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CURS ONLINE 

 

„PLANIFICAREA ACTIVITĂȚII DE AUDIT PUBLIC INTERN 

ÎNTR-O ENTITATE PUBLICĂ” 

 

12-13 decembrie 2020 

 

 

 

Despre noi: 
Focus Training este un partener de încredere în domeniul formării profesionale, capabil să asculte, să 

înțeleagă și să ofere cele mai rapide și bune soluții de training, adaptate nevoilor dumneavoastră de 

formare. Organizăm, la nivel național, cursuri, seminarii și conferințe dedicate dezvoltării personale și 

profesionale. Avem o bogată experiență în acest domeniu și punem accent, de fiecare dată, pe calitate 

și performanță. Traineri de top, tematici de actualitate, soluții practice, prețuri corecte, atmosferă 

profesionistă, prietenoasă și deschisă, acestea sunt doar câteva dintre avantajele participării la 

evenimentele noastre.  

 

 

Tematica cursului: 

1. Necesitatea etapei de planificare a auditului intern. 

2. Responsabilitatea planificării activităţii de audit public intern. 

3. Elemente privind selectarea misiunilor de audit intern în plan. 

4. Termene privind planificarea activităţii de audit public intern. 

5. Fundamentarea planurilor de audit public intern. 

6. Etapele pentru elaborarea planurilor de audit multianuale și anual. 

7. Identificarea universului de audit (elementelor auditabile). 

8. Stabilirea factorilor de risc și a criteriilor de analiză a riscurilor. 

9. Stabilirea scalei de evaluare a factorilor de risc. 

10. Efectuarea analizei de risc. 

11. Elaborarea referatelor de justificare. 

12. Calculul resurselor pentru planul multianual și anual de audit public intern. 

13. Elaborarea planului multianual de audit public intern. 
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14. Elaborarea planului anual de audit public intern. 

15. Actualizarea analizei de risc. 

16. Actualizarea planului multianual de audit public intern și a planului anual de audit public intern. 

17. Stabilirea obiectivelor compartimentului de audit public intern și a indicatorilor de monitorizare a 

performanței. 

18. Erori posibile privind planificarea activității de audit public intern. 

 

 

Cost: 600 lei/participant (nu se percepe TVA).  

*Include suport de curs și diplomă de participare nominală. 

 

 

Pentru înregistrare vă rugăm să transmiteți formularul de înscriere completat la adresa de e-mail 

training@focus-training.ro sau la numarul de fax 031.780.14.73. 

 

 

Informații detaliate privind activitatea firmei noastre găsiți pe site-ul www.focus-training.ro.  

 

Vă stăm la dispoziție pentru a vă oferi tot suportul necesar organizării, în cele mai bune condiții, a 

sesiunilor de instruire. 

 

 
Cu stimă,                                                                                                                      

Cosmin Constantin                                                                                                      

Managing Partner 

0762.278.969                                                                          
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