ŞEDINŢA CONSILIULUI C.A.F.R.
DIN DATA DE LUNI 11 IULIE 2016, ORA 09:30

ORDINEA DE ZI :
Etică și Investigații :
1. Audiere şi Referate Bună Reputaţie: 2 persoane
2. Semnarea procesului verbal al şedinţei Consiliului CAFR din data de 18 aprilie 2016
Raportări financiare:
3. Manual de politici contabile.
Învățământ:
4.HOTĂRÂRE privind aprobarea auditorilor financiari care au fost autorizaţi în alt stat membru al
Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiei.
5.Notă de derogare privind cererea unui stagiar pentru suspendarea stagiului ȋn activitatea de audit
financiar.
6.Notă privind organizarea examenului de competenţă profesională, pentru atribuirea calităţii de auditor
financiar, noiembrie 2016.
7.Notă privind organizarea cursului suplimentar de pregătire profesională, pentru auditorii financiari,
care în urma verificării calităţii activităţii de audit financiar şi a serviciilor conexe au obţinut
calificativele B, C sau D.
8. Notă de fundamentare pentru aprobarea Tematicii cursurilor și a Programului de pregătire
profesională, aferente anului 2016, pentru stagiari si auditori financiari.
9.Notă pentru aprobarea unor sume, față de cele bugetate, lectorilor care predau în sistem e-learning și
vor răspunde la întrebări cursanților.
Servicii pentru membri:
10.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.
11. Notă + HOTĂRÂRE pentru retragerea la cerere a calității de membru al Camerei Auditorilor
Financiari din Romania a unor auditori financiari persoane fizice și radierea din Registrul public al
auditorilor financiari .
12.Notă + HOTĂRÂRE pentru retragerea la cerere, a calității de membru al Camerei Auditorilor
Financiari din Romania a unor auditori financiari persoane juridice și radierea din Registrul public al
auditorilor financiari .
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13.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 .
14.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.
15.HOTĂRÂRE pentru suspendarea, la cerere, a unor auditori financiari persoane fizice, membri
ai Camerei Auditorilor Financiari din Romania, din Registrul public al auditorilor financiari.
16.HOTĂRÂRE pentru suspendarea, la cerere, a unor auditori financiari persoane juridice,
membri ai Camerei Auditorilor Financiari din Romania, din Registrul public al auditorilor
financiari.
17.HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Camerei
Auditorilor Financiari din România nr. 01/2016 privind aprobarea Registrului public al auditorilor
financiari din România, la 31 decembrie 2015 (modificari si completari intervenite in Registrul
public al auditorilor financiari din Romania în trimestrul II) .
18.HOTĂRÂRE pentru retragerea calității de membru al Camerei unor auditori financiari persoane
fizice, ca urmare a decesului.

19.Notă privind cererea unui auditor finanaciar pentru restituirea cotizatiei fixe aferente anului
2015.

20.Notă privind cererea unui auditor financiar, de suspendare din Registrul Public al Auditorilor
Financiari pe o perioada de 3 ani din motive medicale (începând cu anul 2015).

21.Notă privind cererea de scutire a cotizatiilor fixe a unui auditor financiar.
22.Notă privind cererea unui auditor financiar pentru restituirea cotizatiei fixe aferente anului 2015.
23.Notă privind cererea de scutire a cotizatiei fixe- tranșa II 2013, a unui auditor financiar.
24.Informare privind situația auditorilor financiari existenți la data de 30 iunie 2016.
25.Notă cu privire la propunerile de sancționare cu retragerea calității de membru al Camerei a
auditorilor financiari care nu au îndeplinit obligațiile față de CAFR.
26.Nota privind auditorii financiari care au fost sancționați cu ʺretragerea calității de membru al
Camereiʺ.
Resurse umane și administrativ
27.Informare cu privire la cercetarea unui salariat al Camerei.
Compartiment audit intern
28.Informare privind principalele activității desfășurate în cadrul misiunii de audit intern la
Reprezentanțele Regionale CAFR.
Informări
29. a. Constituire Comisie de lucru pentru stagiari.
b.Notă privind validarea comitetelor de lucru constituite la nivelul CAFR.
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30.Prezentare propunere proiect de implementare a sistemului avertizorilor de integritate în cadrul
CAFR.
31.Prezentare propunere asigurare răspundere civilă profesională pentru auditori financiari.
32.Modul de desfășurare a seminarului organizat în colaborare cu Oficiul Național de Prevenire și
Combatere a Spălării Banilor, în data de 27 iunie 2016, la sediul CAFR
Monitorizare și competență profesională
33.Informare cu privire la solicitarea unui auditor financiar de reprogramare a controlului de calitate la o
dată care nu se încadrează în prevederile Hotărârilor CAFR nr.187/2010 și 49/2013.
Activitate internațională:
34.Notă prinvind achiziția licenței de tipărire a ghidului ICAS.
35.Notă privind suplimentarea comisiei de traducere a standardelor Internaţionale de Audit.
36.Informare privind stadiul proiectului de aderare ca membru deplin la Common Content.
37.Informare privind Manualul de Brand al CAFR.
38. Informări prezentate de Președintele Camerei:
a. Informare privind solicitare furnizare informații – Consiliul Concurenței
b. Invitație la Congresul aniversar al Profesiei Contabile din România – 23 și 24 septembrie
2016 ʺProfesia contabilă în era digitală. Provocări și oportunitățiʺ (confirmare pentru
participare până la 15 august 2016)
c. Deplasare la Chișinău, Republica Moldova 17 iunie 2016 (Conferința Internațională
aniversară)
d. Semnarea Protocolului în domeniul Educației Financiare dintre ASF - CAFR
e. Proiecte de Cercetare.
39.Diverse:
1. Analiză cu privire la sesizarea unui stagiar.
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