
 

 

ŞEDINŢA CONSILIULUI C.A.F.R. 

JOI 19 FEBRUARIE 2015, ORA 10,00 – 11,30 

 
ORDINEA DE ZI : 

1. Semnarea procesului verbal al şedinţei Consiliului CAFR din data de 29 ianuarie. 

 

2. Organizare Conferinţă ordinara anuală, 28 martie 2015 – București 

    2/1 Notă privind aprobarea locaţiei pentru organizarea Conferinţţţţei ordinare anuale a CAFR din 

data de 28 martie 2015 și propunere text COMUNICAT pentru apariţia în cel puţin două cotidiene 

de circulaţie naţională; 

    2/2 Notă privind aprobarea LISTEI FINALE cu auditorii financiari care au obligaţiile îndeplinite 

la data de 31 decembrie 2014 și au dreptul să participe la Conferinţa ordinară anuală a CAFR 

organizată în 28 martie 2015 (conform Hotărârii Consiliului CAFR nr.09/03.02.2015). 

    2/3 Stabilirea persoanelor invitate din cadrul organismelor profesionale și instituţii, conform 

Listei anexate. 

 
3. Congres – Brașov – 23-24 octombrie 2015 

    3/1. Notă de informare privind întâlnirea de lucru  din data de 09.02.2015 la sediul CAFR  pentru 

stabilire: 

- temă, locaţie, lista invitaţilor străini și români, format scrisoare pentru agenda invitatului  în vederea 

organizării celui de al IV-lea Congres al profesiei de auditor financiar din România, de la 

Brașșșșov, vineri 23 șșșși sâmbătă 24 octombrie 2015. 

   3/2. Notă privind reeditarea unei broșuri de prezentare a Camerei. 

4.Transpunerea Directivei 2014/56/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 

de modificare a Directivei 2006/43/CE privind auditul legal al situaţiilor financiare anuale și al 

situaţiilor financiare consolidate. 

5. Completarea chestionarului transmis de CSIPPC – situaţia la zi a acestuia privind completarea. 

6. Notă de fundamentare pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului CAFR nr.35/2014  

privind aprobarea cotizaţiilor și taxelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din România, 

persoane fizice și juridice și pentru membrii stagiari în activitatea de audit financiar 

7. Hotărârea Consiliului CAFR privind aprobarea Componenţei Comitetului de traducere și a 

Comitetului de revizuire a traducerilor pentru manualele IFAC. 
   

 

DIVERSE: 
a) Notă privind oferta de publicitate pe site-ul Revistei CAFR. 

 


