ȘEDINŢA BIROULUI PERMANENT AL CAFR
MIERCURI 30 SEPTEMBRIE 2015, ORA 15:30

ORDINEA DE ZI :
1. Semnarea procesului verbal al şedinţei Biroului Permanent din data de 31 august 2015.
2. Notă privind execuţia bugetară la 31 august 2015.
Monitorizare și competență profesională.
3. Notă privind prezentarea spre aprobarea Biroului Permanent a CAFR a Programului de inspecție pentru
trimestrul IV-2015.
Învățământ.
4. Notă privind aprobarea echivalării testului de acces la stagiu şi reducerea vechimii în domeniul
financiar-contabil pentru absolvenţii programelor masterale pentru care există protocoale încheiate cu
Camera Auditorilor Financiari din România.
5. 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.
6. Notă de informare cu privire la organizarea cursului pentru stagiarii anului I, în sistem clasic, în
perioada 14.09 – 19.09.2015, la Institutul Bancar Român.
Servicii pentru membri.
7. Notă privind auditori CAFR.

Audit intern.
8. Notă cu privire la proiectul de Hotărâre pentru aprobarea ʺGhidului privind implementarea standardelor
internaționale de audit internʺ.
Activitate internațională.
9. Notă pentru aprobarea participării la a 32-a sesiune a Grupului de lucru interguvernamental pentru
experți în Standarde Internaționale de Contabilitate și Raportări, UNCTAD, 4-6 noiembrie 2015, Elveția.
Etică și investigații.
10. Informare privind situația derulării procesului de selecție pentru achiziția de servicii la nivelul CAFR,
în luna septembrie 2015.
11. Informare cu privire la organizarea celui de-al IV-lea Congres al profesiei de auditor financiar din
România, Brașov 23 octombrie 2015, la data de 29.09.2015:
a. Notă privind aprobarea de către BP a unei propuneri a juriului desemnat pentru acordarea
premiilor revistei;
b. Bugetul de venituri și cheltuieli al Congresului (estimat), la data de 28 septembrie 2015;
12. Stabilirea Graficului pentru angajarea personalului, conform organigramei CAFR.

13. Nominalizare persoane, din partea CAFR, pentru reprezentare în cadrul proiectului Common Content.
14. Alte informări.
15. DIVERSE

