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Motivația continuării mandatului
Cea mai mare realizare din primul mandat a fost înființarea 
Reprezentanței CAFR la Constanța, locația și condițiile fiind 

apreciate de profesioniștii auditori din zona Dobrogei, de 
conducerea CAFR și de toți cei care ne-au vizitat. 

Pentru creșterea
vizibilității profesiei de 

auditor financiar am 
participat la întâlniri pe 
plan local organizate de 

Camera de Comerț, 

Înființarea Reprezentanței 
este benefică pentru 

consolidarea comunicării și 
interacționarii cu membrii 

CAFR din zona, pentru 
descentralizarea unor 

servicii specifice domeniului 
Camera de Comerț, 

Industrie, Navigație și 
Agricultură

Constanța, Universitatea 
Ovidius, Universitatea 

Andrei Șaguna.

servicii specifice domeniului 
nostru și pentru

perfecționarea profesională 
axată pe probleme și spete 

practice.
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Pentru mentinerea acordurilor de colaborare între CAFR și organismele internaționale și
în vederea fructificarii acestora in interesul membrilor am participat la Adunarea
Generală Ordinară a FIDEF desfășurată la Clermont Ferrand, Franța și la al 6-lea Forum
Euroasiatic al contabililor și auditorilor care a avut loc la Baku, Republica Azerbaijan.

Experiența dobândită în domeniul universitar, calitatea de lector CAFR la cursurile 
anuale de pregatire profesională, membru în colegiul editorial al revistei “Practici de 
audit” editată de CAFR și dorinta de a împărtăși cunoștintele acumulate, reprezintă 

motivația depunerii candidaturii pentru un nou mandat.



OBIECTIVE ȘI PROIECTE PRINCIPALE 
PENTRU NOUL MANDAT

Organizarea
unor grupuri de 
lucru care să 
asigure 
auditorilor auditorilor 
financiari 
răspunsuri, 
consiliere și 
sprijin pe diferite 
spețe 
întâmpinate pe
parcursul
desfășurării 
misiunilor de 
audit.
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Efectuarea demersurilor în vederea reintroducerii în Legea nr. 672/2002 a 
posibilității externalizării activității de audit public intern la instituțiile
publice care nu și-au constituit compartiment propriu sau nu au intrat în 
cooperare pentru asigurarea activității de audit intern.

Inițierea propunerilor legislative privind modificarea limitei criteriilor de Inițierea propunerilor legislative privind modificarea limitei criteriilor de 
îndeplinire a obligației de auditare a situatiilor financiare anuale, cu 
scopul de a crește numărul entităților care să solicite servicii de audit, 
pentru a spori astfel încrederea utilizatorilor situațiilor financiare.

Recastigarea pietei auditului pentru fondurile europene prin promovarea 
unor inițiative la nivelul Ministerului Fondurilor Europene din care să 
rezulte necesitatea și oportunitatea verificării cheltuielilor efectuate
pentru implementarea proiectelor de către auditorii financiari.
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Elaborarea de catre un grup de lucru stabilit la nivelul Camerei, 
a unui model al Dosarului pentru misiunile de audit 
statutar/financiar, precum și pentru misiunile de auditare a 
proiectelor finanțate din fonduri europene.

Depunerea diligențelor pentru promovarea unor relatii de normalitate
între CAFR și organismul de supraveghere ASPAAS, pentru între CAFR și organismul de supraveghere ASPAAS, pentru 
armonizarea aspectelor referitoare la cerințele de formare
profesională și raportare a activității desfășurate de către auditorii
financiari, conlucrarea în vederea aplicarii corecte a prevederilor
Legii nr. 162/2017.

Organizarea de întâlniri cu managementul companiilor în vederea
prezentării serviciilor de audit intern și a rolului important al 
auditorului care aduce plusvaloare și formulează recomandari privind 
eficacitatea sistemelor de management al riscurilor, de control și de 
guvernanță.
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