
 

 

 

 

ȘEDINŢA BIROULUI  PERMANENT AL CAFR 

MIERCURI  17 FEBRUARIE  2016, ORA 09:30 

 

ORDINEA DE ZI : 

1.Semnarea procesului verbal al şedinţei Biroului Permanent din data de 20 ianuarie  2016 

 

Raportări financiare: 

2. Execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli la 31 ianuarie 2016.  

3. Execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2015. 

4. Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016 – Discutarea si înaintarea formei finale 

propunere. 

5. Notă privind revizuirea contractelor de prestări servicii încheiate de CAFR cu colaboratori persoane 

fizice. 

6. Prezentare situatie privind auditori. 

7. Situație privind mandatul reprezentantului CAFR în Comisia de disciplină a CSIPPC. 

                                         

Monitorizare și competență profesională: 

8. Notă privind Raportul de activitate al DMCP din anul 2015 și Programul al activității al DMCP pentru 

anul 2016. 

9. Informare cu privire la rezultatele verificărilor tematice efectuate la auditorii financiari. 

10. Normele de inspectie 2016 corelate cu Norma Etică – Propuneri pentru aprobarea în Consiliu CAFR. 

 

Compartiment audit intern: 

11. Informare privind elaborarea ʺCartei auditului internʺ și a ʺPlanului de audit intern pentru anul 2016ʺ. 

 

Învățământ: 

12. 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 

Camera Auditorilor Financiari din România. 

13. Notă privind aprobarea echivalării testului de acces la stagiu pentru absolvenții ACCA care nu au 

desfășurat activități de audit statutar. 

14.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. 

 

Etică și investigații: 

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

în luna ianuarie  2016. 

a) Firma de paza – Discutie privind situatia de la CAFR dupa semnarea contractului de paza 

b) Firma de cursuri – Prezentare 

   

Servicii pentru membrii   

16.Solicitări derogări pentru auditori financiari 

 

Resurse Umane: 

      17.Nota privind propunerea de modificare si completare a ordinului presedintelui CAFR prin care 

Consiliul Camerei a stabilit comisia de negociere a Contractului Colectiv de Munca. 



 

 

 

 

      18. Nota privind propunerea spre aprobare de catre Consiliul Camerei a noului Regulament Intern al 

CAFR. 

      19. Nota privind propunerea spre aprobare de catre Consiliul Camerei a modificarilor aduse organigramei 

CAFR.  

20. Nota privind implementarea unui chestionar prin care membri care au fost supusi procesului de 

control din partea DMCP sa poata oferi feedback asupra modului in care s-a desfasurat si organizat 

inspectia. 

21. Nota privind Departamentul Servicii Membri. 

 

Activitate Internațională: 
22. Notă privind aprobarea deplasărilor externe și participarea la evenimentele internaționale în perioada 

februarie-mai 2016.   

 

23. ALTE INFORMĂRI. 

 


