
 

 

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 

          Consiliul CAFR   

                   Nr. 6689 din 19.10.2017  

 

ŞEDINŢA CONSILIULUI C.A.F.R. 

DIN DATA DE JOI, 19.10. 2017, ORA 11:30 

 

 

ORDINEA DE ZI : 

 

 

I. Semnarea  stenogramei şi a procesului verbal  al şedinţei Consiliului  din data de 27 

septembrie 2017. 

 

 

II. MONITORIZARE, CONTROL ŞI COMPETENŢĂ PROFESIONALĂ 

2.1. Notă privind propunerea de modificare a Hotărârii nr. 116/2016 pentru 

aprobarea Normelor privind drepturile banesti ale salariatilor si persoanelor 

asimilate acestora pe perioada delegarii in alta localitate pe teritoriul Romaniei. 

2.2. Notă cu privire la efectuarea de catre DMCCP a unor studii de piaţă legate de 

modificarile legislative cu impact asupra activitatii membrilor Camerei. 

 

     Materiale prezentate de dl Adrian Popescu 

III. ÎNVĂȚĂMÂNT 

3.1. Notă privind aprobarea înfiinţării în cadrul DAPCS al CAFR a “Academiei de 

pregătire profesională-APP”. 

3.2. Notă privind comisia de examinare a testului de aptitudini pentru persoanele 

fizice care au dobândit calitatea de auditor financiar atribuită de alt stat 

membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori 

Confederaţiei Elveţiene – sesiunea noiembrie 2017. 

3.3. Notă de derogare privind cererea domnului Belu Daniel pentru prelungirea 

perioadei legale de susținere a examenul de competentă profesională pentru 

atribuirea calității de auditor financiar. 

3.4. Notă de derogare privind cererea domnului Bote Marius pentru exceptarea sau 

amanarea de la plata taxei pentru o proba a examenului de competenta si a 

cotizatiei fixe anuale pentru anul 2017. 

3.5. Notă de derogare privind cererea doamnei Piko Georgiana Daniela pentru 

prelungirea perioadei legale de susținere a examenul de competentă 

profesională pentru atribuirea calității de auditor financiar. 



 

 

3.6. Notă de derogare privind cererea doamnei Enciu Lascar Ana Maria pentru 

prelungirea perioadei legale de susținere a examenul de competentă 

profesională pentru atribuirea calității de auditor financiar. 

3.7. Notă de derogare privind cererea doamnei Radu Paula Elena pentru prelungirea 

perioadei legale de susținere a examenul de competentă profesională pentru 

atribuirea calității de auditor financiar. 

3.8. Notă de derogare privind cererea doamnei Munteanu Nadia pentru prelungirea 

perioadei legale de susținere a examenul de competentă profesională pentru 

atribuirea calității de auditor financiar. 

3.9. Notă de derogare privind cererea doamnei Pastrama Oana pentru prelungirea 

perioadei legale de susținere a examenul de competentă profesională pentru 

atribuirea calității de auditor financiar. 

3.10.Notă privind modificarea comisiei tehnice implicate în organizarea examenului 

de competenţă profesională, pentru atribuirea calităţii de auditor financiar, 

noiembrie 2017, Bucureşti. 

3.11.Notă de derogare privind cererea doamnei Tomutia Larisa Ionelia pentru 

prelungirea perioadei legale de susţinere a examenuli de competenţă 

profesională pentru atribuirea calităţii de auditor financiar. 

3.12.Notă de derogare privind cererea doamnei Vasilescu Violeta Gabriela pentru 

prelungirea perioadei legale de sustinere a examenului de competenţă 

profesională pentru atribuirea calităţii de auditor financiar. 

 

                                                  Materiale prezentate de dl Radu Prodan 

 

IV. RELATII INTERNAȚIONALE 

4.1. Notă privind înființarea unui grup de lucru de comunicare și imagine. 

4.2. Notă privind situația revistelor Practici de Audit și Audit Financiar. 

4.3. Notă privind demararea procedurilor de traducere, revizuire şi publicare a 

standardelor ISA 800, 805 și 810 emise de IFAC. 

4.4. Notă privind Planul de Marketing și Comunicare 2018. 

                                            Materiale prezentate  de dna. Anca Tiura 

 

V. RESURSE UMANE ȘI ADMINISTRATIV 

5.1. Nota privind nominalizarea membrilor Comisiei de negociere a CCM din 

partea angajatorului. 

 

Materiale prezentate de dl  Sabin Covrig 

 

VI. ETICĂ ȘI INVESTIGAȚII : 

6.1.  Referat cu privire la situația de compromitere a bunei reputații a auditorului 

financiar ROMANESCU DOINIȚA, certificat de membru nr. 1787 – 

prezentare fără convocarea auditorului. 

 

Materiale prezentate de dna Daniela Ștefănuț 

 

VII. ECONOMIC FINANCIAR: 

   7. 1.  Proiect Buget de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018 



 

 

       Materiale prezentate de dna.Corina Barabancea 

 

VIII. METODOLOGIE ŞI REGLEMENTĂRI: 

8.1. Nota pentru aprobarea componenței grupului de lucru, constituit la nivelul 

CAFR, pentru modificarea și actualizarea ROF și a calendarului de activități. 

8.2.  Informare privind stadiul activităților organizatorice pentru Congresul 

profesiei de auditor financiar din data de 3.11.2017. 

 

                                                                           Materiale prezentate de dna.Alice Petcu 

 

8.3. Informare privind organizarea şi funcţionarea comitetelor de lucru din cadrul 

Camerei Auditorilor Financiari din România. 

 

Material prezentat de  dna. Anca Amuza-Conabie 

 

 

IX. COMPARTIMENT JURIDIC 

9.1.  Prezentare plan de recuperare taxe membrii CAFR restanţieri. 

9.2.  Informare privind stadiul dosarele în materia litigiilor de muncă, având obiect 

contestaţie decizie de sancţionare (Popovici Andra). 

 

                                             Materiale prezentate de dl. Alin Bobic   

  

X. DIVERSE 

Discuţiii despre: 

10.1. Informarea privind stadiul intabularii si obtinerii avizului ISU (transmisa 

membrilor Consiliului in data de 09.10.2017) 

10.2. Informarea privind caietul de sarcini pentru selectarea unui furnizor de servicii 

de proiectare (transmisa membrilor Consiliului in data de 10.10.2017) 

10.3. Documentele referitoare la conflictul de munca intre CAFR si Andra Popovici 

(transmise membrilor Consiliului în data de 12.10.2017) 

 

                                                              Materiale prezentate de dl  Sabin Covrig 

 

10.4. Informare privind Comisia de disciplina a Camerei  - regulament, competențe, 

componență. 

                                                           Materiale prezentate de dna Daniela Ștefănuț 

 

10.5. Discuţii privind încheierea unui acord de parteneriat cu Universitatea Ştefan 

cel Mare, din Suceava, în vederea corelării ofertei educaționale a USV cu 

cererea pieței muncii după modelul Triple Helix (mediul academic-mediul de 

afaceri-autorități publice). 

 

Materiale prezentate de dl Radu Prodan 

 

10.6. Discutii privind stabilirea datei Conferintei CAFR 2018 (in vederea rezervarii 

locatiei). 

      Materiale prezentate de dna Cerbu Cristina 



 

 

10.7. Informare privind plângerea penală formulate de Andrieş Ioan, cu privire la un 

posibil abuz în serviciu. 

Materiale prezentate de dna Daniela Ștefănuț 

10.8. Dezbateri cu privire la acordarea titlurilor de membru în comitetul de 

onoare/excelenta membrilor Consiliului CAFR în mandatul 2014-2017. 

 

10.9. Alte discuţii. 

 

 

 

 

 


