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ȘEDINŢA BIROULUI  PERMANENT AL CAFR 

LUNI  21 DECEMBRIE  2015 

 

ORDINEA DE ZI : 

1.Semnarea procesului verbal al şedinţei Biroului Permanent din data de 02 noiembrie  2015. 

 

Raportări financiare: 

2. Notă privind execuţia bugetară la 30 Noiembrie 2015.   

3. Informare cu privire la proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016  la nivelul CAFR. 

4. Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016 al Departamentului de Monitorizare și 

Competență Profesională. 

5. Notă privind clarificarea încadrării activității dependente/independente rezultate din contractele civile  

de prestări servicii încheiate de CAFR cu terțe persoane fizice. 

                         

Monitorizare și competență profesională: 

6. Notă privind prezentarea spre aprobarea Biroului Permanent al CAFR a Programului de inspecție al 

DCMP pentru trimestrul I  2016. 

                        

Departamentul Resurse Umane – Administrativ: 

7. Notă referitoare la propunerea de promovare internă a unui angajat. 

 

Învățământ: 

8. 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. 

9. 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 „contabilitate”. 

10. Notă privind recuperarea sau restituirea taxei de examen. 

 

Etică și investigații: 

11. Informare cu privire la situația unui auditor. 

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

în luna noiembrie 2015. 

13. Notă referitoare la numirea Comisiei de investigații.       

           

14. DIVERSE: 

14.1. Notă pentru acordarea unor prime cu ocazia sărbătorilor de iarnă salariaților CAFR. 

14.2. Aprobarea de către Biroul Permanent al CAFR a postării pe site-ul Camerei a „Mesajului 

Consiliului CAFR de felicitare cu prilejul sărbătorilor de iarnă, pentru auditorii financiari”. 

 

15.ALTE INFORMĂRI: 

a) Selecție firme pază; 

b) Raport risc și Măsuri; 

c) Externalizare IT; 
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d) Revista CAFR; 

e) Reparații instalații sanitare 

f) Notă  privind achiziția de softaware de traducere aisistată. 

g) Act adițional nr.1 la Contractul de asistență juridică. 

                           


