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ȘȘȘȘEDINŢA BIROULUI PERMANENT AL CAFR 

JOI  09 APRILIE 2015, ORA 9:30 -  11:00 

 

 

ORDINEA DE ZI : 

1.Semnarea procesului verbal al şedinţei Biroului Permanent din data de 17 martie 2015  

2.Execuţia Bugetului de Venituri şi Cheltuieli la data de 31 martie 2015  

3.Pregătire profesională:  

3.1.Notă privind aprobarea echivalării testului de acces la stagiu și reducerea vechimii în 

domeniul financiar-contabil acordate absolvenţilor programelor masterale pentru care există 

protocoale încheiate cu Camera Auditorilor Financiari din România; 

3.2. Notă privind aprobarea echivalării testului de acces la stagiu pentru persoanele din cadrul 

Curtii de Conturi a Romaniei, care au calificarea de auditor public extern, conform 

Protocolului de colaborare incheiat intre CAFR si RCC; 

3.3. Notă privind aprobarea echivalării testului de acces la stagiu pentru studenţii care au 

promovat o parte din examenele organizate de ACCA, dar nu au devenit încă membri cu 

drepturi depline; 

3.4. Notă privind aprobarea echivalării testului de acces la stagiu pentru absolvenţii ACCA 

care nu au desfăşurat activităţi de audit statutar; 

3.5. Notă privind aprobarea echivalării  testului de acces la stagiu și reducerea vechimii în 

domeniul financiar-contabil pentru persoanele care au obţinut titlul știinţific de doctor in 

„contabilitate”; 

3.6. Notă privind organizarea cursului „Auditul financiar al entităţilor care activeaza in 

Sectorul Instrumente si Investitii Financiare”; 

3.7. 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 aparţinând 

Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiene – sesiunea – iunie 2015; 

3.8. Informare privind selectarea locatiei in vederea desfasurarii cursurilor organizate de 

CAFR in anul 2015; 

3.9. Notă privind organizarea unui curs de specializare si perfectionare pentru piata de capital 

pentru persoanele inscrise pana la 31.12.2014 in Lista auditorilor financiari, persoane fizice si 

juridice, care pot efectua audit financiar la entitatile din piata de capital, reglementate si 

supravegheate de ASF; 

4.Forma finală, revizuită, în vederea semnării  „Acordului de colaborare în procesul de consolidare 

a funcţiilor de audit intern și audit financiar, încheiat între Camera Auditorilor Financiari din 

România și Asociaţia Auditorilor Interni din România (AAIR)“. 

5.Informare privind calendarul evenimentelor internaţionale care vor avea loc în luna aprilie și mai 

2015.  

6. DIVERSE: 

6.1.Transpunerea Directivei 43/2006/CE modificată prin Directiva 56/2014/CE care va duce 

la modificarea OUG 90/2008. 

6.2.Informare cu privire la definitivarea Contractului de prestări turistice cu ASC ARO 

PALACE SA BRAȘOV în vederea organizării celui de al IV-lea Congres al profesiei de 

auditor financiar din România, de la Brașșșșov, vineri 23 octombrie 2015. 

6.3.Informare cu privire la definitivarea Contractului de execuţie pentru lucrări de construcţii-

montaj/prestaţie la obiectivul – Reprezentanţă Timișoara. 

6.4.Informare cu privire la situaţia depunerii Raportului de activitate aferent anului 2014 

pentru PF și PJ la data de 09 aprilie 2015. 
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6.5. Informare cu privire la semnarea „Protocolului pentru consolidarea colaborării privind 

auditul financiar“ dintre CAFR și  Curtea de Conturi a României. 

6.6. Elaborarea unei pagini pe site-ul CAFR în vederea vizualizării optime a ștririi referitoare 

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

la Brașșșșov, vineri 23 octombrie 2015  

6.7. Informare cu privire la depunerea dosarului de înscriere pentru atribuirea calităţii de 

membru al Camerei cu certificatul  numărul  5000/ 23 martie 2015. 

6.8. Propuneri cu privire la Crearea unui Comitet pentru promovarea imaginii CAFR în presă 

și relaţiile cu mass media. 

6.9. Extindere listă pentru  Grupul de lucru al CAFR în vederea colaborării cu Ministerul 

Fondurilor Europene. 

6.10. Diverse. 

 

 

 

 

 

 


