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ȘEDINŢA BIROULUI  PERMANENT AL CAFR 

LUNI  02  NOIEMBRIE  2015, ORA 09:30 

 

ORDINEA DE ZI : 

1. Semnarea procesului verbal al şedinţei Biroului Permanent din data de 30 septembrie 2015. 

2. Notă privind execuţia bugetară la 30 septembrie  2015.   

3. Notă referitoare la acordarea unui ajutor de înmormântare unui salariat al CAFR. 

4. Notă referitoare la acordarea unor indemnizații salariaților CAFR cu ocazia unor evenimente deosebite. 

    

Învățământ 

5.Notă privind aprobarea echivalării testului de acces la stagiu și reducerea vechimii în domeniul 

financiar-contabil pentru absolvenţii programelor masterale pentru care există protocoale încheiate cu 

Camera Auditorilor Financiari din România; 

6.Notă privind aprobarea echivalării testului de acces la stagiu pentru absolvenţii ACCA care nu au 

desfăşurat activităţi de audit statutar; 

7.Notă de informare pentru supravegherea video a examenului de competență  pentru atribuirea calitații 

de auditor financiar,  noiembrie 2015. 

8.Notă de informare pentru modificarea notei de organizare a examenului de competență pentru atribuirea 

calitații de auditor financiar,  noiembrie 2015. 

9.Notă de informare pentru modificarea procedurii de înregistrare a fișelor de pregătire profesională. 

 

Servicii pentru membri 

10.Notă privind situația auditorilor financiari, persoane fizice și juridice care nu au achitat cotizația fixă în 

ultimii 2 ani consecutiv (2013 și 2014), cărora le-au fost transmise scrisori de înștiințare. 

 

Audit intern 

11.1 Notă de informare cu privire la  stadiul traducerii și revizuirii Manualului IAASB, ediţia 2014. 

11.2  Notă cu privire la actualizarea traducerii Standardelor Internaţionale de Educaţie şi a Codului Etic al 

Profesioniştilor contabili. 

 

Activitate internațională 

12.Notă pentru aprobarea participării la workshop-ul “Audit ToT” organizat de Banca Mondiala pentru 

asistarea comunității auditorilor Întreprinderilor Mici Si Mijlocii in particular in implementarea 

Standardelor Internaționale de Audit (ISA’s). 

13.Notă pentru aprobarea participării la întâlnirea Common Content din 14-15 decembrie 2015 ce se va 

desfășura la Bruxelles si desemnarea reprezentării CAFR. 

14.Notă pentru organizarea de cursuri de „comunicare asertiva” inhouse pentru tot executivul CAFR si 

colaboratori(pre-aprobată in Ședința de Consiliu din 19 iunie 2015) cu feedback final referitor la 

participanți si soluții de îmbunătățire a comunicării externe a CAFR.. 

15.Notă privind reorganizarea activității prin utilizarea gratuita a Microsoft OneNote  

(https://support.office.com/ro-ro/article/Activit%C4%83%C8%9Bi-de-baz%C4%83-%C3%AEn-

OneNote-2010-29a50122-eb92-4eaf-8a39-ae5f01094ddc#__toc254270329  ) pentru reducerea birocrației 

si a arhivarii tipice in format hârtie. 

16.Notă privind propunerea semnării unui parteneriat cu L’Ácademie des Science et Techniques 

Comptables et Financieres.  

17.Notă privind propunerea înființării si gestionării unei pagini profesionale CAFR pe site-ul LinkedIn. 

 

 Etică și investigații. 

18.Informare privind situația derulării procesului de selecție pentru achiziția de servicii la nivelul CAFR, 

în luna octombrie 2015. 



 

 

 

2 

 

 Departament marketing și publicații. 

19.Discuţii privind strategia revistelor CAFR.  

              

20.Alte informări : 

20.1. Bugetul estimat al Congresului CAFR și Zilei Auditorului Financiar, Brașov 23 octombrie 2015. 

20.2. Situația zilelor de CO neefectuate la 31 octombrie 2015. 

 

21. DIVERSE: 

21.1. Prezentare stadiu protocoale 

  

  


