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Stimați colegi auditori, 

În 1993 am terminat Facultatea de Finanțe, Bănci și Contabilitate la Academia de Studii 

Economice din București și am început cariera universitară. Din acel moment, activitățile 

didactice, de cercetare și administrative pe care le-am desfășurat s-au îmbinat, în mod armonios, 

cu activitățile practice în domeniul contabilității și auditului. Prin toate aceste activități am 

contribuit la sprijinirea și promovarea profesiei de auditor. Astfel, ca profesor la Facultatea de 

Contabilitate și Informatică de gestiune, am prezentat permanent studenților avantajele meseriei 

de auditor, am invitat în fiecare semestru la cursuri profesioniști din firme de contabilitate și audit 

pentru a prezenta teme de interes, dar și pentru a le oferi studenților noștri modele de reușită în 

carieră în acest domeniu. De pe poziția de cercetător, am susținut în mod constant Revista Audit 

financiar, prin scrierea de articole, prin revizuirea de articole și prin promovarea revistei și a 

Congresului CAFR în rândul studenților, doctoranzilor și colegilor, precum și prin încurajarea 

doctoranzilor pe care îi coordonez să dezvolte teme de audit și guvernanță care pot oferi soluții 

organismelor de reglementare și practicienilor în domeniu. Ca decan al Facultății de Contabilitate 

și Informatică de gestiune, am semnat parteneriate între facultate și organizații profesionale 

internaționale (ACCA, ICAEW, CIMA, IMA), între facultate și numeroase firme de contabilitate 

și audit, am organizat numeroase evenimente pe teme de contabilitate, audit și soft skills împreună 

cu parteneri din aceste firme, am asigurat legătura între aceste firme și studenții noștri în ceea ce 

privește recrutarea, am consultat acești parteneri în legătură cu planurile de învățământ de la CIG, 

am prevăzut poziția de membru în Consiliul consultativ al facultății pentru președintele CAFR și 

am invitat președintele CAFR la toate mesele rotunde organizate de facultate pe tema profesiei. 

Ca auditor financiar, mi-am pus toată expertiza tehnică în slujba profesiei, atât în ceea ce privește 

misiunile de audit, cât și pe linia susținerii de cursuri de pregătire profesională, pregătirii de 

suporturi de curs sau implicării în organizarea de examene. 

Candidatura mea la funcția de membru al Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din 

România, pentru perioada 2020-2023 nu reprezintă altceva decât o materializare a unui angajament 

puternic și a unei dorințe declarate de a continua susținerea profesiei de auditor la un nivel mai 

înalt. Strategia pe care v-o prezint astăzi își propune să conserve tot ceea ce a funcționat bine până 

acum, să preia inițiativele noi, venite din partea comunității noastre profesionale, și să valorifice 

oportunitățile viitoare. Sunt convinsă că prin eforturile noastre unite, putem să gestionăm toate 

problemele și, ținând cont de cerințele pieței muncii și de marile provocări ale economiei globale, 

să ne angajăm într-un proces de reconstruire a profesiei de auditor.  

Prezenta strategie pornește de la misiunea pe care și-o asumă Camera Auditorilor 

Financiari din România „de a construi pe o bază solidă, identitatea și recunoașterea publică a 

profesiei de auditor financiar din România, având ca obiectiv principal dezvoltarea susținută a 

profesiei și întărirea acesteia cu Standardele de Audit și Codul privind conduita etică și 

profesională în domeniul auditului financiar, prin asimilarea integrală a Standardelor 



Internaționale și a Codului de etică al IFAC, care să permită auditorilor financiari, membri 

ai CAFR să ofere servicii de audit financiar de o înaltă calitate, în interesul publicului, în general 

și al comunității de afaceri, în special”.  

Strategia pentru perioada 2020-2023 se bazează pe următoarele principii fundamentale:  

-valorificarea tradiției, prestigiului și atuurilor pe care le are profesia de auditor pe linia 

conferirii de încredere și garantării securității și transparenței.   

-mobilizarea și implicarea tuturor auditorilor financiari în îndeplinirea misiunii CAFR. 

-promovarea unității profesioniștilor din domeniul contabilității și auditului, într-un spirit 

armonios alimentat prin dezvoltarea de sinergii și printr-un discurs pedagogic asupra 

complementarității activităților noastre profesionale.  

-asumarea răspunderii de a menține CAFR ca un organism profesional puternic, cu 

vizibilitate internațională din ce în ce mai bună, ca un model pentru alte organisme profesionale 

din România. 

Prin urmărirea acestor principii vom putea contribui la obiectivele majore stabilite de 

CAFR, respectiv:     

„Să dezvolte permanent profesia de auditor financiar din România, asumându-și 

responsabilitatea de a proteja interesul public, căutând să se asigure că auditorii financiari, membri 

ai CAFR, respectă cele mai înalte standarde profesionale și de conduită etică dezvoltate pe plan 

european și internațional; 

Să reprezinte profesia de auditor financiar la nivel național și internațional și să promoveze 

interesele profesionale ale auditorilor financiari, membri ai CAFR față de instituțiile statului și față 

de organizații profesionale naționale și internaționale din domeniu; 

Să se preocupe că serviciile de auditare a situațiilor financiare să crească calitativ, prin 

dezvoltarea în permanență a sistemului de monitorizare și competență profesională, asigurându-se 

ca membrii CAFR participă activ la programele de pregătire și educație profesională organizate 

anual de Cameră; 

Să se preocupe de dezvoltarea CAFR, de promovarea renumelui ei, de protejarea bunăstarii 

și interesului acesteia, în beneficiul profesiei de auditor financiar din România; 

Să păstreze permanent condițiile adecvate pentru ca auditorii financiari, membri ai CAFR 

să își exercite independent profesia de auditor financiar; 

Să comunice în permanență cu auditorii financiari, membri ai CAFR, pentru identificarea 

necesităților acestora, pentru a răspunde lor într-o manieră eficientă și în timp real, asigurându-se 

astfel că primesc sprijin care să le permită să satisfacă, la rândul lor, cerințele clienților pentru care 

lucrează; 

Să promoveze activ și permanent cele mai bune practici ale profesiei pentru îmbunătățirea 

serviciilor de auditare a situațiilor financiare și să identifice tendințele de pe piața de audit financiar 

românească și internațională care ar putea avea impact asupra practicii profesiei și să sfătuiască 

din timp, auditorii financiari pentru ca ei să adopte conduita optimă; 

Să facă conștient rolul Camerei Auditorilor Financiari din România și să promoveze 

cooperarea cu Ministerul Finanțelor Publice și cu alte instituții ale statului, organizații profesionale 

din domeniu, care au ca obiectiv dezvoltarea profesiei contabile din țară; 

Să educe publicul asupra rolului și misiunii auditorului financiar, membru al CAFR și să 

promoveze implicarea sa în toate ramurile profesiei.” 



 

În realizarea acestor obiective vom ține seama de contextul național, european și mondial 

în care ne aflăm, context aflat într-o permanentă schimbare, atât din cauza crizei economice și 

sociale generate de COVID-19 cât și datorită evoluției tehnologiei digitale și inteligente, 

globalizării economiei și profesiei financiar-contabile, schimbării structurii pieței muncii și 

apariției unei noi forme de reglementare. 

 

 1.Creșterea rolului pe care îl au auditorii financiari în servirea interesului general și 

extinderea pieței serviciilor de audit prin: 

 -identificarea potențialităților oferite de sectorul public și de sectorul nonprofit pentru 

creșterea auditului. 

 -sprijinirea constituirii unui grup de consultare care să analizeze situația actuală în sectorul 

public și nonprofit și să formuleze propuneri în vederea creșterii rolului auditului în acest sector. 

 -promovarea dezvoltării rolului pe care îl au auditorii în prevenirea și tratamentul 

dificultăților în afaceri. 

 -identificarea de oportunități pentru auditorii financiari în ceea ce privește efectuarea unor 

noi misiuni de asigurare și servicii conexe în contextul crizei actuale și al schimbării modelului de 

afaceri. 

 -identificarea și organizarea de acțiuni prin care competențele auditorilor financiari să se 

înscrie într-un angajament societal și civic. 

 

2.Creșterea calității serviciilor de audit financiar: 

-mobilizarea de forțe pentru a oferi tuturor auditorilor suportul cel mai adecvat și sprijin de 

calitate în exercitarea profesiei, prin crearea pe website a unei secțiuni profesionale de 

tipul Question & Answer, dezvoltarea unor Note profesionale tehnice și oferirea de răspunsuri la 

întrebările primite individual de la membrii CAFR. 

-stimularea implicării active a auditorilor în grupuri de lucru pe teme de mare actualitate. 

-dezvoltarea de ghiduri profesionale și tutoriale. 

-organizarea de webinarii pe teme de actualitate. 

-instruirea auditorilor financiari în legătură cu noile modele pentru afaceri, sursele de 

finanțare, plăți, servicii și producție.  

 

3.Creșterea nivelului pregătirii profesionale continue a membrilor CAFR: 

-regândirea sistemului de pregătire profesională continuă pentru membrii CAFR, cu un 

accent mai mare pe calitatea formării dar și pe actualitatea și utilitatea temelor dezbătute. 

-asistență pentru a face față provocărilor etice în contextul creșterii mobilității și 

globalizării profesiei (studiile au arătat că este necesar să se construiască o punte între teoria despre 

etică și realitate: corupție, etnicitate, politic etc). 

-sprijin pentru auditorii care își desfășoară activitatea în domenii particulare și au nevoie 

să își dezvolte noi competențe tehnice (faptul că IFRS 9 e bazat pe matematică financiară necesită 

o mai bună înțelegere pentru cei care aplică și auditează; tehnologiile digitale; competențe pe linie 

de comunicare; raportarea integrată etc.). 



-pregătirea auditorilor financiari în legătură cu următoarele aspecte: impact pe care îl are 

trendul actual asupra a ceea ce se așteaptă de la profesioniștii contabili și cum trebuie ei să răspundă 

la schimbări; ce competențe și abilități vor fi importante în următorii ani și care vor deveni mai 

puțin importante; modul în care auditorii financiari ai viitorului vor trebui să demonstreze abilitatea 

de a combina cunoștințele tehnice, competențele și abilitățile cu calități și comportamente 

interpersonale.  

 

4.Sprijinirea membrilor CAFR în contextul digitalizării serviciilor de audit:  

-crearea de grupuri de lucru care să identifice efectul digitalizării serviciilor asupra 

metodelor de lucru ale auditorilor (renunțarea la lucrul cu „hârtiile” are ca rezultat metode de lucru 

mai flexibile; auditorii vor petrece mult mai puțin timp efectuând audituri și mai mult timp 

proiectând, examinând și verificând modul în care informațiile circulă între sisteme). 

-identificarea modificărilor pe care ar trebui să le suporte fișa postului pentru auditori în 

contextul digitalizării.   

-identificarea efectelor „auditului continuu” în contextul apelului la inteligența artificială 

și la tehnologii de tip blockchain. 

-analiza modului în care video și social media vor îmbunătăți colaborarea dintre auditori, 

entitate și celelalte părți interesate. 

  

5.Regândirea dialogului cu ASPAAS în beneficiul auditorilor financiari: 

-demararea unui dialog deschis și transparent pe tema formării profesionale continue a 

membrilor CAFR și a recunoașterii reciproce a formării profesionale.  

-inițierea unor discuții privind oportunitatea identificării și formării unor lectori care să fie 

agreați atât de CAFR, cât și de ASPAAS.  

-demararea unor consultări în rândul tuturor părților interesate pentru a identifica cele mai 

bune căi de comunicare și conlucrare între CAFR și ASPAAS, în interesul auditorilor financiari. 

 

6.Dezvoltarea relațiilor CAFR cu celelalte organisme profesionale interne și 

internaționale: 

-Deschiderea pentru un dialog permanent cu organismele profesionale partenere. 

-Identificarea unor noi posibili parteneri în rândul organismelor profesionale internaționale 

sau naționale străine care să aducă valoare adăugată profesiei de auditor financiar în România. 

-Gândirea, după modelul altor țări, a unor parteneriate tripartite (CAFR – organisme 

profesionale străine – universități) prin care să se ofere o serie de certificări/echivalări membrilor. 

 

7.Consolidarea și dezvoltarea relațiilor cu mediul academic: 

-CAFR ar putea lansa, după modelul unor organisme profesionale internaționale,  o serie 

de proiecte de cercetare cu orientare spre practica, care sa rezulte în rapoarte. Proiectele respective 

trebuie să vizeze teme de interes pentru CAFR și pentru profesia de auditor.  

-s-ar putea organiza periodic în cadrul universității workshop-uri pe cercetări legate de 

practica, în care să intervină universitarii care sunt puternic implicați în activitățile de audit. 

Lucrările cele mai interesante ar putea fi publicate în Revista Practici de audit. 

-s-ar putea solicita universitarilor o trecere în revistă a literaturii de specialitate pe teme de 

interes pentru CAFR. Rezultatele ar putea fi prezentate și discutate în cadrul unei conferințe care 



să reunească cercetători și practicieni iar lucrările ar putea fi publicate în Revista Audit financiar 

sau în reviste editate de universități.  

-crearea unui centru de excelență în cadrul unei universități economice care să identifice 

cerințele profesiei de auditor în ceea ce privește cunoștințele și competențele, să analizeze cum se 

dezvoltă aceste nevoi de-a lungul carierei și să dezvolte cele mai bune modele de practici pentru a 

satisface cerințele pe linie de training și dezvoltare. 

-propunerea către universități, în fiecare an, a unor teme de cercetare doctorală pentru 

realizarea de studii ale căror rezultate prezintă interes pentru domeniul auditului. 

 

8.Promovarea transparenței decizionale și a unui dialog permanent cu membrii CAFR: 

-consultarea tuturor membrilor pentru problemele curente ale profesiei; cred cu tărie că 

atingerea obiectivelor CAFR este posibilă doar dacă dinamica izvorăște din teren și abia apoi este 

extinsă și recunoscută în reflecțiile și acțiunile angajate de structurile de conducere. 

-colectarea periodică de la membrii CAFR a sugestiilor pentru actualizarea listei de 

probleme curente.  

-publicarea pe site și transmiterea către membri a unui buletin informativ lunar, care să 

cuprindă  toate informațiile care au legătură cu activitatea CAFR. 

-organizarea unei întâlniri semestriale, fizic sau online, între conducere și membrii CAFR. 

 

9.Consolidarea poziției CAFR pe plan internațional: 

-valorificarea oportunităților oferite de parteneriatele existente cu organismele profesionale 

internaționale. 

-identificarea de parteneri străini cu care ar fi oportună semnarea de parteneriate prin care 

se poate aduce un plus de valoare pentru membrii CAFR. 

-continuarea reprezentării la nivel înalt a CAFR în cadrul organismelor europene și 

internaționale. 

-implicarea CAFR, în parteneriat cu universitățile și cu alte instituții interesate, în atragerea 

de finanțări pentru dezvoltarea unor proiecte de interes pentru profesia de auditor. 

 

10.Promovarea în spațiul public a importanței profesiei de auditor financiar: 

-participarea la evenimente care să evidențieze importanța auditului în contextul în care 

rețelele sociale (Facebook, Twitter și căutarea Google) dezvăluie mai multe date (inclusiv rapoarte 

alternative) decât orice raport de asigurare corporativă, iar diferitele părți interesate pot folosi 

instrumente pentru a interpreta „big data”. 

-organizarea de evenimente în care să disemineze către comunitate rezultatele studiilor pe 

care CAFR le realizează pe teme de interes public (de exemplu, fraudă/corupție/luare de mită, 

sustenabilitate corporativă, digitalizare etc.). 

-creșterea vizibilității prin acțiuni de susținere a inițiativelor de investigare a unor probleme 

în legătură cu viitoarele schimbări economice, tehnologice, sociale și de mediu. 

-promovarea prin diferite acțiuni în universități economice pentru a sensibiliza tinerii 

studenți în legătură cu oportunitățile pe care le oferă o carieră în audit. 

 



Va mulțumesc pentru încrederea acordată și îmi exprim convingerea că obiectivele CAFR 

vor fi atinse doar prin acțiuni care implică efortul, inițiativele, competențele și experiența întregii 

comunități de auditori. 

 

03.09.2020 

 


