
 

 

 

ŞEDINŢA CONSILIULUI C.A.F.R. 

LUNI 07 SEPTEMBRIE 2015, ORA 9:30 

 

     ORDINEA DE ZI : 

Semnarea procesului verbal al şedinţei Consiliului CAFR din data de 16 iulie 2015. 

 

1. Informare privind execuţia bugetară la 31.07.2015   

I.Etică și Investigații : 

2. Acord cooperare între Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) și Consiliul pentru 

Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile (CSIPPC) privind participarea la 

soluționarea sesizărilor formulate împotriva auditorilor statutari și firmelor de audit care 

efectuează auditul statutar  - Proiect; 

3. Protocol de colaborare între Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) și Compania 

Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România SA (CNADNR) 

4.  Protocol de colaborare între Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) și Institutul 

de Economie Mondială în cadrul proiectului “Studii doctorale și postdoctorale Orizont 2020” 

5. Informare privind stadiul revizuirii  contractelor încheiate de CAFR cu furnizori de servicii la 

31august 2015. 

  II.Învățământ : 

6. Notă privind organizarea examenului de competență profesională pentru atribuirea calității de 

auditor financiar, noiembrie 2015.  

 

7. Notă privind organizarea testului de aptitudini pentru persoanele fizice care au dobândit 

calitatea de auditor financiar atribuită de alt stat membru al Uniunii Europene sau aparținând 

Spațiului Economic European ori Confederației Elvețiene – sesiunea noiembrie 2015. 

        III. Hotărâri - DSM 

8. Notă de fundamentare privind sancționarea auditorilor financiari, persoane fizice și juridice, 

care nu și-au îndeplinit obligațiile de membru la termenele legale. 

Hotărâre  privind sancționarea auditorilor financiari – persoane fizice si juridice care nu au 

achitat cotizația fixă obligatorie Camerei Auditorilor Financiari din România  

 

9. Hotărâre pentru retragerea calității de membru al Camerei unor auditori financiari persoane 

fizice, ca urmare a decesului (certificate deces depuse in perioada 15.06.2015 – 03.09.2015) 

 

10. Hotărâre pentru atribuirea calității de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România 

persoanelor fizice declarate „admis” la examenul de competență profesională/interviul-test și  

înscrierea în Registrul public al auditorilor financiari - persoane fizice (dosare de înscriere 

depuse în perioada 15.06.2015 – 03.09.2015) 

 

11. Hotărâre pentru suspendarea la cerere a unor persoane fizice din Registrul Public al 

auditorilor financiari – persoane fizice (cereri de suspendare depuse in perioada 15.06.2015 – 

03.09.2015) 

 

12. Hotărâre pentru suspendarea, la cerere, a calității de membru al Camerei unor auditori 

financiari, persoane juridice (cereri de suspendare depuse in perioada 15.06.2015 – 

03.09.2015) 



 

 

 

13. Hotărâre pentru autorizarea ca firme de audit, atribuirea calității de membru al Camerei 

Auditorilor Financiari din România și înscrierea în Registrul public al auditorilor financiari – 

persoane  juridice (dosare de înscriere depuse în perioada 15.06.2015 – 03.09.2015) 

 

14. Hotărâre pentru retragerea la cerere a calității de membru al Camerei unor auditori financiari 

persoane fizice și radierea din Registrul public al auditorilor financiari (cereri de radiere 

depuse în perioada 15.06.2015 – 03.09.2015) 

 

15. Hotărâre pentru retragerea la cerere a calității de membru al Camerei unor auditori financiari 

persoane juridice și radierea din Registrul public al auditorilor financiari (cereri de radiere 

depuse în perioada 15.06.2015 – 03.09.2015) 

 

16. Hotărâre pentru retragerea calității de membru al Camerei unor auditori financiari, persoane 

juridice și radierea din Registrul public al auditorilor financiari (cereri de radiere depuse în 

perioada 15.06.2015 – 03.09.2015) 

 

17. Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei 2 ”Lista auditorilor financiari persoane 

fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele  Protocolului de colaborare încheiat între Camera 

Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi 

desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile 

de la alţi donatori”, aprobată prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din 

România nr.05/21.02.2014 (persoane fizice și persoane juridice înscrise în perioada 

15.06.2015 – 03.09.2015 – modificari si completari) 

 

18. Notă privind solicitare auditor. 

 

19. Informare privind deschiderea contului online la Registrul Comerțului. 

        

 IV. Activitate internațională 

20.  Raportul de țară al CAFR pentru perioada iunie 2015 – august 2015. 

21.  Nota privind situația traducerii și a revizuirii Manualului IAASB 2014. 

22.  Informare privind deplasările externe în cadrul CAFR în perioada 1 septembrie –  

30 noiembrie 2015. 

V. Resurse Umane: 

23. Notă de informare privind angajarea doamnei Cristina CERBU pe funcția de director 

executiv  al CAFR. 

24. Informare privind scoaterea la concurs a unor posturi vacante din cadrul CAFR. 

         VI. Alte materiale: 

25. Acord exprimare vot electronic. 

26. Declarație conflict interese. 

27. Regulament Consiliu.        


