
 

 

1 

 

 

ŞEDINŢA CONSILIULUI C.A.F.R. 

DIN DATA DE LUNI 21 DECEMBRIE 2015 

 

 

ORDINEA DE ZI : 

10:00 – 10:30 AUDIERE DISCIPLINARĂ: auditor financiar ȘTEFĂNESCU  MARIA.  

1. Semnarea procesului verbal al şedinţei Consiliului CAFR din data de 23 noiembrie  2015  

 

Raportări financiare:  

2.  Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016  la nivelul CAFR. 

3. Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016 al Departamentului de Monitorizare și 

Competență Profesională. 

4. Notă privind clarificarea încadrării activității dependente/independente rezultate din contractele civile 

de prestări servicii încheiate de CAFR cu terțe persoane fizice. 

 

Monitorizare și competență profesională: 

5. Aprobarea Normelor și procedurilor care reglementează activitatea Departamentului de Monitorizare 

și Competență Profesională. 

 

6. Necesitatea actualizării datelor și informațiilor din Raportul de activitate pentru persoane fizice și 

juridice aplicabil de la 01.01.2016. 

 

7. Norme privind instituirea de către auditorii financiari a măsurilor de prevenire și combatere a spălării 

banilor și a finanțării actelor de terorism. 

 

8. Obiective de control pentru verificările tematice ce urmează a se efectua la membrii CAFR în urma 

unor sesizări transmise de ASF. 

 

Etică și Investigații : 

9. Nota de fundamentare a Hotărarii privind acordarea calitații de auditor financiar si membru al CAFR.  

 

10.Hotărâre pentru aprobarea Normelor de bună reputație. 

 

11. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului Consiliul CAFR.  

 

12. Informare cu privire la scoaterea la concurs a postului de consilier juridic. 

 

Învățământ: 

13. Informare privind desfăsurarea examenului de competenţă profesională, pentru atribuirea calităţii de 

auditor financiar, noiembrie 2015. 

14. Informare privind desfașurarea programului de pregătire profesională aferent anului 2015 pentru 

stagiari si auditori, membri ai CAFR. 

15. Notă de informare pentru modificarea procedurii de înregistare a fișelor de pregătire profesională. 

16. Hotărâre privind aprobarea auditorilor financiari care au fost autorizaţi în alt stat membru al Uniunii 

Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiei. 
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Activitate internațională: 

17.  Hotărâre  privind adoptarea Standardelor Internaţionale de Control al Calităţii, Audit, Revizuire, 

Alte Servicii de Asigurare şi Servicii Conexe,  emise de Federaţia Internaţională a Contabililor ediția 

2014, traduse si revizuite in limba română spre publicare. 

18. Informare privind evenimentele desfășurate de la ultima ședință a Consiliului CAFR și  progresele 

făcute de  CAFR în plan internațional.  

 

Departamentul de servicii pentru membri: 

 

19. Notă de fundamentare privind sancționarea auditorilor financiari, persoane fizice și juridice, care nu 

și-au îndeplinit obligațiile de membru la termenele legale. 

 

20. Hotărâre privind sancționarea auditorilor financiar care nu și-au îndeplinit obligațiile de membru, la 

termenele legale stabilite de CAFR. 

 

21. 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. 

 

22.Nota privind condițiile de acordare a vizei anuale pentru auditori financiari pentru anul 2016. 

 

23. 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 

 

24. HOTĂRÂRE pentru retragerea la cerere a calității de membru al Camerei unor auditori financiari 

persoane juridice și radierea din Registrul public al auditorilor financiari – persoane juridice. 

 

25. HOTĂRÂRE pentru retragerea calității de membru al Camerei unor auditori financiari persoane 

fizice, ca urmare a decesului. 

 

26. HOTĂRÂRE pentru retragerea la cerere a calității de membru al Camerei unor auditori financiari 

persoane fizice și radierea din Registrul public al auditorilor financiari – persoane fizice. 

 

27. 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. 

 

28.  Alte materiale: 

      28.a. Invitația de parteneriat transmisă la CAFR de către  Universitatea „Constantin Brâncoveanu” și 

Facultatea de Finanțe - Contabilitate din Pitești pentru a fi  partener în organizarea Conferinței Științifice 

Naționale „Contabilitatea – limbaj universal al afacerilor” ce se va desfașura în perioada 17 – 18 

martie 2016. 

         

29. Informări prezentate de președintele Camerei: 

29.a. Informare cu privire la sesizările formulate de ASF  privind activitatea unor membrii ai 

CAFR. 
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      29.b. Stabilire dată  Conferință ordinară a CAFR 2016 (conform ROF se poate organiza la 120 de 

zile de la închiderea exercițiului financiar precedent); 

     29.c. Discuție privind preluarea Revistelor CAFR începând cu data de 01.01.2016; 

     29.d. Discuție pe marginea codurilor ISBN la nivel de CAFR; 

     29.e. Prezentarea stadiului privind selecția contractelor la nivel de CAFR, inclusiv e-learning. 


