
 

 

 

 

ȘEDINŢA BIROULUI  PERMANENT AL CAFR 
MARȚI 24 MAI  2016, ORA 10:00 

ORDINEA DE ZI : 

1.Semnarea procesului verbal al şedinţei Biroului Permanent din data de 18 aprilie     

Raportări financiare 

2.Execuția Bugetului de venituri și Cheltuieli la 30 aprilie 2016. 

3.Informare cu privire la costurile revistelor ʺAudit Financiarʺ și ʺPractici de auditʺși deciziile ce trebuiesc 

luate. 

Învățământ 

4.Notă privind aprobarea echivalării testului de acces la stagiu pentru persoanele din cadrul Curții de 

Conturi a României, care au calificarea de auditor public extern, conform Protocolului de colaborare 

încheiat între CAFR și Curtea de Conturi. 

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

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

CAFR. 

6.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. 

7.Notă privind aprobarea echivalării testului de acces la stagiu pentru studenții care au promovat o parte 

din examenele organizate de ACCA, dar nu au devenit încă membri cu drepturi depline. 

8. Notă privind echivalarea programului de master ʺContabilitate și auditʺ cu testul de acces la stagiu și 

acordarea de excepții de la vechimea în domeniul financiar-contabil. 

9. Nota privind solicitare stagiar de derogare pentru finalizarea anului III de stagiu în activitatea de audit 

financiar. 

10. Nota privind prelungirea perioadei de înscriere în anul I de stagiu și de finalizare a anului I, II și III de 

stagiu de către stagiarii în activitatea de audit financiar pana la 30 iunie 2016 și completarea caietului de 

stagiu pentru anumite situații excepționale. 

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

desfășurat activități de audit statutar. 

Compartiment audit 

12.Informare privind principalele  activități desfășurate în cadrul misiunii de audit intern la 

Reprezentanțele Regionale CAFR – Iași și Brașov. 

Relații internaționale 

13.Informare privind evenimentele internaționale la care CAFR  a participat în intervalul aprilie-mai 

2016. 

14.Site  CAFR, 2016 

Resurse umane 

15.Notă privind acordarea unor sume neimpozabile în beneficiul copiilor minori ai salariaților CAFR cu 

ocazia zilei de 01 iunie 2016. 

16.Informare privind stadiul diferitelor lucrari si proiecte aferente zonei administrative;  

Revista – Propunere 

17.Informare Proiecte de cercetare – Piaţă de audit / beneficiarii serviciilor de audit (discuţie) 

18.ALTE INFORMĂRI 



 

 

 

 

19. DIVERSE: 

       a. Deplasare la Chișinău, Republica Moldova 17 iunie 2016 (Conferința Internațională aniversară); 

       b. Contractul Colectiv de Muncă Informare; 

         

     


