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Camera Auditorilor Financiari                      

                   din                                                                            

               România                                                                                              

Bucureşti, Str. Sirenelor, nr.67-69, 

     Sector 5    

Tel. 031 433 59 45 

                   Fax 031 433 59 40 

                   e-mail: cafr@cafr.ro 

          Consiliul CAFR   

                       

ŞEDINŢA CONSILIULUI C.A.F.R. 

DIN DATA DE VINERI, 29 SEPTEMBRIE 2017, ORA 09:30 

 

ORDINEA DE ZI : 

 

 

I. DIRECTOR EXECUTIV 

1.1.Prezentarea Organigramei şi a aparatului executiv. 

1.2. Notă privind informarea membrilor Consiliului CAFR despre comitetele de 

lucru constituite la nivel CAFR. 

Materiale prezentate de dna. Cristina Cerbu 

 

II. MONITORIZARE, CONTROL ŞI COMPETENŢĂ PROFESIONALĂ 

 

2.1. Raport cu privire la activitatea Departamentului de monitorizare, control și 

competență profesională, desfășurată sub coordonarea domnului Adrian 

Popescu, șef departament, în perioada mandatului exercitat în perioada 10 

noiembrie 2014 – 30 septembrie 2017.  

      Materiale prezentate de dl Adrian Popescu 

2.2. Proiect Hotărâre  privind eliminarea/abrogarea din conţinutul normelor 

aboptate  de Consiliul Camerei Auditorilor Financiari  din România a 

prevederilor referitoare la stabilirea şi publicarea anuală a onorariului 

mediu orar, pe siteul Camerei Auditoririlor Financiari din România, 

dimensionarea bugetului minim de timp pe care membrii CAFR trebuie să 

îl aloce unei misiuni de audit, inclusiv în cadrul procedurilor convenite            

(abrogarea  hotărârilor   44/2005 si Hot 52/2013) 

                                Materiale prezentate de dl Adrian Popescu si dl. Alin Bobic 

 

III. ÎNVĂȚĂMÂNT 

 

3.1. Notă privind organizarea examenului de competenţă profesională, pentru 

atribuirea calităţii de auditor financiar, noiembrie 2017, Bucuresti. 

3.2. Notă de informare  privind desfăsurarea programului de pregătire 

profesională aferent anului 2016  pentru stagiari si auditori, membri ai CAFR. 

3.3. Notă de informare privind situatia stagiarilor la data de 28 septembrie 2017. 
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                                                  Materiale prezentate de dl Radu Prodan 

IV. SERVICII PENTRU MEMBRI 

 

4.1. 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 

4.2.  Hotârăre pentru retragerea calității de membru al Camerei unor auditori 

financiari persoane fizice, ca urmare a decesului. 

4.3.  Hotârăre pentru autorizarea ca firme de audit, atribuirea calității de membru 

al Camerei Auditorilor Financiari din România și înscrierea în Registrul 

public al auditorilor financiari 

4.4.  Hotărâre pentru retragerea la cerere a calității de membru al Camerei 

Auditorilor Financiari din România a unor auditori financiari persoane fizice 

și radierea din Registrul public al auditorilor financiari 

4.5.  Hotărâre pentru suspendarea, la cerere, a unor auditori financiari persoane 

fizice, membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România, din Registrul 

public al auditorilor financiari 

4.6. Notă privind solicitarea auditorilor financiari Lică Paul, Stoica Anda Liviana 

şi Ene Elena, de scutire a cotizaţiilor fixe restante.  

4.7. Notă privind situaţia auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice care nu 

au achitat cotizaţia fixă în ultimii 2 şi 3 ani consecutivi (2014, 2015 şi 2016), 

cărora le-au fost transmise scrisori de înştiinţare. 

4.8.  Notă privind situaţia membrilor CAFR, persoane fizice şi juridice care au 

depus documentele pentru atribuirea calităţii în perioada 22.06.2017 -

08.09.2017. 

4.9. Informaţii privind situatia auditorilor financiari, existenti la data de 

27.09.2017 

                            Materiale prezentate de dna Flavia Tudor Cioriceanu 

 

V. RELATII INTERNAȚIONALE 

5.1. Informare privind evenimentele internaţionale la care au participat 

reprezentanţii CAFR în perioada august-septembrie 2017. 

5.2. Informare privind evenimentele internaţionale la care CAFR a fost invitată 

să participe în perioada octombrie-noiembrie 2017. 

5.3. Notă privind participarea reprezentanţilor CAFR la viitoarele întâlniri ale 

Grupurilor de lucru ale Accountancy Europe și la sesiunile Audit ToT 

organizate de centrul CFRR al Băncii Mondiale. 

                                            Materiale prezentate  de dna. Anca Tiura 

VI. RESURSE UMANE ȘI ADMINISTRATIV 

6.1.Nota privind expirarea mandatului de Sef Departament Monitorizare, Control 

si Competenta Profesionala a dl Adrian Popescu 

6.2.Nota privind finalizarea procesului de selectie a unui furnizor de servicii 

media pentru Congresul CAFR 2017 

6.3.Nota privind modificarea comisiei de selectie a furnizorilor CAFR 

6.4.Informare privind lista contractelor incheiate cu furnizorii la nivelul CAFR 
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Materiale prezentate de dl  Sabin Covrig 

 

VII. ETICĂ ȘI INVESTIGAȚII : 

7.1. Informare referitoare la buna reputatie a auditorului financiar. 

7.2. Informare cu privire la sistemul de etică și disciplină desfășurat la nivelul 

Camerei Auditorilor Financiari din România. 

 

Materiale prezentate de dna Daniela Ștefănuț 

 

VIII. ECONOMIC FINANCIAR: 

      8.1. Executia bugetului de venituri si cheltuieli la 27 septembrie 2017 

     Materiale prezentate de dna.Corina Barabancea 

IX. METODOLOGIE ŞI REGLEMENTĂRI: 

9.1.Informare privind organziarea Conferintei CAFR din data de23 septembrie 

2017 – material care este gata si il gasesti atasat 

9.2.Informare privind organizarea Congresului profesiei de auditor financiar din 

România, din data de 3 noiembrie 2017  

 

                                                                                Materiale prezentate de dna.Alice Petcu 

 

9.3. Informare privind stadiul asimilării de către CAFR a Standardelor 

Internaționale de Audit intern – IPPF 2016 – emise de IIA Global. 

 

Materiale prezentate de dna. Anca Amuza-Conabie 

 

X. DIVERSE 

10.1. Analizarea Procesului verbal de predare-primire inaintat de dl. Gabriel 

Radu la încetarea mandatului de Preşedinte al CAFR. 

10.2. Numirea reprezentatul CAFR  la  ASPAAS. 

10.3.  Hotararea cu privire la Comitetul de excelenta ( art 24 din ROF). 

10.4. Lista proiectelor in curs. 


