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ȘEDINŢA BIROULUI  PERMANENT AL CAFR 

MIERCURI 15 IUNIE  2016, ORA 12:30 

 

ORDINEA DE ZI : 

1. Semnarea procesului verbal al şedinţei Biroului Permanent din data de 24 mai  2016     

 

Raportări financiare: 

2. Execuția Bugetului de venituri și Cheltuieli la 31 mai 2016. 

 

Departamentul de servicii pentru membri: 

3. Informare privind situația auditorilor financiari, existenți la data de 31 mai 2016 (rapoarte, taxe, 

cursuri, declarația privind buna reputație). 

 

Monitorizare și competență profesională: 
4. Notă privind prezentarea, spre aprobarea Biroului permanent al Consiliului CAFR a Programului de 

inspecție pentru trimestrul III 2016 (Program trimestrial de inspecție pentru perioada 01 iulie – 30 

septembrie 2016). 

 

Învățământ 

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

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

CAFR. 

6. Notă de derogare privind cererea unui stagiar pentru suspendarea stagiului în activitatea de audit 

financiar. 

7. Notă privind cererea unui stagiar, de restituire tranșa I din cotizație anului III de stagiar. 

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

financiar-contabil pentru persoanele care au obținut titlul științific de doctor în ʺcontabilitateʺ. 

Resurse umane 

9. Notă internă privind acordarea unui ajutor pentru un salariat. 

10. Informare asupra diverselor proiecte aflate în desfășurare (Contract Colectiv de Munca, recepție 

clădire, etc.). 

 

Compartiment audit intern 

11. Informare privind rezultatele obținute din chestionarea auditorilor selectați și a stagiarilor din 

Reprezentanțele Regionale CAFR, în cadrul misiunii de audit intern. 

 

12. ALTE INFORMĂRI: 

 a.Situația stocului publicației Ghid pentru Audit de Calitate 2012 – retipărire/reeditare. 

 

13. DIVERSE: 

a) Propunere proiect de implementare a sistemului avertizorilor de  integritate în cadrul CAFR 

b) Informare privind solicitare furnizare informații – Consiliul Concurenței. 

c) Informare cu privire la realizarea și organizarea în comun, CAFR – Oficiul Național de Prevenire 

și Combatere a Spălării Banilor, a primului seminar de instruire în  data de 27 iunie 2016. 
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       d) Informare și analiză sondaj întreprins de CAFR în rândul stagiarilor. 

       e) Informare privind situația opțiunilor auditorilor și stagiarilor privind cursurile 2016 la data de 

15.06.2016. 

  

      6.Informare privind organizarea cursurilor obligatorii CAFR la data de 15.06.2016: 

            a) situația suporturilor de curs 

            b) situația revizuirii suporturilor de curs 

            c) lectori pentru filmare 

            d) programul de filmare 

            e) termen estimativ de finalizare și postare cursuri on-line 

  

      7 . Informare și discuție cursuri nestructurate iunie-august 2016 CAFR      

  


