
 

 

 

ŞEDINŢA CONSILIULUI C.A.F.R. 

DIN DATA DE JOI, 10 MARTIE  2016, ORA 11:00 

 

             ORDINEA DE ZI : 

1. Semnarea procesului verbal al şedinţei Consiliului CAFR din data de 18 februarie 2016 

Monitorizare și competență profesională: 

2. Notă cu privire la rezultatele inspecției tematice organizate de DMCP la un  auditor financiar. 

3. Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind revizuirea calității activității de audit financiar 

și a altor activități desfășurate de auditorii financiari. 

4. Notă cu privire la rezultatele inspecției  tematice organizate de DMCP la o firma de audit. 

5.Norme de  bună reputație.  

 

Învățământ: 

6. Buget preconizat pentru interviul test din luna iunie 2016. 

                                          

Activitate internațională: 

7.  Hotărâre  privind aprobarea traducerii și revizuirii ʺ Standardelor  Internaționale de Audit, Asigurare 

și Controlul Calității și a Codului Eticʺ elaborate de Federația Internațională a Contabililor pentru anul 

2015.  

8. Informare privind desfășurarea workshopului APSF –QAN (Quality Assurence Network) 

9. Informare privind evenimentele internaționale la care CAFR a participat în intervalul ianuarie-

februarie 2016. 

  

Departamentul de servicii pentru membri: 

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. 

11.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. 

12.Hotărâre  pentru retragerea la cerere a calității de membru al CAFR a unor auditori financiari 

persoane juridice și radierea din Registrul public al auditorilor financiari. 

13.Hotărâre pentru retragerea, la cerere, a calității de membru al CAFR, a unor auditori financiari 

persoane fizice și radierea din Registrul public al auditorilor financiari. 

14.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. 

15.Notă privind cererea unui auditor financiar de suspendare retroactivă din Registrul Public al 

auditorilor financiari persoane fizice pe o perioadă de 3 ani din motive medicale. 

 

Resurse Umane: 

16. Nota din partea Biroului Permanent privind aprobarea noului Regulament Intern al CAFR. 



 

 

17. Nota din partea Biroului Permanent privind modificarea organigramei CAFR, și  aprobarea  

Regulamentului de Organizare si funcționare al aparatului executive al CAFR. 

 

18. Alte materiale: 

a. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului intern privind organizarea și funcționarea Consiliului 

CAFR. 

b.  Invitație cu privire la participarea CAFR la Conferința Științifică Internațională – ediția V-a, 1 aprilie 

2016, mun.Chișinău. 

c.  Invitație la Conferința Internațională aniversară, 17 iunie 2016, vineri 9:30, Chișinău – Rep. 

Moldova. 

d.   Contract de distribuție abonamente presă 2016. 

e.   Agenda Conferinței/informare cu privire la Bugetul Conferinței-2016. 

f.   Consultare  Conferință pentru OUG 75/1999 – transpunere Directiva 56/2014. 

g.   Diverse 

                                      


