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ŞEDINŢA CONSILIULUI C.A.F.R. 

DIN DATA DE JOI, 11 MAI, ORA 10:00 

 

I. ORDINEA DE ZI : 

1.1 Semnarea procesului verbal al şedinţei Consiliului CAFR din data de 23 februarie 2017  

1.2 Discuții cu privire la ocuparea postului vacant din Consiliul CAFR 

                          

II. ETICĂ ȘI INVESTIGAȚII : 

 

A . BUNA REPUTAȚIE 

 

2.1-2.3 Referateale Departamentului de etică, conduită profesională și investigații (DECPI) privind 

autosesizarea CAFR cu privire la suspiciunea de compromitere a bunei reputatii a unor auditori financiari 

și cu privire la compromiterea bunei reputatii a unui auditor financiar – audieri orele 10:00 – 10.30, 

B. ETICA 

2.4 Referatul DECPI privind sancționarea disciplinara a unui auditor financiar  - audiere ora 10:45. 

2.5-2.7 Referate ale DECPI privind sesizarea DMCCP împotriva unor auditori financiari, persoane fizice 

și o firmă de audit, care nu au participat la efectuarea inspecției de calitate. 

 

III. ECONOMIC-FINANCIAR: 

 

3.1 Nota privind prelungirea  scrisorii de garantie bancara in favoarea DITL Sector 5 

 

                                               

IV. METODOLOGIE ȘI REGLEMENTĂRI: 

 

4.1 Nota privind stabilirea anumitor aspecte organizatorice privind Cel de-al cincilea Congres al profesiei 

de auditor financiar  

 

4.2 Nota privind organizarea Conferintei CAFR, septembrie 2017 

 

  

 

 

V. MONITORIZARE ŞI COMPETENŢĂ PROFESIONALĂ 

 

5.1  Nota privind nivelul diurnei acordate angajatilor DMCCP; 

 

5.2 Raspuns la constatarile din Informarea nr 1533/22.02.2017; 

 

                                              

VI. ÎNVĂȚĂMÂNT: 

 

6.1 Prezentarea solicitarii unui stagiar  

 

6.2  Nota program master Univ. Dunarea de jos din Galati Analiza Dosar master Univ Dunarea de 

Jos din Galati 



                                              

                                                                       

VII. SERVICII PENTRU MEMBRI: 

7.1 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. 

 

7.2 NOTA + 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 . 

 

7.3 NOTA + 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 . 

 

7.4 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 . 

 

7.5 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. 

 

7.6 HOTĂRÂRE pentru suspendarea, la cerere, a unor auditori financiari persoane fizice, membri ai 

Camerei Auditorilor Financiari din Romania, din Registrul public al auditorilor financiari 

 

7.7 HOTĂRÂRE pentru suspendarea, la cerere, a unor auditori financiari persoane juridice, membri ai 

Camerei Auditorilor Financiari din Romania, din Registrul public al auditorilor financiari 

 

7.8 HOTĂRÂRE pentru retragerea calității de membru al Camerei unor auditori financiari persoane 

fizice, ca urmare a decesului 

 

7.9 Notă privind cererea unui auditor financiar  pentru restituirea cotizației fixe aferente anului 2017. 

 

7.10 Notă privind cererea unui auditor financiar  pentru acordarea vizei aferente anului 2017. 

 

7.11 Informare privind actualizarea bazei de date a CAFR care stă la baza generării Registrului public 

al auditorilor financiari. 

 

7.12 Informare privind situația auditorilor financiari existenți la data de 30.04.2017. 

 

7.13  Nota privind declanșarea procedurii de sancționare a unor auditori financiari, persoane fizice si 

juridice, care nu și-au îndeplinit obligațiile de membru la termenele stabilite prin reglementările 

CAFR. 

 

7.14 HOTĂRÂRI pentru suspendarea calității de membru al Camerei a unor auditori financiari, 

persoane juridice 

      
                                                                                                                       

VIII. ACTIVITATE INTERNAȚIONALĂ 

 

8.1 Informare privind deplasarile internationale din perioada ianuarie-mai 2017 

 



8.2 Nota privind publicarea unui numar special al revistei Audit Financiar cu ocazia Congresului profesiei 

din luna noiembrie 
 
 

IX. RESURSE UMANE ȘI ADMINISTRATIV 

 

9.1. Nota privind modificarea componentei comisiei de negociere a CCM  

 

9.2 Notă privind stadiul obținerii documentației cadastrale și a avizului ISU pentru sediul central al CAFR 

 

 

 

X. DIVERSE 

 

10.1 CONSULTARE cu privire la Procedura de lucru privind soluționarea la nivelul Departamentului de 

etică, conduită profesională și investigații a sesizărilor formulate de către Departamentul de monitorizare, 

control și competență profesională în baza Hotărârii Consiliului CAFR nr. 18/2016 pentru aprobarea 

Normelor privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de 

auditorii financiari; 

 

10.2 Prezentare și discuție Consiliul Concurenței cu privire la masurile ce trebuiesc transpuse la nivelul 

CAFR ;  

 

10.3 Prezentare situație transpunere Directiva  

 

10.4 Informare cu privire la materialele prezentate spre informare / aprobare in sedintele de BP din lunile 

martie si aprilie 2017 

 

10.5  Plan audit intern 

 

10.6 Disponbilitate pentru o sedinta de Consiliu în luna iunie 2017 

 

10.7 Notă acord de colaborare cu ICPAC (Institute of Certified Public Accountants of Cyprus). 

10.7.1 Discutie colaborare European Federation of Accountants and Auditors for SMEs   

 

10.8 Informare situație examen mai 2017: 

- organizare examen la ASE in baza parteneriatului 

- alte aspecte organizatorice  

 

10.9 Alte informări și prezentări 

 

 


