
 

 

 

 

STRATEGIE PROPRIE 

privind activitățile pe care intenționez să le întreprind în sprijinul profesiei  

 

Candidat pentru funcția de membru al Consiliului Camerei:  

Auditor Financiar: Prof. univ dr. Paula-Ramona Răchișan 

 

Activitatea auditorului financiar este deosebit de complexă şi, în acelaşi timp, are şi o dimensiune de 

responsabilitate socială foarte accentuată. Încrederea pe care o transmit auditorii în societate este determinată 

fundamental de modul în care organizaţia profesională  în cadrul căreia se organizează şi se desfăşoară 

activitatea de audit, respectiv Camera Auditorilor Financiari din România (Camera) asigură activităţile de 

selecţie a membrilor, pregătirea profesională continuă şi controlul calităţii activităţii de audit. Rolul fundamental 

al auditorului financiar este acela de a furniza încredere în informaţiile, în principal de natură financiar-

contabilă, furnizate de operatorii economici. Totodată, în perioada actuală pe care o parcurge societatea 

contemporană, încrederea populaţiei şi a operatorilor economici în economie şi în instituţiile statului reprezintă 

un element destul de sensibil.  

Ținând cont de cele de mai sus, activitățile pe care intenționez să le întreprind în sprijinul profesiei 

sunt următoarele: 

 Susținerea colaborării cu organismele profesionale și cu instituțiile de profil din administrația 

centrală și locală în scopul dezvoltării contabilității, auditului, educației și cercetării, a profesiei în 

general; 

 Continuarea și dezvoltarea relațiilor naționale și internaționale ale Camerei pentru a fi la curent 

cu noile tendințe și realizări în domeniu care să fie împărtășite pe canalele specifice membrilor 

Camerei astfel încât calitatea activității de audit să fie la un nivel corespunzător; 

 Creșterea interacțiunii Camerei cu auditorii financiari, astfel încât să se asigure accesul auditorilor 

la o bază de date de unde aceștia să analizeze diverse studii de caz/ghiduri practice/alte materiale, 

inlcusiv proceduri de lucru puse la dispoziție de Cameră și să își fundamenteze astfel mai bine 

raționamentul profesional în cazul speței proprii. În acest fel, se va asigura creșterea percepției în 

rândul auditorilor financiari că sunt membri ai unei organizații profesionale care îi ajută cu adevărat în 

exercitarea profesiei; 

 



 

 

 Creșterea protecției auditorilor financiari și implicit a profesiei în fața riscurilor din mediul economic 

actual prin asigurarea unor materiale și/sau întâlniri profesionale periodice cu scopul analizei mediului 

economic și a riscurilor majore la care sunt supuși auditorii financiari astfel încât aceștia să poată fi 

preveniți, dacă este posibil, și să acționeze corespunzător pentru ca încrederea în profesia de auditor 

să nu aibă de suferit ci, dimpotrivă, să fie într-o continuă creștere în rândul utilizatorilor de informații și 

al societății în ansamblu; 

 Creșterea colaborării între practicieni și mediul universitar cu scopul de a asigura dezvoltarea 

profesiei și totodată o selecție cât mai riguroasă a viitorilor practicieni în domeniu; 

 Reînnoirea protocoalelor de colaborare cu universitățile ținând cont de faptul că învățământul 

universitar economic trebuie să fie și el un motor al dezvoltării societății. 

 

În toate activitățile pe care le-am desfășurat de-a lungul timpului am susținut și promovat competența 

și profesionalismul și încercând să combat mediocritatea, oportunismul și incompetența. Doresc ca 

prin acest demers să pun în slujba profesiei și a colegilor experiența pe care am dobândit-o și am 

convingerea că pot să aduc un aport semnificativ la dezvoltarea profesiei onorabile de auditor 

financiar și a modului în care aceasta este percepută în cadrul societății. 

 

 

Data                                                                                                                                Semnătura 

04.09.2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


