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Candidatură pentru poziţia de membru al 

Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România 

Stoica Filip 

 

 

STRATEGIE 

 

1. Introducere 

 

Scopul depunerii candidaturii pentru un mandat de membru in Consiliul Camerei 

Auditorilor Financiari din Romania este de a pune in slujba comunitatii auditorilor 

financiari, experienta mea, atat ca auditor financiar, acumulata in cei peste 20 ani 

de cand sunt membru al C.A.F.R. cat si ca membru in Consiliul Director ANEVAR 

si Presedinte al ANEVAR in perioada de reglementare si de reorganizare a acestui 

organism profesional.  

 

2. Strategia propusă pentru mandatul 2020 -2023 

 

2.1 Misiunea CAFR 

 

Aşa cum este definită şi pe site-ul www.cafr.ro, misiunea Camerei Auditorilor Financiari 

din România este "de a construi pe o bază solidă, identitatea şi recunoaşterea 

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

dezvoltarea susţinută a profesiei şi întărirea acesteia cu Standardele de Audit şi 

Codul privind conduita etică şi profesională în domeniul auditului financiar, prin 

asimilarea integrală a Standardelor Internaţionale şi 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 şi al comunităţii de 

afaceri, în special”. 

 
2.2 Obiective propuse 

 

Pentru a asigura îndeplinirea misiunii Camerei Auditorilor Financiari din România 

propun membrilor CAFR, următoarele obiective strategice, asumate de mine: 
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a) Pe plan intern voi actiona pentru: 

 Dezvoltarea profesiei de auditor financiar prin asumarea responsabilitatii de 

a proteja interesul public, căutând să ma asigur că auditorii financiari, 

membri ai CAFR, respectă cele mai înalte standarde profesionale şi de 

conduită etică dezvoltate pe plan european şi international, asumate de 

Camera; 

 Promovarea activa şi permanentă a celor mai bune practici ale profesiei 

pentru îmbunătăţirea serviciilor de auditare a situaţiilor financiare şi a 

celorlalte servicii de audit financiar, şi crearea cadrului ca, in permanenta, 

auditorii financiari sa fie in masura să adopte conduita optima in orice 

misiune de audit; 

 Implicarea unui numar cat mai mare de personae pentru a pregati articole si 

studii de caz in revistele editate de CAFR; 

 Relizarea de noi ghiduri in diferitele domenii de audit si revizuirea si 

reeditarea celor existente, pe baza noutatilor care au aparut si apar in 

profesie; 

 Identificarea tendinţelor de pe piaţa de audit financiar care ar putea avea 

impact asupra practicii profesiei in scopul punerii la dispozitia auditorilor a 

celor mai adecvate instrumente de lucru care sa contribuie la ridicarea 

calitatii serviciilor prestate; 

 Dezvoltarea în permanenţă a sistemului de monitorizare şi competenţă 

profesională, astfel ca membrii CAFR sa participe activ la cele mai bune 

programe de pregătire şi educaţie profesională organizate anual de 

Cameră; 

 Pastrarea in permanentă a condiţiilor adecvate pentru ca auditorii financiari, 

membri ai CAFR să îşi exercite independent profesia de auditor financiar;  

 Introducerea unui sistem de comunicare permanentă cu auditorii financiari, 

membri ai CAFR, pentru identificarea necesităţilor acestora, pentru a li se 

răspunde într-o manieră eficientă şi în timp real, asigurându-mă astfel că 

primesc sprijin care să le permită să satisfacă, la rândul lor, cerinţele 

clienţilor pentru care lucrează. In acest sens voi milita pentru reinfiintarea 

grupului de lucru format din auditori cu expierenta care sa analizeze 

problemele profesionale ridicate de meimbrii CAFR; 

 Dezvoltarea unui dialog permanent cu Autoritatea de Supraveghere a 

Activitatii de Audit Statutar si gasirea unui cadru echilibrat pe care sa se 

aseze relatia cu organismul de supraveghere instituit perin lege; 
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 Extinderea utilizarii tehnologiei digitale in tot ce priveste activitatea CAFR si 

in special in relatia cu membrii; 

 Intarirea rolului Camerei Auditorilor Financiari din România şi promovarea 

unei cooperări mai eficiente cu Ministerul Finanţelor Publice cu alte instituţii 

ale statului şi cu organizaţiile profesionale din domeniu, care au ca obiectiv 

dezvoltarea profesiei contabile din ţară; 

 Educarea publicul asupra rolului şi misiunii auditorului financiar, membru al 

CAFR şi consolidarea increderii acestuia in serviciile prestate de auditoria 

financiari; 

 Asigurarea transparentei decizionale si imbunatatirea comunicarii cu 

membrii CAFR cu privire la deciziile Consiliului; 

 Realizarea unei colaborari mai stranse cu reprezentantele din teritoriu 

pentru a cunoaste problemele cu care se confrunta auditorii financiari; 

 Reprezentarea profesiei de auditor financiar la nivel naţional şi promovarea 

intereselor profesionale ale auditorilor financiari, membri ai CAFR faţă de 

instituţiile statului şi faţă de celelalte organizaţii profesionale din domeniu; 

 Dezvoltarea CAFR, promovarea renumelui ei, protejarea bunăstarii şi 

interesului acesteia, în beneficiul profesiei de auditor financiar si a 

auditorilor financiari din România; 

 

b) Pe plan international voi actiona pentru: 

 

 Reprezentarea Camerei Auditorilor Financiari din România în cadrul organismelor 

internaţionale la care este membra; 

 Valorificarea acordurilor de colaborare internaţionale existente si încheierea de 

protocoale de cooperare noi; 

 Asigurarea participarii unor personalitati straine din domeniu la evenimentele 

organizate de CAFR; 

 Identificarea si punerea la dispozitia membrilor a unor lucrari de specialitate 

aparute pe plan mondial care prezinta interes pentru dezvoltarea profesiei. 

 

3 Modalitatea de realizare a obiectivelor asumate (Planificare) 

 

3.1. Prima urgenta o reprezinta categoria de obiective care se refera la relatiile 

institutionale cu autoritatile, cu celelalte organisme profesionale si cu membrii, in 

scopul asigurarii unui climat sanatos in activitate. Caracter permanent; 
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3.2. Informarea si educarea publicului se va face prin articole in presa de 

specialitate, invotarea reprezentantilor oamenilor de afaceri la manifestarile 

profesionale ale CAFR; 

3.3. Actualizarea standardelor de audit si a Codului de etica va fi prevazuta in 

functie de modificarile care vor fi anuntate de catre organismele internationale 

emitente; 

3.4.  Incurajarea participarii membrilor CAFR cu articole si studii de caz se va face 

de catre redactiile publicatiilor editate de Camera, pe baza unui program editorial 

aprobat de Consiliul Camerei; 

3.5. Transparenta decizionala si comunicarea cu auditorii financiari este strans 

legata de obiectivul digitalizarii activitatii si va constitui o prioritate, tinand cont de 

actuala criza sanitara; 

3.6. Reprezentarea pe plan international va avea avea la baza importanta 

evenimentelor, aprobarea delegarii de catre Consiliul Camerei in functie de 

calendarul evenimentelor anuntate si de invitatiile primite. Aplicare pe tot cuprinsul 

mandatului;  

3.7. Asigurarea documentarii cu cele mai valoroase carti aparute se va realiza 

printr-o urmarirea a titlurilor aparute si selectarea lor pe baza continutului stiintific 

si profesional.  

 

Filip STOICA 

 

 


