ŞEDINŢA CONSILIULUI C.A.F.R.
JOI 19 MARTIE 2015, ORA 12:00

ORDINEA DE ZI :
1.Semnarea procesului verbal al şedinţei Consiliului CAFR din data de 19 februarie 2015.
2. Materiale Conferinţţă:
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 strtegiei 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.
3. HOTĂRÂRI:
3.1 Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei 2 „Lista auditorilor financiari, persoane fizice
și juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor
Financiari din România și Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea și desfășurarea
activităţii de audit financiar pentru fonduri europene și alte fonduri nerambursabile de la alţi
donatori“, aprobată prin Hotărârea Consiliului CAFR nr. 05/21.02.2014, publicată în Monitorul
Oficial nr.163/06.03.2014.
3.2. Hotărâre pentru atribuirea calităţii de membru al CAFR persoanelor fizice declarate „admis“
la examenul de competenţă profesională/interviu-test și înscrierea în Registrul public al auditorilor
financiari – persoane fizice.
3.3. Hotărâre pentru autorizarea ca firme de audit, atribuirea calităţii de membru al Camerei
Auditorilor Financiari din România și înscrierea în Registrul public al auditorilor financiari –
persoane juridice.
3.4. Hotărâre pentru retragerea la cerere a calităţii de membru al Camerei unor auditori financiari
persoane fizice și radierea din Registrul Public al auditorilor financiari – persoane fizice.
3.5. Hotărâre pentru retragerea la cerere a calităţii de membru al Camerei unor auditori financiari
persoane juridice și radierea din Registrul Public al Auditorilor Financiari - persoane juridice)
3.6. Hotărâre pentru retragerea calităţii de membru al Camerei unor auditori financiari, persoane
juridice și radierea din Registrul Public al auditorilor financiari - persoane juridice
3.7. Hotărâre pentru retragerea calităţii de membru al Camerei unor auditori financiari persoane
fizice, ca urmare a decesului
3.8. Hotărâre pentru suspendarea la cerere a unor persoane fizice din Registrul public al auditorilor
financiari - persoane fizice
3.9. Notă privind derogarea de la Hotărârea Consiliului CAFR nr. 35/2014, cu modificările și
completările ulterioare.
3.10. Notă privind solicitarea aprobării, prin vot electronic, a modificărilor și completărilor
intervenite în trimestrul I al anului 2015, în Registrul public al auditorilor financiari.
3.11. Hotărâre pentru aprobarea Procedurilor CAFR de traducere a Standardelor publicate de către
Federaţia Internaţională a Contabililor.
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3.12. Hotărâre pentru aprobarea componenţei Comitetelor de traduceri și revizuire a Manualelor
IFAC.
3.13. Hotărâre privind aprobarea auditorilor financiari care au fost autorizaţi în alt stat membru al
Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiei.
3.14.Hotărâre pentru autorizarea ca firme de audit, atribuirea calităţii de membru al CAFR și
înscrierea în Registrul public al auditorilor financiari – persoane juridice
4. Notă privind solicitarea Departamentului de admitere, pregatire continua si stagiari pentru achizitionarea
unei licente Acrobat XI Pro.
5. Notă privind eficientizarea procesului de finalizare a anului I de stagiu în activitatea de audit financiar.
6. Notă privind solicitarea domnului Marginean Mircea Ioan de reluare a stagiului in activitatea de audit
financiar.
7. Nota privind atribuţiile reprezentantelor referitor la activităţile pe care le desfasoara pentru auditorii
financiari si stagiarii in activitatea de audit financiar.
8. Grup de Lucru
9. Chestionar privind supravegherea activităţii Camerei Auditorilor Financiari din România.
10.DIVERSE:
- Informare privind corespondenţa și comunicarea cu CSIPPC.
-. Informare cu privire la situaţia Raportului de activitate aferent anului 2014 pentru PF și PJ.
-.Analiza prevederilor Directivei 56/2014.12.5.Informare cu privire la modul de organizare a primei
ediţii a Galei Profesiilor Liberale din România
11.Informare cu privire la stadiul Organizării Conferinţei ordinare anuale, 28 martie 2015 – București.
12.Informare cu privire la stadiul organizării celui de al IV-lea Congres al profesiei de auditor
financiar din România, care se va organiza la Brașșov, vineri 23 octombrie 2015.
13. Act adiţional la Protocolul de Colaborare încheiat între CAFR – ASF.
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