
STRATEGIE: candidatură MEMBRU al Consiliului  Camerei Auditorilor 

Financiari din România – RATA ANDA VIOLETA  

 

 

I. PREAMBUL 

Stimaţi colegi, 

Profesia  de auditor financiar în România reprezintă un moment de referință în primul 

rând pentru profesia noastră la nivel național dar și la nivel internațional având în 

vederea calitatea CAFR de membru al Federației Internaționale a Contabililor (IFAC) 

și al Accountancy Europe organizație care reprezintă interesele a  

peste un million de profesionisti. hjhgjgjgjhgjhjdddddddddddddddddddfffffff 

Profesia de audit financiar din România trebuie privită în conexiune cu celelalte 

profesii liberale din ţara noastră şi în deplină armonie şi concordanţă cu legislaţia 

comunitară şi cu prevederile  internaţionale emise de structurile cu rol de 

reglementare în domeniu. Într-o perioadă în care informaţiile circulă aproape în timp 

real, transparenţa serviciilor, dialogul cu membrii, colaborarea cu instituţiile abilitate 

şi părţile interesate sunt esenţiale. hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 

In acest sens doresc sa ma alatur echipei de profesionisti prin candidatura depusa in 

vederea obtinerii calitatii de membru al CONSILIULUI  CAMEREI AUDITORILOR 

FINANCIARI DIN ROMANIA. 

 

II. OBIECTIVELE PROPUSE: 

 

1) →Conștientizarea rolului auditorului fianciar în respectarea interesului public 

 În parteneriat cu instituții ale administrației publice, vom avea în vedere 

perfecționarea continuă a legislației conform standardelor internaționale, pentru creșterea 

calității activității noastre vizând satisfacerea interesului public, contracararea criminalității 

economice, îmbunătățirea climatului economic și, nu în ultimul rând, consolidarea încrederii 

mediului economic în serviciile prestate de  profesioniștii auditori români, bazate pe 

competență, etică, independență, profesionalism.  

 Structurarea parteneriatului cu mediul de afaceri din România pentru promovarea 

profesiei și a serviciilor profesionale prestate de membrii CAFR. Susținerea intereselor 



membrilor și dezvoltarea relațiilor de cooperare cu mediul antreprenorial, intensificată cu 

prilejul întâlnirilor de lucru pe care le vom organiza cu structuri centrale și teritoriale de profil 

ce reprezintă interesele mediului de business.  

 Dezvoltarea de parteneriate constructive cu toate părțile implicate; prioritate 

se va acorda parteneriatului CAFR-ASPAAS-MFP. 

2) →  Asigurarea de programe de dezvoltare profesională continuă relevante, în pas 

cu provocările curente ale profesiei; 

 Implicarea reprezentanțelor regionale ale CAFR în organizarea în terioriu a unor 

întâlniri de lucru cu specialiști din cadrul Camerelor de Comerț și Industrie, a organizațiilor 

patronale din regiune, consultări cu ANAF cu privire la obligațiile legale privind auditarea 

situațiilor financiare ale societăților comerciale; 

 Participarea la întâlniri de lucru cu Camere similare la nivel European, în vederea 

schimbului de bune practici și preluarea unor proceduri verificate la nivelul unor organizații 

cu vechime și prestigiu în domeniu; 

 Menținerea protocolului C.A.F.R. cu o serie de universități din țară prin intermediul 

căruia se poate valorifica potențialul deosebit al studenților, masteranzilor și doctoranzilor 

economiști. De asemenea, studenții vor fi încurajați să facă stagii de practică sau să se angajeze 

parțial ori integral în societățile de audit. 

 Susținere de seminarii și workshop-uri împreună cu organisme similare în vederea 

îmbunătățirii practicilor profesionale și a schimbului de experiență (CECCAR,  

reprezentantă ACCA în România, CCF, etc. ); 

 Informarea membrilor cu privire la direcțiile de dezvoltare în domeniul auditului 

financiar pe plan European;  

 Actualizarea programelor de pregatire profesională; 

 

3) → Creșterea atractivității profesiei pe plan național; 

 Implicarea activă a membrilor Camerei la îmbunătățirea legislației naționale în 

domeniul profesiei noastre, inclusiv în ceea ce privește organizarea activității de audit, în 

parteneriat cu Ministerul Finanțelor Publice, instituție care este un partener solid de dialog al 

organismului profesional. 



 Implicare activa in stabilirea de parteneriate cu alte organisme interne, în scopul 

susținerii și promovării profesiei de auditor în România. Prin consolidarea relațiilor de dialog 

cu instituțiile de reglementare de la nivel central, CAFR va căuta să susțină inițierea de măsuri 

legislative în interesul membrilor. 

 Implicare in  perfecționarea continuă a legislației conform standardelor 

internaționale, pentru creșterea calității activității noastre vizând satisfacerea interesului 

public, contracararea criminalității economice, îmbunătățirea climatului economic și, nu în 

ultimul rând, consolidarea încrederii mediului economic în serviciile prestate de  

profesioniștii auditori români, bazate pe competență, etică, independență, profesionalism.  

 Susținerea intereselor membrilor și dezvoltarea relațiilor de cooperare cu mediul 

antreprenorial, intensificată cu prilejul întâlnirilor de lucru pe care le vom organiza cu 

structuri centrale și teritoriale de profil ce reprezintă interesele mediului de business.  

 Globalizarea, care a atras după sine și dezvoltarea colaborărilor economice 

internaționale, face ca și activitatea internațională a CAFR să fie un organism viu în continuă 

evoluție și extindere în pas cu tendințele. Apartenența CAFR la cele mai importante structuri 

ale profesiei la nivel internațional va conferi substanță eforturilor constante ale Camerei în 

procesul de așezare a profesiei de auditor pe norme și standarde profesionale 

internaționale de etică.  

4→ Implicare activă în vederea alinierii profesiei de audit financiar din România la 

cele mai noi tedinţe şi reglementări profesionale. 

 Implicarea in depunerea de cereri de finanțare pentru proiecte pe care CAFR să le 

implementeze cu bani europeni nerambursabili ” (de exemplu, furnizarea de cursuri de 

formare profesională de specialitate către beneficiari finali provenind atât din mediul privat, 

cât și din sistemul public) 

 Implicarea in realizarea și operaționalizarea, cu ajutorul fondurilor europene, a unei 

platforme online dedicate atât auditorilor, cât și clienților meseriei de auditor, prin 

intermediul căreia beneficiarii să aibă acces la ghiduri practice pentru principalele tipuri de 

misiuni ce pot fi realizate de către auditori, să poată comunica în timp real, și să beneficieze 

de o bibliotecă virtuală de specialitate, actualizată periodic.  

 



III.CONCLUZII  

 

Desigur, implementarea obiectivelor propuse se poate face  printr-o colaborare constructiva  

cu angajații Camerei, începând cu conducerea executivă și continuând cu colegii din cadrul 

Departamentelor și Birourilor de specialitate. 

Reprezentanța Regională Iaşi a Camerei Auditorilor Financiari din România deschisă în 

scopul sprijinirii membrilor din aria de dezvoltare Est-Nord-Est (Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, 

Suceava, Vaslui, Brăila, Galaţi, Vrancea) asigură începând cu anul 2011 creșterea operativității 

în teritoriu a activităților CAFR. 

Doresc sa ma alatur acestei echipei in vederea dezvoltarii  si promovarii profesiei de auditor 

atat la nivelul regiunii Est-Nord-Est  cat  si la nivel national.  

Vă mulțumesc pentru încrederea acordata.  

 

RATA ANDA VIOLETA –AUDITOR FINANCIAR  

DATA, 

04.09.2020 
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