ȘEDINŢA BIROULUI PERMANENT AL CAFR
MIERCURI 31 MARTIE 2017 ORA 10:00

I. ORDINEA DE ZI :
1.Semnarea procesului verbal al şedinţei Biroului Permanent din data de 22 februarie 2017

II.

RAPORTĂRI FINANCIARE:

2.1.

Execuția Bugetului de venituri si cheltuieli la 28 februarie 2017;

2.2.

Slide-uri prezentare materiale Conferință;

2.3.

Informare privind dezvoltare aplicație informatică de contabilitate;
III. DEPARTAMENTUL MONITORIZARE

3.1 Notă privind prezentarea spre aprobarea Biroului Permanent al Consiliului CAFR a Programului de
inspecție al DCCMP pentru trimestrul II al anului 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 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
4.3.NOTĂ privind solicitarea de reportare a taxei de înscriere la examenul de competență profesională,
noiembrie 2016 a doamnei Popescu Laura Diana
4.4.NOTĂ privind cererea de retragere, a domnului Alin Marius Moise, de la Testul de acces la stagiu
– sesiunea februarie 2017

V. COMUNICARE ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE
5.1 Nota privind retiparirea Manualului Codului Etic, ed 2015, IFAC
5.2 NOTĂ privind demararea procedurilor de traducere, revizuire şi publicare a ISA ed. 2016-2017 şi a
Codului Etic ed. 2016
5.3 Informare privind deplasările externe din luna aprilie 2017

VI. JURIDIC
6.1 Informare cu privire la finalizarea cercetării disciplinare cu privire la neconcordanțele existente pe
platforma de e-learning.
6.2 Notă cu privire la încheierea unui contract cu Ministerul Finantelor Publice – Revista Finanţe
Publice şi Contabilitate
6.3 Informare privind finalizarea procesului de selectie pentru achiziția serverului Exchange și a
licențelor Microsoft aferente

VII. RESURSE UMANE ȘI ADMINISTRATIV
7.1 Nota privind acordarea primei de Paste salariatilor Camerei
7.2 Nota privind acordarea unui ajutor dl Andrei Clim pentru decesul bunicului si dl Silviu Agache pentru
decesul soacrei

7.3 Informare privind acordarea sporului de auditor financiar unui salariat al Camerei

VIII. DIVERSE
8.1 Solicitare sponsorizare AMIS- CIG 2017;
8.2 Situatia contractelor prelungite sau închise;
8.3 Alte informari:
a. Selectie contracte – situatia la zi;
b. Contract colectiv de munca – situatia la zi;
c. Prezentare organizare Conferinta
d. Discutii cu privire la prezentarea de catre KeyFin a materialului referitor la “Situatia pietei de
audit raportat la actualele criterii privind obligativitatea auditarii societatilor comerciale” în cadrul
lucrărilor Conferintei ordinare din 1 aprilie 2017, la Diverse
e.Discutie organizare Congres si propuneri de :
 Tema
 Comisii
 Format +sponsorizare
 Alte probleme organizatorice

