Camera Auditorilor Financiari
din
România
Bucureşti, Str. Sirenelor, nr.67-69,
Sector 5
Tel. 031 433 59 4
Fax 031 433 59 40
e-mail: cafr@cafr.ro

Nr. ....... din 26.06.2018
ŞEDINŢĂ BIROU PERMANENT C.A.F.R.
DIN DATA DE MARȚI, 26.06. 2018, ORA 09:30

ORDINEA DE ZI :
I. Semnarea stenogramei şi a procesului verbal al şedinţei Biroului Permanent din data de
24.05.2018.
II.
Analizarea Proiectului Organigramei CAFR care se va înainta spre aprobare Consiliului
CAFR
III. ECONOMICO - FINANCIAR
III.1. Execuţia BVC la 31 mai 2018.
Materiale prezentate de dna. Corina Barabancea
IV.

RELAȚII INTERNE ȘI SECRETARIAT
VI.1 Contractul de închiriere a spațiului pentru Reprezentanța Timișoara.

VI.2. Situația contractelor încheiate pentru deschiderea reprezentanței Constanța, înaintate spre
validarea și aprobarea Biroului permanent.
Materiale prezentate de dna. Flavia Cioriceanu
V.RESURSE UMANE ȘI ADMINISTRATIV
V.1. Nota privind Proiectul privind politica de efectuare și compensare a orelor suplimentare în
cadrul CAFR.
V. 2 Notă privind aprobarea plătii unor ore suplimentare pentru unul dintre salariații aparatului
executiv al CAFR implicat in derularea unor activități suplimentare.
Materiale prezentate de dl Adrian Popescu
VI.MONITORIZARE, CONTROL ȘI COMPETENȚĂ PROFESIONALĂ
VI.1. Aprobarea Programului de inspecție trimestrial al DMCCP aferent TRIM III al anului
2018.
VI.2. Nota privind auditorii financiari care nu au putut fi inspectați în trimestrul II al anului 2018.
Materiale prezentate de dl Adrian Popescu
VII.
RELAŢII INTERNAȚIONALE
VII.1 Nota privind deplasările internaționale din perioada iunie-septembrie 2018.
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VII.2 Nota privind organizarea cursului cu tema ”Transformation numérique des cabinets” oferit de
FIDEF.
Materiale prezentate de dna. Anca Tiura
VIII. ADMITERE PREGATIRE CONTINUA ŞI STAGIARI
VIII.1 Informare privind situația finalizării anilor de stagiu de către stagiarii în activitatea de
audit financiar, înscriși la CAFR.
VIII.2 Discuții cu privire la impactul obligațiilor pe care le aveau persoanele aflate în perioada legală
(stagiari care au terminat stagiul și încă nu au promovat examenul de competență profesională) iar
în prezent nu sunt reglementate prin norme specific emise de ASPAAS.
VIII.3 Proiectul adresei formulată de CAFR către ASPAAS cu privire la datele cu caracter personal
ale stagiarilor în activitatea de audit financiar, conform cerințelor GDPR.
Material prezentat de dl Radu Prodan
IX.METODOLOGIE
IX.1 Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale membrilor Camerei Auditorilor
Financiari din România.
Material prezentat de dna Alice Petcu
X. SERVICII PENTRU MEMBRI
X.1 Notă privind solicitarea unor informații cu caracter personal din partea ASPAAS.
Material prezentat de dna Maria Ilie
XI.

DIVERSE

XI.1. Analiză și discuții cu privire la statutul de membru non-activ în conformitate cu noțiunea de
incompatibilitate stabilită de Legea 162/2017, raportat la situația din prezent a membrilor non-activi
din evidențele CAFR. Stabilirea unor etape pe care CAFR urmează să le parcurgă pentru alinierea
la cerințele Legii 162/2017, inclusiv solicitarea de reglementare de către ASPAAS.
Material prezentat de dna Daniela Ștefănuț
XI.2. Discuții cu privire la Adresa ASPAAS nr. 994/19.06.2018, înregistrată la CAFR sub nr.
3347/20.06.2018, cu privire la obligația de plată a CAFR, reprezentând contribuția aferentă
semestrului II 2017 către ASPAAS.
XI.3. Comunicatul privind deschiderea reprezentanței Constanța.
XI.4 Aprobarea angajării domnului Moldoveanu Marian Valentin la reprezentanța Constanța.
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