ȘEDINŢA BIROULUI PERMANENT AL CAFR
MIERCURI 18 FEBRUARIE 2015, ORA 10,00

ORDINEA DE ZI :
1. Semnarea procesului verbal al şedinţei Biroului Permanent din data de 28 ianuarie
2.Execuţia Bugetului de Venituri şi Cheltuieli la data de 31 ianuarie 2015.
3.Notă privind inventarierea patrimoniului CAFR la data de 31.12.2014 și Procesul verbal de
inventariere
4.Raport de activitate al Departamentului de Monitorizare și Competenţă Profesională pentru anul
2014
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 exceptării de la testul de verificare a cunoștinţelor în domeniul financiarcontabil pentru accesul la stagiu și reducerea vechimii în domeniul financiar-contabil în baza titlului
știinţific de doctor în „contabilitate“.
7.Notă privind organizarea cursului pentru auditarea proiectelor finanţate din fonduri europene,
sesiunea I – martie 2015.
7/1.Notă privind orgnizarea de cursuri de pregătire profesională nestructurată pentru auditorii
financiari și stagiarii în activitatea de audit financiar.
7/2.Notă privind organizarea seminarului de pregătire profesională, în colaborare cu ACCA –
februarie 2015.
8.Notă privind oferta de publicitate în publicaţia „Revista Parlamentului“ și „Ghidul Comisiei“.
9.Organizare Conferinţă ordinara anuală, 28 martie 2015 – București
DIVERSE:
a) Notă privind desemnarea candidatului CAFR în cadrul Comitetului de Dezvoltare a Organizaţiilor
Contabile Profesionale – IFAC
b) Solicitarea Academiei de Studii Economice din București pentru sprijinirea unei mai bune
organizări a Conferinţei Internaţionale AMIS care va avea loc în perioada 10 – 11 iunie 2015 la
ASE, cu suma de 12.000 lei, conform adresei nr.510/23.01.2015.
c) Academia de Studii Economice prin adresa nr.1180/12.02.2015 roagă CAFR pentru sprijin în
difuzarea unui chestionar către toţi auditorii financiari din România. Chestionarul este postat pe un
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site specializat pentru misiunile de audit continuu. Răspunsurile sunt anonime și necesită
aproximativ 10 minute pentru completare.
d) Informare cu privire la situaţia Raportului de activitate aferent anului 2014 pentru PF și PJ.
e) Informare situaţie colaborare/parteneriat:
- Curtea de Conturi a României
f) Validarea echipei de lucru pentru transpunerea Directivei 43/2006/CE modificată prin Directiva
56/2014/CE care va duce la modificarea OUG 90/2008.
g) Notă de informare privind soluţionarea situaţiei firmelor cu probleme care figurează în lista
persoanelor juridice care pot audita proiecte finanţate din fonduri europene și alte fonduri
nerambursabile de alţi donatori.
h) Situaţia numărului de angajamente de audit declarate de membrii CAFR pentru anul 2013.
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