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Camera Auditorilor Financiari                      

                   din                                                                            

               România                                                                                              

Bucureşti, Str. Sirenelor, nr.67-69, 

     Sector 5    

Tel. 031 433 59 45u77 

                   Fax 031 433 59 40 

                   e-mail: cafr@cafr.ro 

          Consiliul CAFR   

  

 

               

ŞEDINŢA CONSILIULUI C.A.F.R. 

DIN DATA DE JOI, 20 IULIE 2017, ORA 09:30 

 

I. ORDINEA DE ZI : 

Semnarea proceselor verbale ale şedinţelor de  Consiliu CAFR din data de 11 mai 2017 și 06 iunie 

2017;  

 

                          

II. ETICĂ ȘI INVESTIGAȚII : 

 

A .BUNA REPUTAȚIE 

 

2.1 Referatul DECPI privind autosesizarea CAFR cu privire la compromiterea bunei reputatii a unui 

auditor financiar– audiere ora 09:30, 

2.2 Referatul DECPI privind autosesizarea CAFR cu privire la compromiterea bunei reputatii a unui 

auditor financiar– audiere ora 09:45, 

 

B. ETICA 

2.3 Referatul DECPI privind sancționarea disciplinara a unui auditor financiar - audiere ora 10:00. 

2.4 Referatul DECPI privind sancționarea disciplinara a unui auditor financiar - audiere ora 10:15. 

2.5 Referatul DECPI privind sancționarea disciplinara a a unui auditor financiar - audiere ora 10:30. 

 

C. INFORMARI 

2.6 Informare privind statusul hotărârilor DECPI aprobate de CAFR transmise spre aprobare la CSIPPC 

și neaprobate până la aceasta dată 

 

III. ECONOMIC-FINANCIAR: 

 

3.1 Informare privind Executia bugetului de venituri si cheltuieli la 30 iunie 2017 

                                               

 

 

IV. METODOLOGIE ȘI REGLEMENTĂRI: 

 

4.1 . a. Punct de vedere  formulat de  executivul CAFR cu privire la organizarea alegerilor din 

septembrie 2017  

b. Punct de vedere  formulat de  casa de avocatura cu privire la organizarea alegerilor din septembrie 

2017  

4.2 Regulament pentru organizarea si desfasurarea alegerilor 

4.3 Norme pentru desemnarea reprezentantilor auditorilor financiari la Conferinta CAFR din data de 23 

septembrie 2017 
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4.4 Aprobarea încheierii  Protocolului privind cooperarea în domeniul recunoaşterii cursurilor de 

pregătire profesională dintre CAFR si ANEVAR 

 

 

V. MONITORIZARE ŞI COMPETENŢĂ PROFESIONALĂ 

 

5.1  Nota privind nivelul diurnei acordate angajatilor DMCCP; 

5.2 Prezentarea situației  reluarea inspecțiilor; 

 

                                              

VI. ÎNVĂȚĂMÂNT: 

 

6.1 Notă privind cererea unei doamne pentru declararea ca „ADMIS” la examenul de competenta 

profesionala – mai 2017 

6.2 NOTĂ privind echivalarea programului de master ,,Contabilitate audit și expertiză contabilă” cu 

testul de acces la stagiu şi acordarea de excepţii de la vechimea în domeniul financiar-contabil 

6.3 NOTĂ privind echivalarea programului de master ,,Audit intern” cu testul de acces la stagiu şi 

acordarea de excepţii de la vechimea în domeniul financiar-contabil 

6.4 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 

                                              

                                                                   

VII. SERVICII PENTRU MEMBRI: 

 

7.1 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 . 

7.2 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 . 

7.3 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 . 

7.4 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. 

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

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

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

fizice, ca urmare a decesului. 

    

  

VIII. ACTIVITATE INTERNAȚIONALĂ 

 

8.1 Incheierea unui Tratat de colaborare CAFR - Asociatia Contabililor si Auditorilor din Lituania 

8.2 Informare deplasari perioada iulie-noiembrie 2017. 

8.3  Informare deplasari mai - iulie 2017 
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8.4 HOTĂRÂRE privind aprobarea traducerii și revizuirii NOCLAR (NON CONFORMITATEA 

CU LEGILE ŞI REGLEMENTĂRILE)  document elaborat de Federaţia Internaţionala a 

Contabililor cu intrare în vigoare la 15 iulie 2017 

8.5 Informare privind  semnarea protocolului cu ICPAC- CIPRU 

8.6  NOTĂ privind publicarea unui număr special al uneia dintre revistele „Audit Financiar” sau 

„Practici de Audit”cu ocazia Congresului profesiei din luna noiembrie 

8.7 Incheierea unui nou acord cu ACCA 

                                              

 

IX. RESURSE UMANE ȘI ADMINISTRATIV 

 

9.1. Nota spre aprobare privind modificarea Comisiei de negociere a CCM  

9.2 Nota spre informare privind stadiul obtinerii documentatiei cadastrale si a avizului ISU pentru sediul 

central CAFR (nu a intrat in Consiliul din luna mai 2017) 

9.3 Nota spre informare privind planul de masuri cu privire la remedierea deficientelor constatate cu 

ocazia controlului din partea ISU 

9.4 Informare privind controalele efectuate de diverse autoritati ale statului 

9.5 Informare prvind   modificări în componența aparatului executiv  si alte informari privind activitatea 

DRUA 

 

X  Adoptarea Legii nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale și al situațiilor 

financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative 

10.1 Inventarierea legislatiei  

10.2 Stabilirea prioritatilor pentru etapele urmatoare 

 

 

XI Incheiere  mandat Consiliu 2014-2017 

 

11.1. Stabilirea echipei formată din membri ai Consiliului care vor întocmi Raportul Consiliului la 

încheierea mandatului 2014-2017; 

11.2. Stabilirea modelului de Raport și informarea membrilor CAFR; 

 

 

XII DIVERSE 

121. Informare privind organizarea  Congresului CAFR din 3 noiembrie 2017 

12.2.a   Informare privind solicitarea Poliției Sector 5 – Serviciul de investigare a criminalității 

economice de furnizare a unor serii de informații  

         b. Informare privind solicitarea sectiei 19 Politie de furnizare a unor serii de informații si 

documente 

12.3 Informare privind Consiliul Concurentei  (adresa, status publicare in Monitorul Oficial a Hotararii 

Consiliului nr.55/2017 ,  retragere informații de pe site); 

12.4 Informare referitoare la situația declarațiilor privind respectarea criteriilor de bună reputație de 

membrii CAFR. 

12.5 Scrisoare deschisa colegilor mei din Consiliul CAFR 

 

 


