ȘEDINŢA BIROULUI PERMANENT AL CAFR
LUNI 31 AUGUST 2015, ORA 12:00 – 13:30

ORDINEA DE ZI :
1. Semnarea procesului verbal al şedinţei Biroului Permanent din data de 15 iulie 2015
2. Notă privind execuţia bugetară la 31.07.2015
3. Notă cu privire la suplimentarea programului de activitate al DMCP, aferent trimestrului III al
anului 2015.
4. Raport cuprinzând rezultatele sistemului de asigurare a calităţii, ca urmare a activităţii
Departamentului de Monitorizare şi Competenţă Profesională din semestrul I al anului 2015.
5. Notă de informare privind abonamentele de telefonie mobilă din cadrul C.A.F.R
6. Notă de informare privind modelul de copiator propus pentru achiziție.
7. Informare privind deplasările externe în cadrul CAFR în perioada 1 septembrie – 30 noiembrie 2015.
8. 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.
9. Notă privind aprobarea echivalării testului de acces la stagiu si reducerea vechimii în domeniul
financiar-contabil pentru persoanele care au obţinut titlul ştiinţific de doctor în „contabilitate”.
10. Informare privind deschiderea contului online la Registrul Comerţului
11. Notă privind solicitare auditor.
12. Aprobare pentru ocupare postului de „Director executiv” al CAFR.
13. Situaţia privind statul de funcţiuni întocmit la 15.07.2015:
13.1. Număr posturi conform organigramei;
13.2. Solicitare schimbare/transformare posturi din contracte externalizate în posturi vacante;
13.3. Stabilire şi aprobare Comisie de examinare a candidaţilor pentru ocuparea posturile vacante din
cadrul aparatului executiv.
14. Note personal (resurse umane)
15. Stadiul procesului de organizare al celui de-al IV-lea Congres al profesiei de auditor financiar din
România.
16. Discutarea şi aprobarea încheierii contractului pentru servicii media.
17. Informare privind stadiul revizuirii contractelor încheiate de CAFR cu furnizori de servicii.
18. Solicitare altă locaţie în Bucureşti pentru organizarea cursurilor de pregătire profesională pentru
auditorii financiari în perioada 29.10 - 01.11.2015.

19. Solicitare locaţie pentru organizarea examenului de competenţă, programat pentru zilele de 21, 22 şi
28.11 2015.
20. DIVERSE
20.1. Analiza ofertelor de preţ primite de la furnizor pentru servicii de igienizare a birourilor situate la
etajul 1 şi 2 din corpul C2 al sediului CAFR.

