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ȘȘȘȘEDINŢA BIROULUI PERMANENT AL CAFR 

MARŢŢŢŢI  19 MAI 2015, ORA 9:30  

 
 

ORDINEA DE ZI : 

1. Semnarea procesului verbal al şedinţei Biroului Permanent din data de 09 aprilie 2015. 

2.Execuţia Bugetului de Venituri şi Cheltuieli la data de 30 aprilie 2015 cu propuneri de rectificare. 

3.Pregătire profesională:  

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

domeniul financiar-contabil pentru absolvenţii 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 României, 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 cursurilor suplimentare de pregătire profesională, pentru auditorii 

financiari, care în urma verificării calităţii activităţii de audit financiar și a serviciilor conexe au 

obţinut calificativele B, C sau D. 

3.7. Notă privind situaţia auditorilor care aveau obligaţia și s-au înscris în anul 2014 la cursul 

B,C,D dar nu au accesat platforma e-learning. 

3.8.Informare privind modul de soluţionare a solicitării primite din partea domnului Santha 

SZABOLCS de scutire de la obligaţia efectuării cursurilor de pregătire profesională 

nestructurată. 

3.9. Notă privind semnarea unui act adiţional pentru prelungirea contractului cu firma S.C.IT 

MEDIA E-LEARNING SRL. 

3.10. Informare privind situaţia înscrierilor la programul de pregătire profesională continuă 

aferent anului 2015. 

4. Servicii pentru membrii: 

4.1. Notă de informare privind situaţia auditorilor financiari persoane fizice și juridice, cu 

privire la depunerea raportului/declaraţiei pentru anii 2013 si 2014 4.2. Notă de informare 

privind vârsta auditorilor financiari, persoane fizice, la data de 04 mai 2015.  

4.2. Solicitare privind deschiderea unui cont la Registrul Comerţului . 

4.3. Notă de informare privind analiza situaţiei auditorilor financiari, persoane fizice care nu au 

achitat cotizaţia fixa în ultimii trei ani. 

4.4. Notă privind consituirea Grupurilor de lucru ale CAFR: 

 a.cu persoanele care au participat la consultarea Directivei 56/2014/CE, pentru probleme      

    legate de auditul financiar/statutar 

 b.în vederea colaborării cu Ministerul Fondurilor Europene 

 c.audit intern 

5. Activitate internaţţţţională: 

5.1.  Notă privind situaţia deplasărilor externe din  perioada 1 ianuarie 2015-15 mai 2015.  

5.2.  Notă privind aprobarea deplasărilor externe și participarea la evenimentele internaţionale - 

invitaţii primite până la data de 15 mai 2015.  
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5.3. Notă privind nominalizarea reprezentanţilor CAFR în grupuri de lucru ale Federaţiei 

Europene a Contabililor (FEE).  

5.4.Notă privind propunerea de aderare a CAFR la Grupul de Coordonare al Proiectului 

Conţinutului Comun (Common Content Steering Group) ca membru asociat. 

6.Etică șșșși investigaţţţţii. 
6.1. Proiectul Protocolului  de colaborare între Camera Auditorilor Financiari din România 

(CAFR) și Institutul de Control Intern (ICI). 

6.2. Propuneri pentru Proceduri privind circuitul documentelor în cadrul CAFR. 

6.3. Informare privind sumarizarea activităţilor pe care CAFR ar trebui să le întreprindă 

conform chestionarului de evaluare, elaborat de CSIPPC 

6.4. Nota privind solicitarea doamnei practician în insolvenţă Nona ŞCHIOAPA, care a finalizat 

anul  I de stagiu  la CECCAR, pentru înscrierea în anul II de stagiu la CAFR. 

6.5. Notă privind statutul unor membrii CAFR. 

7. Notă privind suplimentarea tirajului Revistei „Practici în audit“ și a Revistei „Audit Financiar“. 

8. Acţiuni în vederea organizării celui de al IV-lea Congres al profesiei de auditor financiar din 

România,  Brașov, vineri 23 octombrie 2015 – HOTEL Aro Palace SA. 

9. DIVERSE: 

9.1. Informare cu privire la transpunerea  Directivei 56/2014/CE . 

9.2. Informare cu privire la promovarea imaginii CAFR în presă și mass-media, cu ocazia 

acordării certificatului de auditor financiar cu nr. 5000.    

9.3. Informare cu privire la propunerea  deschiderii unei  cont  pe  Facebook. 

9.4.Informarea Biroului Permanent al Consiliului CAFR cu privire la activităţile 

Departamentului/Compartimentului/Biroului din cadrul Camerei, conform Ordinului 

Președintelui nr.34/08.05.2015, astel: 

- planificate și realizate, în perioada 01 ianuarie 2015 – 15 mai 2015 

- planificate și nerealizate, în perioada 01 ianuarie 2015 – 15 mai 2015 

- planificate pentru perioada 16 mai 2015 – 31 decembrie 2015 

9.5.Propunerea unui  parteneriat între  CAFR și Școala internaţională de vară a Academiei de 

Studii Economice din București. 

 


