
 

 

 

 

 

 

 

 

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 

            

                     ŞEDINŢA BIROU PERMANENT C.A.F.R. 

DIN DATA DE MIERCURI, 15 NOIEMBRIE 2017, ORA 15:00 

 

ORDINEA DE ZI : 

 

 

 

I. 1.1. Semnarea stenogramei şi a procesului verbal  al şedinţei Biroului Permanent  

din data de 19 octombrie 2017 

 

 

II. ECONOMIC FINANCIAR: 

2.1.  Executia bugetului de venituri si cheltuieli la 31 octombrie 2017 şi proiecţia la 31 

decembrie 2017. 

          2.2.  Proiect Buget de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018. 

 

     Materiale prezentate de dna.Corina Barabancea 

 

 

III. ETICĂ ȘI INVESTIGAȚII 

3.1. Informare privind solicitarea doamnei Petre Georgeta, fost membru al 

Consiliului CAFR in mandatul 2011-2014, cu privire la asigurarea de asistenţă 

juridică din partea CAFR în cadrul dosarului penal 703/P/2017 aflat în faza de 

cercetare penală la Secția 18 Poliție. 

3.2. Informare privind solicitarea, unor foști membri ai Consiliului CAFR în 

mandatul 2011-2014, de furnizare a stenogramelor/proceselor-verbale care au 

fost transmise Secției 18 Poliție în vederea soluționării dosarului penal 

703/P/2017. 

                                                                     Materiale prezentate de dna Daniela Ștefănuț 

 

 

IV. RELATII INTERNAȚIONALE 

4.1. Notă privind deplasările la evenimente internaționale 

4.2. Notă privind achiziția materialelor promoționale pentru sărbători 

 

Materiale prezentate  de dna. Anca Tiura 

 



     V. RESURSE UMANE ȘI ADMINISTRATIV 

5.1.Notă privind aprobarea unor ajutoare financiare unor salariat ai CAFR , conform 

ROF. 

5.2.Notă privind aprobarea plăţii anuale integrale a abonamentului pentru anul 2018 

către firma Green Environment Support, care ne asigură consultanţă pe probleme 

de gestionare a deseurilor, pentru a beneficia de un discount de 25% din valoarea 

abonamentului 

5.3.Notă privind aprobarea inchiderii activitatii în cadrul CAFR în perioada 27-29 

decembrie 2017. 

5.4.Notă privind acordarea unor sume neimpozabile în beneficiul copiilor minori ai 

salariaţilor CAFR cu ocazia sarbatorilor de iarnă. 

5.5.Notă privind necesitatea incheierii unui contract de servicii IT pentru asigurarea 

continuităţii activităţii. 

Materiale prezentate de dl  Sabin Covrig 

 

VI. METODOLOGIE ŞI REGLEMENTĂRI 

6.1. Analiză cu privire la pragurile stabilite prin legislația contabilă pentru criteriile de 

mărime în funcție de care se stabilește obligativitatea auditării situațiilor 

financiare anuale și impactul reducerii acestora. 

                                                                          Materiale prezentate de dna.Alice Petcu 

 

 

VII. DEPARTAMENTUL MONITORIZARE, CONTROL ŞI COMPETENŢĂ 

PROFESIONALĂ 

7.1. Notă privind situaţia auditorilor financiari care nu au putut fi inspectaţi de 

DMCCP în trimestrul I, II şi III ale anului 2017 

     Material prezentat de dl. Adrian Popescu 

 

VIII. DIVERSE 

8.1. Discuţii privind solicitarea de sponsorizare ASE. 

8.2. Discuţii privind Congresul CAFR din 03.11. 2017  şi aprobare acordării unor 

bonusuri/stimulente persoanelor din cadrul CAFR implicate în organizarea 

Congresului. 

8.3. Discuţii privind contractual de asistenţă juridică cu Costinescu & Asociaţii SPARL. 

8.4. Discuţii privind situaţia revistei Audit Financiar. 

8.5. Discuţii privind contractual  cu Transparency Internaţional. 

8.6.  Alte discutii. 
 

 

    

 

 


