
 

 

 

 

                    ȘEDINŢA BIROULUI  PERMANENT AL CAFR 

                                             DIN DATA DE 19 DECEMBRIE 2016, ORA 10:00 

 

ORDINEA DE ZI : 

1.Semnarea procesului verbal al şedinţei Biroului Permanent din data de 23 noiembrie 2016; 

 

Raportări financiare: 

2. Execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli la 30 noiembrie  2016; 

3. Proiectul Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2017; 

                                                            

Învățământ: 

4.Informare cu privire la echivalarea testului de acces la stagiu pentru anii 2014, 2015 şi 2016; 

 

Monitorizare şi competenţă profesională 

 5.Notă privind prezentarea spre aprobarea Biroului Permanent al Consiliului CAFR a Programului de 

inspecție al DCMP pentru trimestrul I  al anului 2017; 

 

Juridic 

6.Informare privind cercetări disciplinare la nivel de CAFR; 

     

Resurse umane și administrativ 

    7.Notă privind plata orelor suplimentare efectuate de salariaţii reprezentanţelor CAFR; 

    8.Notă privind Contractul Colectiv de Munca 2016; 

    9.Notă propunere de majorare a valorii unui tichet de masă începând cu ianuarie 2017; 

    10.Notă privind participarea unui salariat al CAFR la întâlnirea Common Content de la Roma; 

    11.Informare privind stadiul lucrărilor în diverse proiecte administrative; 

    12.Notă privind acordarea unui ajutor de înmormântare unui salariat cu ocazia decesului bunicului; 

13. Notă privind propunerea de modificare a Anexei Regulamentului Intern al CAFR referitoare la 

modificarea grilei de evaluare a criteriilor de performanţă; 

    14.Notă pentru deblocarea unui post de sef  birou în cadrul Reprezentanţei CAFR Cluj – Napoca; 

15.Informare referitoare la procesul de evaluare a performanţelor salariaţilor aparatului executiv al   

CAFR aferente anului 2016; 

    16.Informare privind raportul de activitate al Departamentului Resurse Umane si Administrativ pe anul   

2016 si proiectul planului de activitate pentru 2017; 

 

Comunicare şi relaţii internaţionale  

17.Notă privind vânzarea “Manualului de Reglementări Internaţionale de Control al Calităţii, Audit, 

Revizuire, alte Servicii  şi Servicii Conexe al IFAC ed.2015”; 

18.Aprobarea de către Biroul Permanent al CAFR a postării pe site-ul Camerei a  ʺMesajului 

Consiliului    CAFR de felicitare cu prilejul sărbătorilor de iarnă, pentru auditorii financiariʺ; 

    19. Planul de marketing şi comunicare al CAFR pentru anul 2017; 

20. Notă privind obţinerea codului ISBN şi adoptarea Manualului de Reglementări Internaţionale 

de Control al Calităţii, Audit, Revizuire, alte Servicii şi Servicii Conexe al IFAC ed.2015; 

 



 

 

 

 

 Etică şi investigaţii 

     21.Raport cu privire la sesizarile soluţionate la nivelul CAFR  în anii 2015-2016 întocmit de 

Departamentul de Etică şi Conduită Profesională; 

 

Audit intern 

22.Informare - Raport de audit intern pentru misiunea de desfășurată în anul 2016, la Reprezentanțele 

Regionale ale CAFR; 

     23.Informare - Planul de audit intern pentru anul 2017; 

 

     Metodologie si Reglementări 

24.Informare privind obligaţiile CAFR, stabilite conform OUG/90/2008 care nu sunt încă 

implementate în legislaţia Camerei; 

 

     25. DIVERSE: 

a. Raport de activitate 2016 şi plan de activitate 2017. 


