
 

ȘȘȘȘEDINŢA BIROULUI PERMANENT AL CAFR 

MARŢŢŢŢI  17 MARTIE 2015, ORA 10:00 
                            

 
ORDINEA DE ZI : 

1. Semnarea procesului verbal al şedinţei Biroului Permanent din data de 18 februarie 2015  

2. Execuţia Bugetului de Venituri şi Cheltuieli la data de 28 februarie 2015. 

3. Materiale Conferinţţţţă: 

a. Prezentarea situaţiilor financiare anuale ale Camerei  la 31 decembrie 2014. 

      b. Prezentarea raportului Comisiei de auditori statutari asupra situaţiilor financiare ale              

         Camerei  încheiate la 31 decembrie 2014. 

c. Prezentarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014. 

d. Prezentarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015. 

e. Prezentarea  programului de activităţi al Consiliului Camerei pentru anul  2015 elaborat    

   conform strategiei CAFR 2014-2017. 

f. Raportul anual de activitate al Consiliului Camerei pentru anul 2014.  

g. Mandatarea Consiliului CAFR pentru efectuarea demersurilor necesare  procesului de          

 transpunere a Directivei 2014/56/CE. 

4. Programul de activitate al Departamentului de Monitorizare și Competenţă Profesională pentru 

trimestrul II al anului 2015. 

Pregătire profesională:  

5. 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;  

     6. 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. 

7.Notă privind aprobarea echivalării testului de acces la stagiu pentru absolvenţii ACCA care nu au 

desfășurat activităţi de audit statutar. 

8.Notă privind stabilirea grupului de lucru cu Ministerul Fondurilor Europene. 

9.Discuţie privind aprobarea Organigramei CAFR. 

10. DIVERSE: 

10.1. Informare cu privire la stadiul Organizării Conferinţei ordinare anuale, 28 martie 2015 – 

București. 
10.2. Informare cu privire la stadiul organizării celui de al IV-lea Congres al profesiei de 

auditor financiar din România, care se va organiza la  Brașșșșov, vineri 23 octombrie 2015. 

10.3. Adresa transmisă de Academia de Studii Economice din București – Facultatea de 

Contabilitate și Informatică de Gestiune -  pentru acordarea  unor premii care pot consta în 

cărţi, reviste sau pot fi premii financiare, cu ocazia sesiunii știinţifice care va avea loc în 

perioada 24 – 25 aprilie 2015 și care va fi organizată în două secţiuni: licenţă și masterat. De 

asemenea, se poate  delega o persoană din partea CAFR care să asiste la prezentarea lucrărilor 

și să selecteze lucrarea/lucrările premiate. 

10.4. Stabilire echipă de lucru  din partea Camerei, care se va implica în organizarea în 

parteneriat  cu CECCAR în proiectul organizării Adunării Membrilor FEE 2016, la 

București. 

10.5. Informare cu privire la situaţia Raportului de activitate aferent anului 2014 pentru PF și 

PJ. 

10.6. Notă privind promovarea Revistei CAFR. 


