
ȘEDINŢA BIROULUI  PERMANENT AL CAFR 

MIERCURI 22 FEBRUARIE 2017 ORA 13:30 

 

 

I. ORDINEA DE ZI : 

1.Semnarea procesului verbal al şedinţei Biroului Permanent din data de 19 ianuarie 2017  

 

      

   II. RAPORTĂRI FINANCIARE: 

 

2.1  Executia Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 

 

2.2 Situatiile financiare pentru exercitiul financiar 2016 

 

2.3 Proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 

 

2.4 Executia Bugetului de venituri si cheltuieli la 31 ianuarie 2017 

 

                                                          

 

III. METODOLOGIE SI REGLEMENTĂRI 

 

3.1 Notă cu privire la organizarea Conferinței ordinare a CAFR din 01.04.2017 

 

IV.   ÎNVĂȚĂMÂNT: 

4.1. 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. 

 

4.2. NOTĂ de informare cu privire la numărul de persoane care au echivalat testul de acces la stagiu 

începând cu anul 2009 și până în prezent. 

 

4.3. NOTĂ cu privire la oportunitatea organizării unor cursuri nestructurate pentru auditori.  

 

4.4. NOTĂ cu privire la oportunitatea organizării unor cursuri de pregătire pentru examenul de 

competenta - sesiunea mai 2017. 
     

 

                  

                                 V.   RESURSE UMANE ȘI ADMINISTRATIV 

 

5.1 Nota privind ajutor pentru Radoi Olimpiu pentru deces bunic 

 

5.2 A fost exclus de pe Ordinea de zi 

 

5.3 Nota  cu privire la acordarea unor sume neimpozabile cu ocazia  zilei de 8 martie. 

 

5.4 Nota referitoare la procesul de evaluare a performantelor 

 

5.5. Nota informare deszapezire manuala 

 



5.6 Nota informare relocare sediu nou Cluj 

 

                 

                    VI.    SESIZARI ȘI INFORMĂRI: 

 

6.1. Informare privind Sesizarea Consiliului Camerei formulată de un salariat al CAFR  

 

6.2. Informare cu privire la adresa primita de la S.C. NEDSTRAK S.R.L. prin care instiinteaza 

CAFR ca este noul proprietar al imobilului in care isi desfasoara activitatea Reprezentanta Iasi. 

 

6.3  Informare cu privire la soluții alternative de restructurare a website-ului și aplicații CAFR  

 

 

VII.  COMUNICARE ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE  

 

7. 1 Nota de informare privind evenimentele internaţionale 2017 

 

7.2  Nota de informare cu privire la invitatia la evenimentele din Azerbaijan;  

 

7.3. Notă de informare privind invitația de participare la cea de-a XX-a Conferință Aniversară a 

Camerei Auditorilor din Ungaria 

 

7.4 Nota de informare privind invitația de participare la Conferinta Anuala a Asociatiei Contabililor 

Profesionisti din Republica Moldova.  

 

       

 

VIII. Departamentul Monitorizare 

 

8.1 Notă privind solicitarea repetată a reprogramării inspecțiilor de calitate de către un auditor 

financiar 

 

 

IX. DIVERSE 

 

                                             

 

 


