intern
Obligativitatea Definiţiei Auditului Intern, a Codului de etică şi a Standardelor trebuie
să fie recunoscută în carta auditului intern. Conducătorul executiv al auditului ar
trebui să discute Definiţia Auditului Intern, Codul de Etică şi Standardele cu
conducerea superioară şi consiliul.
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1100 – Independenţă şi Obiectivitate
Activitatea de audit intern trebuie să fie independentă şi auditorii interni trebuie să dea
dovadă de obiectivitate în îndeplinirea responsabilităţilor ce le revin.
Interpretare:
Independenţa reprezintă libertatea în raport cu condiţiile care ameninţă capacitatea
activităţii de audit intern de a îndeplini responsabilităţile privind auditul intern într-o
manieră nepărtinitoare. Pentru a atinge nivelul de independenţă necesar îndeplinirii
efective a responsabilităţilor privind auditul intern, conducătorul executiv al
auditului are acces direct şi fără restricţii la conducerea superioară şi consiliu. Acest
lucru poate fi realizat printr-o relaţie duală de raportare. Ameninţările la adresa
independenţei trebuie gestionate la nivelul fiecărui auditor intern, misiuni, funcţii şi
organizaţii.
Obiectivitatea reprezintă o atitudine mentală imparţială, care permite auditorilor
interni să execute misiuni astfel încât să privească cu încredere rezultatul muncii lor
şi să nu facă niciun compromis cu privire la calitate. Obiectivitatea presupune ca
auditorii interni să nu se lase influenţaţi de alte persoane în ceea ce priveşte
raţionamentul lor profesional asupra aspectelor de audit. Ameninţările la adresa
obiectivităţii trebuie gestionate la nivelul fiecărui auditor intern, misiuni, funcţii şi
organizaţii.
1110 – Independenţa organizaţională
Conducătorul executiv al auditului trebuie să raporteze unui nivel ierarhic din
organizaţie care să permită îndeplinirea responsabilităţilor aferente activităţii de audit
intern. Conducătorul executiv al auditului trebuie să confirme consiliului, cel puţin
anual, independenţa organizaţională a activităţii de audit intern.
Interpretare:
Independenţa organizaţională se atinge în mod efectiv atunci când conducătorul
executiv al auditului raportează, din punct de vedere funcţional, consiliului.
Exemplele privind raportarea funcţională către consiliu presupun ca acesta:
- Să aprobe carta auditului intern;
- Să aprobe planul de audit intern bazat pe riscuri;
- Să aprobe bugetul şi resursele pentru auditul intern;
- Să primească comunicări de la conducătorul executiv al auditului cu privire la
executarea activităţii de audit intern conform planului, precum şi la alte aspecte;
- Să aprobe deciziile privind numirea şi destituirea conducătorului executiv al
auditului;
- Să aprobe nivelul remuneraţiei conducătorului executiv al auditului; şi
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- Să solicite informaţii adecvate managementului şi conducătorului executiv al
auditului pentru a stabili dacă există îngrădiri privind sfera de cuprindere a auditului
sau limitări ale resurselor alocate.
1110.A1 – Auditul intern nu trebuie să fie îngrădit de nici o imixtiune în
stabilirea sferei sale de cuprindere, în modul de desfăşurare a activităţii şi în
comunicarea rezultatelor.
1111 – Interacţiunea directă cu consiliul
Conducătorul executiv al auditului trebuie să comunice şi să interacţioneze direct cu
consiliul.
1120 – Obiectivitate Individuală
Auditorii interni trebuie să aibă o atitudine imparţială, nepărtinitoare şi să evite orice
conflict de interese.
Interpretare:
Conflictul de interese este o situaţie în care un auditor intern, căruia i se conferă o
poziţie de încredere, urmăreşte un interes profesional sau personal concurent. Aceste
interese concurente pot duce la dificultăţi în îndeplinirea imparţială a sarcinilor, de
către auditor. Un conflict de interese există chiar dacă din acesta nu rezultă o faptă
care încalcă etica sau este incorectă. Un conflict de interese poate crea aparenţa unei
incorectitudini care poate conduce la scăderea încrederii în auditorul intern, în
activitatea de audit intern şi în această profesie. Un conflict de interese ar putea
afecta capacitatea unei persoane de a-şi îndeplini, în mod obiectiv, sarcinile şi
responsabilităţile sale.
1130 – Prejudicii aduse independenţei sau obiectivităţii
Dacă independenţa sau obiectivitatea sunt prejudiciate în fapt sau în aparenţă, detaliile
acestei prejudicieri trebuie aduse la cunoştinţa părţilor relevante. Modul aducerii la
cunoştinţă va depinde de tipul prejudicierii.
Interpretare:
Prejudicierea independenţei organizaţionale şi a obiectivităţii individuale pot include,
fără a se limita la acestea, conflictul personal de interese, limitarea sferei de
cuprindere a activităţii de audit intern, restricţii privind accesul la înregistrări,
personal şi proprietăţi, precum şi limitarea resurselor, cum ar fi asigurarea
finanţării.
Stabilirea părţilor relevante, cărora trebuie să le fie dezvăluite detaliile privind
prejudicierea independenţei sau obiectivităţii, depinde de aşteptările cu privire la
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responsabilităţile activităţii de audit intern şi ale conducătorului executiv al auditului
faţă de conducerea superioară şi consiliu, aşa cum sunt stabilite în carta auditului
intern, precum şi de tipul prejudicierii.
1130.A1 – Auditorii interni trebuie să evite evaluarea anumitor activităţi de
care au fost responsabili în trecut. Se presupune că obiectivitatea este
prejudiciată dacă un auditor intern oferă servicii de asigurare pentru o
activitate de care a fost răspunzător în cursul anului anterior.
1130.A2 – Misiunile de asigurare privind funcţii ce cad în responsabilitatea
conducătorului executiv al auditului trebuie să fie supervizate de un terţ din
afara activităţii de audit intern.
1130.C1 – Auditorii interni pot oferi servicii de consiliere privind operaţiuni
pentru care au fost, anterior, responsabili.
1130.C2 – Dacă sunt afectate, eventual, independenţa sau obiectivitatea
auditorilor interni privind serviciile de consiliere propuse, acest fapt trebuie
adus la cunoştinţa beneficiarului misiunii înaintea acceptării acesteia.
1200 – Competenţă şi conştiinciozitate profesională
Misiunile de audit trebuie efectuate cu competenţă şi conştiinciozitate profesională.
1210 – Competenţa
Auditorii interni trebuie să deţină cunoştinţele, abilităţile şi alte competenţe necesare
îndeplinirii responsabilităţilor lor individuale. Pentru activitatea de audit intern, în
mod colectiv, aceştia trebuie să deţină sau să dobândească cunoştinţele, abilităţile şi
celelalte competenţe necesare îndeplinirii responsabilităţilor ce le revin.
Interpretare:
Cunoştinţele, abilităţile şi alte competenţe reprezintă o unitate de sens colectiv care se
referă la competenţa profesională pe care auditorii interni trebuie să o deţină pentru
a-şi îndeplini responsabilităţile profesionale cu eficacitate. Auditorii interni sunt
încurajaţi să-şi demonstreze competenţa prin obţinerea unor certificări şi calificări
profesionale corespunzătoare, cum ar fi titulatura de Auditor Intern Certificat sau
alte certificări oferite de Institutul Auditorilor Interni sau alte organizaţii profesionale
similare.
1210.A1 – Conducătorul executiv al auditului trebuie să obţină consiliere şi
asistenţă competentă dacă auditorii interni nu deţin cunoştinţele, abilităţile sau
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alte competenţe necesare pentru îndeplinirea integrală sau parţială a misiunii
de audit.
1210.A2 – Auditorii interni trebuie să deţină cunoştinţe suficiente pentru a
evalua riscul de fraudă şi modul în care acesta este gestionat în cadrul
organizaţiei, dar fără a însemna că trebuie să aibă expertiza unei persoane a
cărei principală responsabilitate o reprezintă detectarea şi investigarea
fraudelor.
1210.A3 – Auditorii interni trebuie să deţină cunoştinţe suficiente privind
principalele riscuri şi controale în domeniul tehnologiei informaţiei şi să
dispună de tehnici de audit bazate pe tehnologia informaţiei pentru
îndeplinirea sarcinilor stabilite. Totuşi, nu se aşteaptă ca toţi auditorii interni
să aibă expertiza unui auditor intern a cărui responsabilitate principală o
reprezintă auditarea tehnologiei informaţiei.
1210.C1 – Conducătorul executiv al auditului trebuie să refuze misiunile de
consiliere sau să obţină consilierea şi asistenţa necesară dacă auditorii interni
nu deţin cunoştinţele, abilităţile sau alte competenţe necesare îndeplinirii
integrale sau parţiale a misiunii.
1220 – Conştiinciozitate profesională
Auditorii interni trebuie să îşi exercite activitatea cu conştiinciozitatea şi priceperea
aşteptate de la un auditor intern care dă dovadă de prudenţă şi competenţă rezonabile.
Conştiinciozitatea profesională nu implica infailibilitate.
1220.A1 – Auditorii interni trebuie să dea dovadă de conştiinciozitate
profesională, prin luarea în considerare a următoarelor aspecte:
 Volumul de muncă necesar atingerii obiectivelor misiunii;
 Complexitatea relativă, materialitatea sau importanţa domeniilor asupra
cărora sunt aplicate procedurile de asigurare;
 Adecvarea şi eficacitatea proceselor de guvernanţă, managementul
riscului şi de control;
 Probabilitatea existenţei unor erori semnificative, fraude sau
neconformităţi; şi
 Costul misiunii de asigurare în raport cu beneficiile preconizate.
1220.A2 – În exercitarea conştiinciozităţii profesionale, auditorii interni
trebuie să ia în considerare utilizarea auditului bazat pe tehnologia informaţiei,
precum şi alte tehnici de analiză a datelor.
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1220.A3 – Auditorii interni trebuie să fie atenţi la riscurile semnificative care
ar putea afecta obiectivele, operaţiunile sau resursele. Totuşi, numai
procedurile de asigurare, chiar dacă sunt aplicate cu conştiinciozitate
profesională, nu garantează faptul că toate riscurile semnificative vor fi
identificate.
1220.C1 – Auditorii interni trebuie să manifeste conştiinciozitate profesională
în timpul misiunilor de consiliere, prin luarea în considerare a următoarelor
aspecte:
 Nevoile şi aşteptările clienţilor, inclusiv a celor privind tipul, perioada
de desfăşurare şi comunicarea rezultatelor misiunii;
 Complexitatea relativă şi volumul de muncă necesar îndeplinirii
obiectivelor misiunii; şi
 Costul misiunii de consiliere în raport cu beneficiile preconizate.
1230 – Formarea profesională continuă
Auditorii interni trebuie să-şi îmbunătăţească cunoştinţele, abilităţile şi alte
competenţe printr-o formare profesională continuă.
1300 – Programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii
Conducătorul executiv al auditului trebuie să elaboreze şi să actualizeze un program
de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii, care să acopere toate aspectele activităţii de
audit intern.
Interpretare:
Un program de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii are rolul de a permite o evaluare
a conformităţii activităţii de audit intern cu Definiţia Auditului Intern şi cu
Standardele, precum şi evaluarea aplicării Codului de Etică de către auditorii interni.
De asemenea, programul evaluează eficienţa şi eficacitatea activităţii de audit intern
şi identifică oportunităţile de îmbunătăţire.
1310 – Cerinţele Programului de Asigurare şi Îmbunătăţire a Calităţii
Programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii trebuie să includă atât evaluări
interne, cât şi externe.
1311 – Evaluările interne
Evaluările interne trebuie să includă:
 Monitorizarea continuă privind desfăşurarea activităţii de audit intern; şi
 Autoevaluări periodice sau evaluări realizate de alte persoane din cadrul
organizaţiei, care posedă suficiente cunoştinţe privind practicile de audit intern.
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Interpretare:
Monitorizarea continuă face parte integrantă din activitatea zilnică de supervizare,
verificare şi măsurare a activităţii de audit intern. Monitorizarea continuă este
încorporată în politicile şi practicile curente, utilizate pentru a conduce activitatea de
audit intern şi presupune folosirea unor procese, instrumente şi informaţii considerate
necesare pentru a evalua conformitatea cu Definiţia Auditului Intern, Codul de Etică
şi Standardele.
Verificările periodice sunt evaluări realizate pentru a analiza conformitatea cu
Definiţia Auditului Intern, Codul de Etică şi Standardele.
Cunoştinţe suficiente cu privire la practicile de audit intern presupun, cel puţin,
înţelegerea tuturor elementelor din Cadrul Internaţional de Practici Profesionale.
1312 – Evaluările externe
Evaluările externe trebuie realizate, cel puţin o dată la 5 ani, de către un evaluator
calificat independent sau de către o echipă de evaluare din afara organizaţiei.
Conducătorul executiv al auditului trebuie să discute cu consiliul despre:
 Modalitatea şi frecvenţa evaluării externe; şi
 Calificările şi independenţa necesare evaluatorului extern sau echipei de
evaluare, incluziv orice eventual conflict de interese.
Interpretare:
Evaluările externe pot lua forma unei evaluări externe complete sau o autoevaluare
cu validare independentă externă.
Un evaluator sau o echipă de evaluare calificată demonstrează competenţă în două
domenii: în practica profesională a auditului intern şi în procesul de evaluare
externă. Competenţa poate fi demonstrată prin combinarea experienţei şi
cunoştinţelor teoretice dobândite. Experienţa dobândită în organizaţii având mărime,
complexitate, sector sau domeniu de activitate similare, precum şi aspectele tehnice
sunt mai importante decât o experienţă relevantă, dar mai redusă. În cazul unei
echipe de evaluare, fiecare membru în parte nu trebuie să deţină toate competenţele;
echipa în sine, ca întreg, trebuie să deţină calificările necesare. Conducătorul
executiv al auditului aplică raţionamentul profesional pentru a aprecia dacă
evaluatorul sau echipa de evaluare au competenţa necesară.
Independenţa unui evaluator sau a unei echipe de evaluare presupune ca aceştia să
nu aibă un conflict de interese real sau potenţial şi să nu facă parte sau să se afle sub
controlul organizaţiei a cărei activitate de audit intern este evaluată.

Emise: Octombrie 2008
Revizuite: Octombrie 2012

Pagina 13 din 34
© 2012 Institutul Auditorilor Interni

Standardele Internaţionale pentru Practica Profesională a Auditului Intern
(Standardele de Audit Intern)

1320 – Raportarea privind Programul de Asigurare şi Îmbunătăţire a Calităţii
Conducătorul executiv al auditului trebuie să comunice, conducerii superioare şi
consiliului, rezultatele programului de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii.
Interpretare:
Forma, conţinutul şi frecvenţa comunicării rezultatelor programului de asigurare şi
îmbunătăţire a calităţii sunt stabilite în urma discuţiilor cu conducerea superioară şi
consiliul şi au în vedere responsabilităţile activităţii de audit intern şi ale
conducătorului executiv al auditului, aşa cum sunt acestea menţionate în carta
auditului intern. Pentru a demonstra conformitatea cu Definiţia Auditului Intern,
Codul de Etică şi Standardele, rezultatele evaluărilor externe şi ale evaluărilor
interne periodice sunt comunicate după finalizarea acestor evaluări, iar rezultatele
monitorizării continue sunt comunicate, cel puţin, anual. Rezultatele includ evaluarea
făcută de evaluator sau de echipa de evaluare cu privire la nivelul conformităţii.
1321 – Utilizarea sintagmei « În conformitate cu Standardele Internaţionale
pentru Practica Profesională a Auditului Intern »
Conducătorul executiv al auditului poate declara că activitatea de audit intern este în
conformitate cu Standardele Internaţionale pentru Practica Profesională a Auditului
Intern, numai dacă rezultatele programului de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii
susţin aceasta declaraţie.
Interpretare:
Activitatea de audit intern este conformă cu Standardele când obţine rezultatele
prezentate în Definiţia Auditului Intern, Codul de Etică şi Standarde. Rezultatele
programului de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii includ atât rezultatele evaluărilor
interne, cât şi cele ale evaluărilor externe. Toate activităţile de audit vor avea
rezultatele evaluărilor interne. Activităţile de audit intern, înfiinţate de cel puţin cinci
ani, vor avea, de asemenea, şi rezultatele evaluărilor externe.
1322 – Prezentarea neconformităţii
Atunci când neconformitatea cu Definiţia Auditului Intern, Codul de Etică sau
Standardele are repercusiuni asupra sferei generale a activităţii de audit intern sau
asupra modului de funcţionare a acesteia, conducătorul executiv al auditului trebuie să
o raporteze, împreună cu impactul acesteia, atât conducerii superioare cât şi
consiliului.
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2000 – Coordonarea Activităţii de Audit Intern
Conducătorul executiv al auditului trebuie să coordoneze în mod eficace activitatea de
audit intern astfel încât să se asigure că aceasta aduce valoare organizaţiei.
Interpretare:
Activitatea de audit intern este coordonată în mod eficace atunci când:
 Rezultatele activităţii de audit intern asigură îndeplinirea scopului şi
responsabilităţilor prevăzute în carta auditului intern;
 Activitatea de audit intern este conformă cu Definiţia Auditului Intern şi cu
Standardele; şi
 Persoanele care participă la activitatea de audit intern demonstrează că
respectă Codul de Etică şi Standardele.
Activitatea de audit intern aduce valoare organizaţiei (şi factorilor interesaţi de
această activitate) atunci când furnizează asigurare obiectivă şi relevantă şi
contribuie la eficacitatea şi eficienţa proceselor de guvernanţă, managementul
riscului şi control.
2010 – Planificarea
Conducătorul executiv al auditului trebuie să stabilească un plan bazat pe riscuri
pentru a determina priorităţile activităţii de audit intern, care să fie în concordanţă cu
obiectivele organizaţiei.
Interpretare:
Conducătorul executiv al auditului este responsabil pentru elaborarea unui plan
bazat pe riscuri. Conducătorul executiv al auditului ia în considerare cadrul privind
managementul riscului din organizaţie, inclusiv prin utilizarea nivelurilor de apetit la
risc stabilite de către conducere pentru diferite activităţi sau structuri din organizaţie.
Dacă nu există un astfel de cadru, conducătorul executiv al auditului utilizează
propriul său raţionament cu privire la riscuri, după consultarea conducerii
superioare şi consiliului. Conducătorul executiv al auditului trebuie să revizuiască şi
să ajusteze planul, după caz, ca răspuns la schimbările survenite cu privire la
activităţile, riscurile, operaţiunile, programele, sistemele şi controalele organizaţiei.
2010.A1 – Planificarea misiunilor de audit intern trebuie să se bazeze pe o
evaluare documentată a riscurilor, întreprinsă, cel puţin, anual. În acest proces,
trebuie consultate conducerea superioară şi consiliul.
2010.A2 – Conducătorul executiv al auditului trebuie să identifice şi să ia în
considerare aşteptările conducerii superioare, ale consiliului şi ale altor factori
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interesaţi de activitatea de audit intern cu privire la modul de formulare a
opiniilor de audit intern şi a altor concluzii.
2010.C1 – Conducătorul executiv al auditului trebuie să ia în considerare,
pentru acceptarea propunerilor primite privind misiuni de consiliere,
potenţialul acestora de a îmbunătăţi managementul riscurilor, de a aduce
valoare şi de a îmbunătăţi operaţiunile organizaţiei. Misiunile acceptate
trebuie cuprinse în planul de audit.
2020 – Comunicarea şi aprobarea
Conducătorul executiv al auditului trebuie să transmită, conducerii superioare şi
consiliului, spre analiză şi aprobare, planurile de audit şi necesarul de resurse, inclusiv
modificările semnificative apărute ulterior. De asemenea, conducătorul executiv al
auditului trebuie să informeze cu privire la impactul limitării resurselor activităţii de
audit intern.
2030 – Administrarea resurselor
Conducătorul executiv al auditului trebuie să se asigure că auditul intern dispune de
resurse adecvate, suficiente şi alocate în mod eficace pentru îndeplinirea planului
aprobat.
Interpretare:
Caracterul adecvat se referă la un cumul de cunoştinţe, abilităţi şi alte competenţe
necesare pentru îndeplinirea planului. Termenul suficient se referă la volumul de
resurse necesare pentru îndeplinirea planului. Resursele sunt alocate în mod eficace
atunci când sunt folosite într-un mod care optimizează îndeplinirea planului aprobat.
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2040 – Politici şi Proceduri
Conducătorul executiv al auditului trebuie să stabilească politici şi proceduri pentru
desfăşurarea activităţii de audit intern.
Interpretare:
Forma şi conţinutul politicilor şi procedurilor depind de mărimea şi organizarea
activităţii de audit intern, precum şi de complexitatea acesteia.
2050 – Coordonarea
Conducătorul executiv al auditului ar trebui să facă schimb de informaţii cu alţi
furnizori interni şi externi de servicii de asigurare şi consiliere şi să-şi coordoneze
activităţile cu aceştia pentru a asigura acoperirea adecvată a activităţilor şi
minimalizarea duplicării eforturilor.
2060 – Raportarea către conducerea superioară şi consiliu
Conducătorul executiv al auditului trebuie să raporteze periodic conducerii superioare
şi consiliului cu privire la scopul, autoritatea şi responsabilitatea activităţii de audit
intern, precum şi referitor la gradul de îndeplinire a planului de audit. Raportarea
trebuie să cuprindă problemele privind expunerile semnificative la riscuri, inclusiv
riscurile de fraudă, controlul şi guvernanţa, precum şi alte informaţii necesare sau
solicitate de conducerea superioară şi consiliu.
Interpretare:
Frecvenţa şi conţinutul raportării sunt stabilite prin discuţii cu conducerea
superioară şi consiliul şi depind de importanţa informaţiilor care trebuie comunicate,
precum şi de urgenţa măsurilor care trebuie luate de conducerea superioară sau
consiliu.
2070 – Furnizorul Extern de Servicii şi Responsabilitatea Organizaţională cu
privire la Auditul Intern
Atunci când activitatea de audit intern este asigurată de către un furnizor extern de
servicii, furnizorul trebuie să îi comunice organizaţiei faptul căaceasta are
responsabilitatea menţinerii unei activităţi de audit intern eficace.
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Interpretare:
Această responsabilitate este demonstrată prin programul de asigurare şi
îmbunătăţire a calităţii care evaluează conformitatea cu Definiţia Auditului Intern,
Codul de Etică şi Standardele.
2100 – Tipul activităţii
Activitatea de audit intern trebuie să evalueze şi să contribuie la îmbunătăţirea
proceselor de guvernanţă, managementul riscului şi control, folosind o abordare
sistematică şi metodică.
2110 – Guvernanţa
Activitatea de audit intern trebuie să evalueze şi să formuleze recomandări adecvate
pentru îmbunătăţirea procesului de guvernanţă privind îndeplinirea de către acesta a
următoarelor obiective:
 Promovarea unei conduite etice adecvate şi a valorilor corespunzătoare în
cadrul organizaţiei;
 Asigurarea unui management eficace al performanţei în cadrul organizaţiei şi a
asumării răspunderii;
 Comunicarea informaţiilor privind riscul şi controlul către domeniile
corespunzătoare din organizaţie; şi
 Coordonarea activităţilor şi comunicarea informaţiilor între consiliu, auditorii
interni, auditorii externi şi conducere.
2110.A1 – Activitatea de audit intern trebuie să evalueze conceperea,
implementarea şi eficacitatea obiectivelor, programelor şi activităţilor privind
etica organizaţiei.
2110.A2 – Activitatea de audit intern trebuie să evalueze dacă guvernanţa
tehnologiei informaţiei a organizaţiei sprijină strategiile şi obiectivele
organizaţiei respective.
2120 – Managementul riscului
Activitatea de audit intern trebuie să evalueze eficacitatea şi să contribuie la
îmbunătăţirea proceselor de management al riscului.
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Interpretare:
Stabilirea faptului că procesele de management al riscului sunt eficace reprezintă un
raţionament bazat pe evaluarea auditorului intern cu privire la următoarele aspecte:
 Obiectivele organizaţionale sprijină misiunea organizaţiei şi sunt corelate cu
aceasta;
 Riscurile semnificative sunt identificate si evaluate;
 Sunt selectate răspunsurile adecvate la risc, care pun în concordanţă riscurile
cu apetitul organizaţiei la risc; şi
 Informaţiile relevante cu privire la riscuri sunt colectate şi comunicate în timp
oportun în cadrul organizaţiei, permiţând personalului, managementului şi
consiliului să-şi îndeplinească responsabilităţile.

Activitatea de audit intern poate implica colectarea de informaţii care să sprijine
această evaluare prin misiuni multiple. Când sunt coroborate, rezultatele acestor
misiuni furnizează o înţelegere a proceselor de management al riscului din
organizaţie, precum şi a eficacităţii lor.
Procesele de management al riscului sunt monitorizate prin activităţi continue de
management, evaluări separate sau prin ambele modalităţi.
2120.A1 – Activitatea de audit intern trebuie să evalueze expunerile la risc
privind guvernanţa organizaţiei, operaţiunile şi sistemele informaţionale,
privind:
 Îndeplinirea obiectivelor strategice ale organizaţiei;
 Fiabilitatea şi integritatea informaţiilor financiare şi operaţionale;
 Eficacitatea şi eficienţa operaţiunilor şi programelor;
 Protejarea activelor; şi
 Conformitatea cu legi, regulamente, politici, proceduri şi contracte.
2120.A2 – Activitatea de audit intern trebuie să evalueze posibilitatea de
apariţie a fraudei şi modul în care organizaţia gestionează riscul de fraudă.
2120.C1 – În timpul misiunilor de consiliere, auditorii interni trebuie să
abordeze riscurile în concordanţă cu obiectivele misiunii şi să fie vigilenţi cu
privire la existenţa altor riscuri semnificative.
2120.C2 – Auditorii interni trebuie să ţină cont de informaţiile privind
riscurile, obţinute în cadrul misiunilor de consiliere, pentru evaluarea
proceselor de management al riscului ale organizaţiei.
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2120.C3 – Când sprijină conducerea la stabilirea sau îmbunătăţirea proceselor
de management al riscului, auditorii interni trebuie să evite să-şi asume orice
responsabilitate managerială care presupune, în fapt, gestionarea riscurilor.
2130 – Controlul
Activitatea de audit intern trebuie să sprijine organizaţia în menţinerea unor controale
eficace, prin evaluarea eficienţei şi eficacităţii acestora, precum şi prin promovarea
unor acţiuni permanente de îmbunătăţire.
2130.A1 – Activitatea de audit intern trebuie să evalueze caracterul adecvat şi
eficacitatea controalelor stabilite ca răspuns la riscurile privind guvernanţa
organizaţiei, operaţiunile şi sistemele informaţionale, din următoarele puncte
de vedere:
 Îndeplinirea obiectivelor strategice ale organizaţiei;
 Fiabilitatea şi integritatea informaţiilor financiare şi operaţionale;
 Eficacitatea şi eficienţa operaţiunilor şi programelor;
 Protejarea activelor; şi
 Conformitatea cu legi, regulamente, politici, proceduri şi contracte.
2130.C1 – Auditorii interni trebuie să ţină cont de informaţiile privind
controalele obţinute în cadrul misiunilor de consiliere, pentru evaluarea
proceselor de control din organizaţie.
2200 – Planificarea misiunii
Auditorii interni trebuie să elaboreze şi să documenteze un plan pentru fiecare
misiune, care să includă obiectivele misiunii, sfera de cuprindere, calendarul de
desfăşurare şi alocarea resurselor.
2201 – Aspecte privind planificarea
În planificarea misiunii, auditorii interni trebuie să ia în considerare:
 Obiectivele activităţii auditate şi mijloacele prin care se deţine controlul asupra
desfăşurării acesteia;
 Riscurile semnificative ale activităţii, obiectivele acesteia, resursele,
operaţiunile şi mijloacele prin care impactul potenţial al riscului este menţinut
la un nivel acceptabil;
 Caracterul adecvat şi eficacitatea proceselor de guvernanţă, managementul
riscului şi control aferente activităţii, în comparaţie cu un cadru sau model
relevant de control; şi
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 Oportunităţile pentru îmbunătăţirea semnificativă a proceselor de management
al riscului şi control aferente activităţii.
2201.A1 – La planificarea unei misiuni pentru structuri din afara organizaţiei,
auditorii interni trebuie să stabilească o înţelegere scrisă cu acestea privind
obiectivele, sfera de cuprindere, responsabilităţile aferente şi alte aşteptări,
inclusiv restricţii referitoare la distribuirea rezultatelor auditului şi la accesul la
documentele misiunii.
2201.C1 – Auditorii interni trebuie să stabilească o înţelegere cu clienţii
misiunii de consiliere cu privire la obiective, sfera de cuprindere,
responsabilităţile aferente şi la alte aşteptări ale clientului. Pentru misiunile
importante, aceasta înţelegere trebuie să fie documentată.
2210 – Obiectivele misiunii
Pentru fiecare misiune trebuie stabilite obiective.
2210.A1 – Auditorii interni trebuie să efectueze o evaluare preliminară a
riscurilor relevante pentru activitatea în curs de auditare. Obiectivele misiunii
trebuie să reflecte rezultatele acestei evaluări.
2210.A2 – Auditorii interni trebuie să ia în considerare probabilitatea
existenţei unor erori semnificative, fraude, neconformităţi şi alte expuneri la
risc, atunci când stabilesc obiectivele misiunii.
2210.A3 – Criterii adecvate sunt necesare pentru a evalua guvernanţa,
managementul riscului şi controlul. Auditorii interni trebuie să stabilească
măsura în care conducerea şi/sau consiliul au conceput criterii adecvate pentru
a determina dacă obiectivele şi scopurile au fost îndeplinite. Dacă acestea sunt
adecvate, auditorii interni trebuie să folosească aceste criterii în evaluarea
făcută. În caz contrar, auditorii interni trebuie să colaboreze cu conducerea
şi/sau consiliul în vederea stabilirii unor criterii de evaluare corespunzătoare.
2210.C1 – Obiectivele misiunii de consiliere trebuie să se adreseze proceselor
de guvernanţă, managementul riscului şi control, conform înţelegerii cu
clientul.
2210.C2 – Obiectivele misiunii de consiliere trebuie să fie în concordanţă cu
valorile, strategiile şi obiectivele organizaţiei.
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2220 – Sfera de cuprindere a misiunii
Sfera de cuprindere stabilită trebuie să fie suficientă pentru îndeplinirea obiectivelor
misiunii.
2220.A1 – Sfera de cuprindere a misiunii trebuie să ia în considerare
sistemele, înregistrările, personalul şi proprietăţile fizice relevante, inclusiv
cele aflate sub controlul unor terţe părţi.

2220.A2 – Dacă în timpul unei misiuni de asigurare apar oportunităţi
importante de consiliere, ar trebui stabilită o înţelegere distinctă, în scris, cu
privire la obiective, sfera de cuprindere, responsabilităţile aferente şi alte
aşteptări cu privire la aceasta, iar rezultatele misiunii de consiliere ar trebui
comunicate în conformitate cu standardele de consiliere.
2220.C1 – În realizarea misiunilor de consiliere, auditorii interni trebuie să se
asigure că sfera de cuprindere a misiunii este suficientă pentru a putea aborda
obiectivele convenite. Dacă, în timpul misiunii, auditorii interni au rezerve
faţă de sfera de cuprindere, aceste reţineri trebuie discutate cu clientul pentru a
stabili dacă se va continua misiunea.
2220.C2 – În timpul misiunilor de consiliere, auditorii interni trebuie să
analizeze controlul în conformitate cu obiectivele misiunii şi să fie vigilenţi la
problemele semnificative privind controlul.
2230 – Alocarea resurselor misiunii
Auditorii interni trebuie să stabilească resurse adecvate şi suficiente pentru
îndeplinirea obiectivelor misiunii, pe baza evaluării tipului şi a complexităţii fiecărei
misiuni, a constrângerilor legate de timp şi a resurselor disponibile.
2240 – Programul de lucru al misiunii
Auditorii interni trebuie să elaboreze şi să documenteze programe de lucru pentru
îndeplinirea obiectivelor misiunii.
2240.A1 – Programele de lucru trebuie să includă procedurile pentru
identificarea, analizarea, evaluarea şi documentarea informaţiilor pe timpul
misiunii. Programul de lucru trebuie să fie aprobat înainte de implementarea
sa, iar orice modificare trebuie aprobată cu promptitudine.
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2240.C1 – Programele de lucru pentru misiunile de consiliere pot varia din
punct de vedere al formei şi conţinutului, în funcţie de tipul misiunii.
2300 – Realizarea misiunii
Auditorii interni trebuie să identifice, analizeze, evalueze şi documenteze informaţii
suficiente pentru îndeplinirea obiectivelor misiunii.

2310 – Identificarea informaţiilor
Auditorii interni trebuie să identifice informaţii suficiente, sigure, relevante şi utile
pentru îndeplinirea obiectivelor misiunii.
Interpretare:
Informaţiile suficiente sunt adecvate, bazate pe fapte şi convingătoare, astfel încât o
persoana prudentă şi informată ar ajunge la aceleaşi concluzii cu auditorul.
Informaţiile sigure sunt cele mai bune informaţii care se pot obţine prin utilizarea
tehnicilor adecvate în cadrul misiunii. Informaţiile relevante susţin constatările şi
recomandările misiunii şi sunt în concordanţă cu obiectivele misiunii. Informaţiile
utile ajută organizaţia să-şi atingă scopurile.
2320 – Analiza şi Evaluarea
Auditorii interni trebuie să îşi fundamenteze concluziile şi rezultatele misiunii pe
analize şi evaluări adecvate.
2330 – Documentarea informaţiilor
Auditorii interni trebuie să documenteze informaţii relevante pentru susţinerea
concluziilor şi rezultatelor misiunii.
2330.A1 – Conducătorul executiv al auditului trebuie să controleze accesul la
informaţiile misiunii. Conducătorul executiv al auditului trebuie să obţină
aprobarea conducerii superioare şi/sau a consilierului juridic, înainte de
transmiterea acestor informaţii către părţi din afara organizaţiei.
2330.A2 – Conducătorul executiv al auditului trebuie să elaboreze cerinţe de
păstrare a informaţiilor misiunii, indiferent de suportul pe care se arhivează
aceste informaţii. Aceste cerinţe de păstrare trebuie să fie în concordanţă cu
instrucţiunile organizaţiei şi cu orice cerinţe adecvate de reglementare sau de
altă natură.
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2330.C1 – Conducătorul executiv al auditului trebuie să elaboreze politici
privind păstrarea şi arhivarea informaţiilor misiunii, precum şi transmiterea
informaţiilor către părţi din interiorul sau exteriorul organizaţiei. Aceste
politici trebuie să fie în concordanţă cu instrucţiunile organizaţiei şi cu orice
cerinţe adecvate de reglementare sau de altă natură.
2340 – Supervizarea misiunii
Misiunile trebuie să fie supervizate corespunzător pentru a asigura îndeplinirea
obiectivelor, nivelul calităţii şi dezvoltarea personalului.
Interpretare:
Anvergura supervizării necesare va depinde de competenţa şi experienţa auditorilor
interni, precum şi de complexitatea misiunii. Conducătorul executiv al auditului
deţine responsabilitatea generală pentru supervizarea misiunii, indiferent dacă este
efectuată prin activitatea de audit intern sau în beneficiul acesteia, însă poate
desemna auditori interni cu experienţă corespunzătoare pentru realizarea acestei
activităţi de verificare. Se documentează şi se păstrează probe corespunzătoare cu
privire la supervizare.
2400 – Comunicarea rezultatelor
Auditorii interni trebuie să comunice rezultatele misiunilor.
2410 – Criterii pentru comunicare
Comunicările trebuie să includă obiectivele misiunii, sfera de cuprindere, precum şi
concluziile, recomandările şi planurile de acţiune adecvate.
2410.A1 – Comunicarea finală a rezultatelor misiunii trebuie să conţină, acolo
unde este cazul, opinia auditorilor interni şi/sau concluziile acestora. Când
este exprimată, o opinie sau o concluzie trebuie să ia în considerare aşteptările
conducerii superioare, consiliului, precum şi a altor factori interesaţi de
activitatea de audit intern şi să fie susţinută de informaţii suficiente, sigure,
relevante şi utile.
Interpretare:
Opiniile la nivelul unei misiuni pot consta în ratinguri, concluzii sau alte
descrieri ale rezultatelor. O astfel de misiune poate avea in vedere controalele
privind un anumit proces, risc sau componentă organizaţională. Formularea
unor astfel de opinii presupune luarea în considerare a rezultatelor misiunii şi
a importanţei acestora.
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2410.A2 – Auditorii interni sunt încurajaţi să recunoască performanţa
corespunzătoare în comunicările cu privire la misiune.
2410.A3 – Când rezultatele misiunii se transmit către părţi din afara
organizaţiei, comunicarea trebuie să includă restricţii cu privire la distribuirea
şi utilizarea rezultatelor.
2410.C1 – Comunicarea stadiului şi rezultatelor misiunilor de consiliere diferă
din punct de vedere al formei şi conţinutului, în funcţie de tipul misiunii şi de
nevoile clientului.
2420 – Calitatea comunicărilor
Comunicările trebuie să fie precise, obiective, clare, concise, constructive, complete şi
realizate la timp.
Interpretare:
Comunicările precise nu includ erori sau distorsiuni şi redau fidel faptele.
Comunicările obiective sunt echitabile, imparţiale, nepărtinitoare şi sunt rezultatul
unei evaluări corecte şi echilibrate asupra tuturor faptelor şi circumstanţelor
relevante. Comunicările clare sunt uşor de înţeles şi logice, evitând limbajul tehnic
inutil şi furnizând toate informaţiile semnificative şi relevante. Comunicările concise
sunt făcute la obiect şi evită digresiunile inutile şi detaliile superflue, redundanţa şi
prolixitatea. Comunicările constructive sunt utile pentru clientul misiunii şi
organizaţie şi conduc la îmbunătăţiri, acolo unde este necesar. Comunicărilor
complete nu le lipseşte nimic esenţial pentru beneficiarii cărora li se adresează şi
includ toate informaţiile, precum şi constatările semnificative şi relevante pentru
susţinerea recomandărilor şi concluziilor. Comunicările realizate la timp sunt
oportune şi rapide, în funcţie de importanţa problemei semnalate, permiţând
conducerii să ia măsurile corective adecvate.
2421 – Erori şi omisiuni
Dacă o comunicare finală conţine o eroare sau omisiune semnificativă, conducătorul
executiv al auditului trebuie să comunice informaţia corectată tuturor părţilor care au
primit comunicarea iniţială.
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2430 – Utilizarea afirmaţiei “Realizat în Conformitate cu Standardele
Internaţionale pentru Practica Profesională a Auditului Intern”
Auditorii interni pot raporta că misiunile lor sunt “realizate în conformitate cu
Standardele Internaţionale pentru Practica Profesională a Auditului Intern” numai
dacă rezultatele programului de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii susţin această
afirmaţie.
2431 – Aducerea la Cunoştinţă a Neconformităţii în cadrul misiunii de audit
intern
Când neconformitatea cu Definiţia Auditului Intern, Codul de Etică sau cu
Standardele are impact asupra unei anumite misiuni, comunicarea rezultatelor trebuie
să aducă la cunoştinţă:
 Principiul sau regula de conduită din Codul de Etică sau din Standard(e) cu
care nu a fost realizată conformitatea totală;
 Motivul/Motivele care determină neconformitatea; şi
 Impactul neconformităţii asupra misiunii şi rezultatelor comunicate cu privire
la misiune.
2440 – Difuzarea rezultatelor
Conducătorul executiv al auditului trebuie să comunice rezultatele părţilor relevante.
Interpretare:
Conducătorul executiv al auditului este răspunzător pentru verificarea şi aprobarea
comunicării finale a misiunii înainte de emiterea acesteia, precum şi pentru luarea
deciziei privind cui şi cum va fi difuzată. Când conducătorul executiv al auditului
deleagă aceste atribuţii, acestuia îi revine întreaga responsabilitate .
2440.A1 – Conducătorul executiv al auditului este responsabil pentru
comunicarea rezultatelor finale părţilor care pot asigura că acele rezultate vor
primi toată atenţia cuvenită.
2440.A2 – Dacă nu este mandatat altfel prin cerinţe legale, statutare sau de
reglementare, înainte de transmiterea rezultatelor către părţi din afara
organizaţiei, conducătorul executiv al auditului trebuie:
 Să evalueze riscul potenţial pentru organizaţie;
 Să se consulte cu conducerea superioară şi/sau consilierul juridic, după
caz; şi
 Să controleze difuzarea prin restricţionarea folosirii rezultatelor.
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2440.C1 – Conducătorul executiv al auditului este responsabil pentru
comunicarea rezultatelor finale ale misiunilor de consiliere către clienţii
acestor misiuni.

2440.C2 – În timpul misiunilor de consiliere pot fi identificate probleme cu
privire la guvernanţă, managementul riscului şi control. Ori de câte ori aceste
probleme sunt semnificative pentru organizaţie, ele trebuie comunicate
conducerii superioare şi consiliului.
2450 – Opinii generale
Când o opinie generală este emisă, aceasta trebuie să ţină seama de aşteptările
conducerii superioare, consiliului şi a altor factori interesaţi de activitatea de audit
intern şi trebuie să se bazeze pe informaţii suficiente, sigure, relevante şi utile.
Interpretare:
Comunicarea va identifica:
 Sfera de cuprindere, inclusiv perioada de timp la care se referă opinia
 Limitări ale sferei de cuprindere
 Luarea în considerare a tuturor misiunilor aflate în legătură, inclusiv
încrederea în alţi furnizori de asigurare
 Cadrul de risc sau control, precum şi alte criterii utilizate ca bază pentru
opinia generală;
şi
 Opinia generală, judecata sau concluzia emisă.
Trebuie menţionate motivele pentru emiterea unei opinii generale nefavorabile.
2500 – Monitorizarea Progresului
Conducătorul executiv al auditului trebuie să stabilească şi să menţină un sistem de
monitorizare a utilizării rezultatelor comunicate de către management.
2500.A1 – Conducătorul executiv al auditului trebuie să stabilească un proces
de urmărire pentru a monitoriza şi a se asigura că acţiunile managementului
au fost implementate în mod eficace sau de faptul că respectiva conducere
superioară a acceptat riscul de a nu lua măsuri.
2500.C1 – Activitatea de audit intern trebuie să monitorizeze utilizarea
rezultatelor misiunilor de consiliere, numai în limita agreată cu clientul.
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2600 – Comunicarea Acceptării Riscurilor
Când conducătorul executiv al auditului consideră că managementul a acceptat un
nivel al riscului rezidual care poate fi inacceptabil pentru organizaţie, acesta trebuie să
discute problema cu conducerea superioară. Dacă conducătorul executiv al auditului
stabileşte că problema nu a fost rezolvată, acesta trebuie să o comunice consiliului.
Interpretare:
Identificarea riscului acceptat de către management poate fi constatată printr-o
misiune de asigurare sau consiliere, verificarea stadiului privind acţiunile luate de
management ca urmare a misiunilor anterioare sau prin alte mijloace. Nu este
responsabilitatea conducătorului executiv al auditului să ia decizii cu privire la
riscuri.

Emise: Octombrie 2008
Revizuite: Octombrie 2012

Pagina 28 din 34
© 2012 Institutul Auditorilor Interni

Standardele Internaţionale pentru Practica Profesională a Auditului Intern
(Standardele de Audit Intern)

GLOSAR
Activitatea de Audit Intern
Un departament, compartiment, echipă de consultanţi sau alţi practicieni care
furnizează servicii de asigurare şi consiliere, independente şi obiective, destinate să
aducă valoare în organizaţie şi să îmbunătăţească operaţiunile acesteia. Activitatea de
audit intern ajută o organizaţie în îndeplinirea obiectivelor sale printr-o abordare
sistematică şi metodică care evaluează şi îmbunătăţeşte eficacitatea proceselor de
guvernanţă, management al riscului şi control.
Apetit la Risc
Nivelul de risc pe care o organizaţie este dispusă să îl accepte.
Ar Trebui
Standardele utilizează termenul “ar trebui” unde se aşteaptă conformitatea, cu
excepţia situaţiei în care, prin aplicarea raţionamentului profesional, circumstanţele
justifică devierea.
Cadrul Internaţional de Practici Profesionale
Cadrul conceptual care organizează îndrumarea autorizată promulgată de IIA.
Îndrumarea Autorizată cuprinde două categorii – (1) norme obligatorii şi (2) norme
recomandate cu încredere.
Carta
Carta auditului intern este un document oficial care defineşte scopul, autoritatea şi
responsabilităţile activităţii de audit intern. Carta auditului intern stabileşte poziţia
auditului intern în cadrul organizaţiei; autorizează accesul la înregistrări, personal şi
proprietăţi fizice relevante pentru executarea misiunilor; şi defineşte sfera de
cuprindere a activităţilor de audit intern.
Codul de Etică
Codul de Etică al Institutului Auditorilor Interni (IIA) include Principiile relevante
pentru profesia şi practica auditului intern, precum şi Regulile de Conduită care
descriu comportamentul aşteptat din partea auditorilor interni. Codul de Etică se
aplică atât părţilor cât şi entităţilor care furnizează servicii de audit intern. Scopul
Codului de Etică este să promoveze o cultură bazată pe etică în profesia globală de
auditor intern.
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Conducătorul Executiv al Auditului
Conducătorul executiv al auditului reprezintă o persoană ce ocupă o funcţie
superioară, responsabilă pentru conducerea eficace a activităţii de audit intern în
conformitate cu carta auditului intern, Definiţia Auditului Intern, Codul de Etică şi
Standardele. Conducătorul executiv al auditului sau alţii care raportează acestuia vor
deţine certificările profesionale şi competenţele adecvate. Denumirea funcţiei
conducătorului executiv al auditului poate varia în cadrul organizaţiilor.
Conflict de Interese
Orice relaţie care nu este sau pare să nu fie stabilită în interesul organizaţiei. Un
conflict de interese ar prejudicia capacitatea unei persoane de a-şi îndeplini atribuţiile
şi responsabilităţile cu obiectivitate.
Conformitate
Stricta respectare a politicilor, planurilor, procedurilor, legilor, regulamentelor,
contractelor şi altor cerinţe.
Consiliu
Cel mai înalt nivel al organismului de conducere având responsabilitatea
supravegherii activităţilor şi managementului unei organizaţii. În mod obişnuit, acesta
include un grup independent directori (de exemplu consiliul de administraţie, consiliul
de supraveghere, consiliul de conducere, administratori). În cazul în care un astfel de
organism nu există, ”consiliul” se poate referi la conducătorul organizaţiei.
”Consiliul” se poate referi la un comitet de audit, căruia organismul de conducere i-a
delegat anumite responsabilităţi.
Controale privind Tehnologia Informaţiei
Instrumente de control/Controale care sprijină managementul şi guvernanţa
organizaţiei şi furnizează controale generale şi tehnice asupra infrastructurii
tehnologiei informaţiei, cum ar fi aplicaţii, informaţii, infrastructură şi personal.
Control
Orice măsură luată de conducere, consiliu şi alte părţi pentru a gestiona riscurile şi a
creşte probabilitatea ca obiectivele şi scopurile stabilite să fie atinse. Conducerea
planifică, organizează şi supraveghează realizarea de acţiuni suficiente pentru a
furniza o asigurare rezonabilă privind atingerea obiectivelor şi scopurilor.
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Control Adecvat
Este realizat dacă conducerea l-a planificat şi organizat (proiectat) într-o manieră care
furnizează o asigurare rezonabilă că riscurile organizaţiei au fost gestionate eficace şi
că obiectivele şi scopurile organizaţiei vor fi atinse în mod eficient şi economic.
Frauda
Orice act ilegal, caracterizat prin înşelăciune, tăinuire sau abuz de încredere. Aceste
acte nu presupun ameninţarea cu violenţa sau cu utilizarea forţei fizice. Fraudele sunt
comise de părţi şi organizaţii pentru a obţine bani, proprietăţi sau servicii; pentru a
evita plata sau pierderea unor servicii; sau pentru a-şi asigura avantaje în scop
personal sau instituţional.
Furnizor Extern de Servicii
O persoană sau firmă din afara organizaţiei care are cunoştinţe, abilităţi şi experienţă
specializate într-un anumit domeniu.
Guvernanţa
Combinaţia proceselor şi structurilor implementate de consiliu în scopul informării,
supravegherii, conducerii şi monitorizării activităţilor organizaţiei către atingerea
obiectivelor acesteia.
Guvernanţa Tehnologiei Informaţiei
Constă în conducere, structuri organizaţionale şi procese care asigură că tehnologia
informaţiei la nivelul entităţii sprijină strategiile şi obiectivele organizaţiei.
Importanţa
Importanţa relativă a unui aspect în contextul în care este analizat, incluzând factori
cantitativi şi calitativi, cum ar fi mărime, tip, efect, relevanţă şi impact. Auditorii
interni utilizează raţionamentul profesional atunci când evaluează importanţa unor
aspecte în contextul obiectivelor relevante.
Independenţa
Libertatea faţă de situaţiile care ameninţă capacitatea activităţii de audit intern de a-şi
îndeplini responsabilităţile privind auditul intern de o manieră nepărtinitoare.
Managementul Riscului
Un proces de identificare, evaluare, gestionare şi control al potenţialelor evenimente
sau situaţii pentru a furniza o asigurare rezonabilă cu privire la îndeplinirea
obiectivelor organizaţiei.
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Mediul de Control
Atitudinea şi acţiunile consiliului şi conducerii cu privire la importanţa controlului în
cadrul organizaţiei. Mediul de control furnizează disciplina şi structura pentru
îndeplinirea obiectivelor generale ale sistemului de control intern. Mediul de control
include următoarele elemente:
 Integritatea şi valorile etice.
 Abordarea managementului în luarea deciziilor şi stilul de conducere.
 Structura organizaţională.
 Delegarea autorităţii şi responsabilităţii.
 Politicile şi practicile de resurse umane.
 Competenţa personalului.
Misiune
O misiune specifică de audit intern, sarcină sau activitate de evaluare, cum ar fi un
audit intern, autoevaluarea controlului, examinarea fraudei sau consiliere. O misiune
poate include sarcini sau activităţi multiple destinate să realizeze un set specific de
obiective conexe.
Obiectivele Misiunii
Enunţuri generale, elaborate de către auditorii interni, care definesc realizările
intenţionate prin misiunea respectivă.
Obiectivitate
O atitudine mentală imparţială, care permite auditorilor interni să execute misiuni
astfel încât să privească cu încredere rezultatul muncii lor şi să nu facă niciun
compromis cu privire la calitate. Obiectivitatea presupune ca auditorii interni să nu se
lase influenţaţi de alte persoane în ceea ce priveşte raţionamentul lor profesional
asupra aspectelor de audit.
Opinia misiunii
Ratingul, concluzia şi/sau altă descriere a rezultatelor unei misiuni de audit intern cu
privire la acele aspecte cuprinse în cadrul obiectivelor şi sfera misiunii.
Opinia generală
Ratingul, concluzia şi/sau altă descriere a rezultatelor furnizată de conducătorul
executiv al auditului, privind, la un nivel general, procesele de guvernanţă,
managementul riscului şi/sau control ale unei organizaţii. O opinie generală reprezintă
raţionamentul profesional al conducătorului executiv al auditului bazat pe rezultatele
obţinute în cadrul unor misiuni individuale şi în alte activităţi pentru un interval
specific de timp.
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Prejudiciere
Prejudicierea independenţei organizaţionale şi a obiectivităţii individuale poate
include conflictul personal de interese, limitarea sferei de cuprindere a activităţii de
audit intern, restricţii privind accesul la înregistrări, personal şi proprietăţi, precum şi
limitarea resurselor, cum ar fi asigurarea finanţării.
Procesele de Control
Politicile, procedurile (atât manuale cât şi automate), precum şi activităţile care fac
parte din cadrul de control, concepute şi aplicate pentru a asigura că riscurile sunt
cantonate sub nivelul pe care organizaţia este dispus să îl accepte.
Programul de Lucru al Misiunii
Un document care cuprinde procedurile ce trebuie aplicate în timpul unui audit pentru
a îndeplini planul misiunii.
Risc
Posibilitatea apariţiei unui eveniment care să aibă un impact asupra atingerii
obiectivelor. Riscul este măsurat în termeni de impact şi probabilitate.
Servicii de Asigurare
O examinare obiectivă a probelor în scopul furnizării unei evaluări independente
asupra proceselor de guvernanţă, managementul riscului şi control din cadrul
organizaţiei. Exemple de servicii de asigurare pot fi misiuni de audit financiar, de
performanţă, de conformitate, de securitate a sistemelor şi de evaluare.
Servicii de Consiliere
Activităţi consultative şi conexe oferite clientului, al căror tip şi sfera de cuprindere
sunt stabilite de comun acord cu clientul, care au rolul să aducă valoare în organizaţie
şi să îmbunătăţească procesele de guvernanţă, managementul riscului şi control ale
acesteia, fără ca auditorul intern să îşi asume responsabilităţi manageriale. Exemple
privind serviciile de consiliere includ consultanţa, consilierea, facilitarea, precum şi
perfecţionarea profesională.
Standard
O declaraţie profesională oficială, promulgată de Consiliul pentru Standardizarea
Auditului Intern, care descrie cerinţele pentru executarea unei sfere largi de activităţi
de audit intern şi pentru evaluarea performanţei auditului intern.
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Tehnici de Audit bazate pe Tehnologie
Orice instrument automat de audit, cum ar fi soft general de audit, aplicaţii de
generare a datelor pentru testare, programe computerizate de audit, utilitare
specializate de audit şi tehnici de audit asistate de calculator (CAATs).
Trebuie
Standardele utilizează termenul “trebuie” pentru a specifica o cerinţă necondiţionată.
Valoare Adusă
Activitatea de audit intern aduce valoare în organizaţie (şi factorilor interesaţi de
această activitate) atunci când furnizează asigurare obiectivă şi relevantă şi contribuie
la eficacitatea şi eficienţa proceselor de guvernanţă, managementul riscului şi control.
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ASOCIAŢIA AUDITORILOR INTERNI DIN ROMÂNIA (IIA – ROMÂNIA)

AVIZAT/APROBAT:
RUXANDRA BILIUS, CIA, CRMA
PREŞEDINTELE ASOCIAŢIEI AUDITORILOR INTERNI DIN ROMÂNIA (IIA
– ROMÂNIA)

Emise: Octombrie 2008
Revizuite: Octombrie 2012

Pagina 34 din 34
© 2012 Institutul Auditorilor Interni

