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Camera Auditorilor Financiari                      

                   din                                                                            

               România                                                                                              

Bucureşti, Str. Sirenelor, nr.67-69, 

     Sector 5    

Tel. 031 433 59 45 

                   Fax 031 433 59 40 

                   e-mail: cafr@cafr.ro 

            

                     Nr. 6688 din 19.10.2017 

ŞEDINŢA BIROU PERMANENT C.A.F.R. 

DIN DATA DE JOI, 19 OCTOMBRIE 2017, ORA 09:30 

 

ORDINEA DE ZI : 

 

 

 

I. ÎNVĂȚĂMÂNT 

 

1.1 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. 

1.2 Notă privind aprobarea echivalarii  testului de acces la stagiu şi reducerea 

vechimii în domeniul financiar-contabil pentru persoanele care au obţinut titlul 

științific de doctor  în „contabilitate”. 

                                                  Materiale prezentate de dl Radu Prodan 

 

 

II. RELATII INTERNAȚIONALE 

 

2.1. Notă privind deplasările la evenimente internaționale. 

                                            Materiale prezentate  de dna. Anca Tiura 

 

III. RESURSE UMANE ȘI ADMINISTRATIV 

 

3.1. Notă privind aprobarea unor ajutoare financiare unor salariat ai CAFR , conform 

ROF. 

3.2. Notă privind aprobarea plaţii anuale integrale a abonamentului pentru anul 2018 

către firma Green Environment Support, care ne asigură consultanţă pe probleme 

de gestionare a deseurilor, pentru a beneficia de un discount de 25% din valoarea 

abonamentului 

3.3. Notă privind aprobarea acordării unor bonusuri unora dintre salariatii aparatului 

executiv pentru implicarea în activităţi suplimentare 

3.4. Notă privind expirarea mandatului unui salariat aflat pe funcţia de şef department 

3.5. Notă propunere modificare functie şi salariu şi, respectiv, de modificare doar a 

salariului pentru doi salariaţi din cadrul Departamentului Servicii pentru 

Membrii. 
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3.6. Notă propunere începere proces de recrutare pentru ocuparea unei poziţii vacante 

în cadrul aparatului executive al CAFR.  
 

 

Materiale prezentate de dl  Sabin Covrig 

 

 

IV. ECONOMIC FINANCIAR: 

 

  4.1. Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli la 30 septembrie 2017 şi proiecţie la 31   

decembrie 2017. 

     4.2. Proiect Buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018. 

                                                                 Materiale prezentate de dna.Corina Barabancea 

V. METODOLOGIE ŞI REGLEMENTĂRI 

 

5.1. Notă pentru aprobarea componenței grupului de lucru, constituit la nivelul 

CAFR, pentru modificarea și actualizarea ROF și a calendarului de activități. 

 

                                                                                Materiale prezentate de dna.Alice Petcu 

 

VI. COMPARTIMENT JURIDIC 

 

6.1.  Discuţii  cu privire la dosarele în materia litigiilor de muncă, având obiect  

contestaţie  decizie de sancţionare, în care CAFR este parte ( contestator 

Popovici Andra). 

Materiale prezentate de dl. Alin Bobic 

 

VII. DITRCTOR EXECUTIV 

 

7.1. Notă privind acordarea de bonusuri persoanelor din cadrul executivului CAFR 

implicate în organizarea Conferinței CAFR din 23.09.2017. 

Materiale prezentate de dna. Cristina Cerbu 

 

 

VIII. DIVERSE 

 

8.1. Analiza si dezbatere privind oportunitatea transmiterii  catre  Consiliul CAFR a 

unei propuneri privind acordarea titlului de Prededinte de Onoare. 

8.2. Alte discutii. 


