ȘEDINŢA BIROULUI PERMANENT AL CAFR
MIERCURI, 23 NOIEMBRIE 2016, ORA 11:00

ORDINEA DE ZI :
1.Semnarea procesului verbal al şedinţei Biroului Permanent din data de 26 octombrie 2016.
Raportări financiare:
2. Execuția bugetului de venituri și cheltuieli la 31 octombrie 2016
3. Proiecţia Bugetului de venituri şi cheltuieli la 31 decembrie 2016
Învățământ:
4.Notă privind aprobarea testului de acces la stagiu și reducerea vechimii în domeniul financiarcontabil pentru absolvenții programelor masterale, pentru care există protocoale încheiate cu Camera
Auditorilor Financiari din România.
Juridic
5.Informare privind stadiul cercetărilor disciplinare.
Resurse umane și administrativ
6.Notă privind plata sporului de weekend.
7.Notă privind estimarea costului cu orele suplimentare efectuate cu ocazia cursurilor organizate
pentru auditori şi stagiari în perioada septembrie – noiembrie 2016.
8.Situaţia zilelor de concediu de odihnă neefectuate la nivelul CAFR.
9.Informare privind stadiul lucrărilor în diverse proiecte administrative.
10.Informare privind Dispoziţia nr. 53/17.11.2016 prin care ziua de 2 decembrie 2016 a fost declarata
zi nelucratoare in cadrul CAFR.
11.Informare cu privire la plata unei persoane ce şi-a desfaşurat activitatea într-un proiect aparţinând
CAFR.
12.Notă privind acordarea unui ajutor de înmormântare pentru un salariat cu ocazia decesului unei rude.
13.Notă privind acordarea unor prime cu ocazia sărbatorilor de iarna
14. Notă privind acordarea unor sume copiilor minori ai salariaţilor CAFR cu ocazia Craciunului.
15. Informare privind necesitatea prelungirii unui contract de prestări servicii.
16.Informare cu privire la necesitatea încheierii unui contract de prestări servicii.
19. INFORMĂRI:
a. Achiziţie echipamente IT, prezentarea situaţiei la zi.
20. ALTE INFORMĂRI
a. Stadiul “Ghidului de bune practici pentru raportarea de către auditorii financiari a tranzacţiilor
suspecte de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului”.
b. Informare privind semnarea protocoalelor cu ASE, Universitatea din Craiova, Universitatea
Alexandru Ioan Cuza din Iaşi
21. DIVERSE:

1. Prezentarea stadiului întâlnirii cu membrii CAFR şi prioritizare proiecte:
a) Model dosar audit;
b) Începerea consultării pentru discuţie şi selecţie soft documentaţie audit;
c) Prezentarea stadiului discuţiei cu ANAP privind includerea serviciilor de audit în categoria
serviciilor intelectuale – discuţii pentru oferte achiziţii pentru finalizarea documentaţiei tehnice;
d) Informare desfăşurare proces examen noiembrie 2016
2. ANUNŢ privind criteriile pentru selectarea de parteneri pentru accesarea şi derularea de proiecte
finanţate din fonduri structurale.

