ȘEDINŢA BIROULUI PERMANENT AL CAFR
LUNI 08 IUNIE 2015, ORA 8:30 - 9:30

ORDINEA DE ZI :
1. Semnarea procesului verbal al şedinţei Biroului Permanent din data de 19 mai 2015
2. Execuţia Bugetului de Venituri şi Cheltuieli la data de 31 mai 2015 și alte informări.
3. Pregătire profesională:
3.1. Notă privind prelungirea perioadei de finalizare a anilor I, II și III de stagiu de către stagiarii
în activitatea de audit financiar până la data de 30 iunie 2015 și completarea caietului de
stagiu pentru anumite situaţii excepţionale.
4. Servicii pentru membrii:
4.1. Notă privind analiza situaţiei auditorilor financiari, persoane fizice și juridice, care nu au
achitat cotizaţia fixă în ultimii 3 ani consecutiv (2012, 2013 și 2014), cărora le-au fost
transmise scrisori de înștiinţare;
4.2. Notă privind solicitările doamnelor GHEORGHE Miţa și LAPOVIŢĂ Zoia de a achita
cotizaţiile fixe anuale restante în tranșe.
5. Monitorizare și Competenţţă profesională:
5.1. Notă referitoare la propunerea de promovare internă a unui angajat din cadrul
Departamentului de Monitorizare și Competenţă Profesională.
5.2. Programul de activitate al Departamentului de Monitorizare și Competenţă Profesională
pentru trimestrul III al anului 2015.
6.Activitate internaţţională:
6.1. Notă privind propunerile de tarife pentru traducerea și revizuirea Manualului de
Reglementări Internaţionale de Control al Calităţii, Audit, Revizuire, Alte servicii de
Asigurare și Servicii Conexe, emis de IFAC, ediţia 2014.
7. Acţţiuni în vederea organizării celui de al IV-lea Congres al profesiei de auditor financiar
din România, Brașov, vineri 23 octombrie 2015 – HOTEL Aro Palace SA.:
7.1. Propuneri pentru Comitetul de Organizare al Celui de al IV-lea Congres al Profesiei de
Auditor din România (au fost transmise, pe e-mail, membrilor BP pentru propuneri și
comentarii)
7.2. Propuneri pentru Comitetul Știinţific în vederea validării temelor care vor fi susţinute în
plen și
ateliere (au fost transmise, pe e-mail, membrilor BP pentru propuneri și comentarii)
7.3. Notă privind oferte realizare site Congres – 2015;
7.4. Lista invitaţilor - organisme internaţionale – unde au fost transmise invitaţii (actualizată la
data de 05 iunie 2015);
7.5. Aprobarea Conţinutului Invitaţiei și a Formularului de participare – SPONSOR - Firme TOP 200;

7.6. Propunere text scrisoare de ofertă pentru sponsorizare – mediul comercial;
7.7. Propunere text scrisoare de ofertă pentru sponsorizare – mass-media;
7.8. Propunere text scrisoare de ofertă pentru sponsorizare – instituţii publice;

7.9. Aprobarea CONŢINUTULUI Formularului de înregistrare, în vederea publicării pe site-ul
Congresului;
7.10. Aprobarea Conţinutului Invitaţiei și a Formularului de participare pentru: Administraţia
Prezidenţială, Guvernul României, Senat și Camera Deputaţilor, MFP, MFE, BNR, Curtea de
Conturi, ASF, CSIPPC, Organisme Profesionale, Mediul Academic; Propuneri: Iași, Brașov,
Cluj, Timișoara
8. Stabilirea condiţţiilor minime pentru posturile scoase la concurs, stabilirea echipei şi a perioadei
de recrutare:
8.1. Resurse umane
8.2. PR- Internaţional
8.3. Referent
8.4. Jurist
9. Propunere privind forma finală organigrama cu propuneri de posturi, criterii şi înaintare
spre aprobare pentru Consiliu din data de 19.06.2015.
10. DIVERSE:
10.1. Informare cu privire la transpunerea Directivei 56/2014/CE .
10.2 Aprobare încheiere contract de dezinsecţie, deratizare si igenizare la nivel de CAFR ca
urmare atât a obigaţiilor legale dar si ca urmare a inundării subsolului si a arhivei CAFR în
urma inundaţiei din data de 24 .05.2015.
10.3. Informare cu privire la Situaţia transportului Bucureşti – Timişoara pentru deplasarea
membrilor Consiliului, Comitetului de Excelenţă, Auditori Statutari, Auditori de onoare,
CSIPPC şi Executiv la deschiderea Reprezentanţei Vest – Timişoara, 19 iunie 2015
(autocar/avion/auto personal) și Agenda evenimentului.
10.4. Informare cu privire la promovarea imaginii CAFR în presă și mass-media, cu ocazia
acordării certificatului de auditor financiar cu nr. 5000.
10.5. Informare cu privire la propunerea deschiderii unui cont pe Facebook.
10.6.Informarea Biroului Permanent al Consiliului CAFR cu privire la activităţile
Departamentului/Compartimentului/Biroului din cadrul Camerei, conform Ordinului
Președintelui nr.34/08.05.2015, astel:
- planificate și realizate, în perioada 01 ianuarie 2015 – 15 mai 2015
- planificate și nerealizate, în perioada 01 ianuarie 2015 – 15 mai 2015
- planificate pentru perioada 16 mai 2015 – 31 decembrie 2015

11.ALTELE.

