ŞEDINŢA CONSILIULUI C.A.F.R.
DIN DATA DE JOI, 23 FEBRUARIE, ORA 10:00

I.
ORDINEA DE ZI :
1.Semnarea procesului verbal al şedinţei Consiliului CAFR din data de 20 decembrie 2016
II.

ETICĂ ȘI INVESTIGAȚII :

2.AUDIERI - investigaţii disciplinare :
2.1 Audiere auditor financiar 1
2.2. Audiere auditor financiar 2

III.

RAPORTĂRI FINANCIARE:

3.1 Executia Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016
3.2 Situatiile financiare pentru exercitiul financiar 2016
3.3 Proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017

IV.

METODOLOGIE ȘI REGLEMENTĂRI:

4.1. Notă cu privire la organizarea Conferinței ordinare a CAFR din 01.04.2017
4.2. Hotărârea Consiliului CAFR pentru aprobarea Normelor privind atribuirea calităţii de membru,
înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor fizice şi autorizarea, înscrierea, evidenţa,
retragerea şi suspendarea persoanelor juridice în şi din Registrul public al auditorilor financiari
4.3 Hotărârea Consiliului CAFR pentru aprobarea încheierii “Memorandumului dintre ICAEW ȘI
CAFR - STATUT DE MEMBRU ȘI DREPTURI DE A AUDITA.

V.

JURIDIC

5.1 Nota de aprobare privind prelungirea perioadei pentru care a fost desemnata dna. Petcu Alice
Magdalena in calitate de reprezentant al CAFR, ca membru al Consiliului superior al CSIPPC;

VI.

MONITORIZARE ŞI COMPETENŢĂ PROFESIONALĂ

6.1 Raportul anual de activitate al DMCCP aferent anului 2016;
6.2 Nota privind nivelul diurnei acordate angajatilor DMCCP;
6.3 Nota privind auditorii financiari care nu au putut fi inspectati de DMCCP in anul 2016.

VII.

ÎNVĂȚĂMÂNT:

7.1 NOTĂ privind organizarea examenului de competenţă profesională, pentru atribuirea calităţii de
auditor financiar, mai 2017, Bucuresti.
7.2 Notă privind organizarea 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 iunie 2017
7.3 Notă de derogare privind cererea doamnei Caslacovici Gianina Adela pentru prelungirea perioadei
legale de susținere a examenul de competentă profesională pentru atribuirea calității de auditor
financiar si restituirea taxei de la examenul din noiembrie
7.4 Notă de derogare privind cererea doamnei Druică Nicoleta pentru echivalarea testului de acces la
stagiu, cu programul de master ”Management Financiar Contabil”, al Universitatii George Bacovia din
Bacau, precum si echivalarea/diminuarea perioadei de stagiu cu anii de stagiu efectuați in perioada
2005-2007
7.5 Notă de derogare privind cererea doamnei Curta Elena Nicoleta pentru reluarea stagiului incepand
cu anul II in activitatea de audit financiar
7.6 Notă de derogare privind cererea doamnei Cina Constanta de continuare a stagiului de audit
financiar
7.7 Notă e derogare privind cererea doamnei Zainea Iagamos Corina Gabriela pentru prelungirea
perioadei legale de susținere a examenul de competentă profesională pentru atribuirea calității de
auditor financiar
7.8 Notă de derogare privind cererea doamnei Deaconu Iulia Simona de continuare a stagiului de audit
financiar
7.9 Notă de derogare privind cererea doamnei Dedu Nicoleta pentru prelungirea perioadei legale de
susținere a examenul de competentă profesională pentru atribuirea calității de auditor financiar
7.10 Notă de derogare privind cererea doamnei Pirvan Petruta pentru prelungirea perioadei legale de
susținere a examenul de competentă profesională pentru atribuirea calității de auditor financiar
7.11 Notă de derogare privind cererea doamnei Udroiu Viorica pentru prelungirea perioadei legale de
susținere a examenul de competentă profesională pentru atribuirea calității de auditor financiar

VIII. SERVICII PENTRU MEMBRI:
8.1 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.

8.2 Notă + 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 .
8.3 Notă + 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 .
8.4 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 .
8.5 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.
8.6 HOTĂRÂRE pentru suspendarea, la cerere, a unor auditori financiari persoane fizice, membri ai
Camerei Auditorilor Financiari din Romania, din Registrul public al auditorilor financiari.
8.7 HOTĂRÂRE pentru retragerea calității de membru al Camerei unor auditori financiari persoane
fizice, ca urmare a decesului.
8.8 HOTĂRÂRE pentru reatribuirea calității de membru al Camerei Auditorilor Financiari din
România persoanelor juridice și înscrierea în Registrul public al auditorilor financiari
8.9 Nota privind cererea dnei. Blejoiu Cristina de suspendare pe caz de boală, începând cu anul 2016.depus pe hartie
8.10 Nota privind cererea dnei. Gitlan Peta Nicoleta Petruta de suspendare, fiind în concediul pentru
creșterea copilului, începând cu anul 2016.
8.11 Nota privind extinderea componentei comitetelor de lucru.

IX.

ETICĂ ȘI INVESTIGAȚII :

9.1 Nota referitoare la respectarea criteriilor de buna reputatie de catre un auditor financiar
9.2 Referat privind solutionarea unui dosar disciplinar

X.

SESIZARI SI INFORMĂRI:

10.1. Sesizarea Consiliului Camerei formulată de un salariat al CAFR
10.2 Informare cu privire la soluții alternative de restructurare a website-ului și aplicații CAFR
10.3 Informare privind Raportul intocmit in baza Ordinului 103/2016

XI.

RESURSE UMANE ȘI ADMINISTRATIV

11. Nota referitoare la procesul de evaluare a performantelor salariatilor.

XII.

ACTIVITATE INTERNAȚIONALĂ

12.1 Nota de informare privind evenimentele internaţionale 2017
12.2Nota de informare cu privire la invitatia la evenimentele din Azerbaijan;
12.3. Notă de informare privind invitația de participare la cea de-a XX-a Conferință Aniversară a
Camerei Auditorilor din Ungaria
12.4 Nota de informare privind invitația de participare la Conferinta Anuala a Asociatiei Contabililor
Profesionisti din Republica Moldova.
XIII. DIVERSE
13.1 Pozitia CAFR fata de cerintele de raportare extinse impuse de Regulamentul 537/2014, precum
si modul de abordare a cerintelor standardelor noi sau revizuite.
13.2 Seminarii pentru membrii auditori financiari sustinute de reprezentanti ai ONPCSB

