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             Camera Auditorilor Financiari           

       din  

         România 

 București, Str. Sirenelor, Nr. 67-69  

                   Sector 5 

 Tel. 031 433 59 00 

            Fax  031 433 59 40      

                                      e – mail: cafr@cafr.ro 

                                      Biroul Permanent 

                        

 

 

ȘEDINŢA BIROULUI  PERMANENT AL CAFR 

MIERCURI 20 APRILIE 2017 ORA 12:00 

 

 

I. ORDINEA DE ZI : 

1.Semnarea procesului verbal al şedinţei Biroului Permanent din data de 31 martie 2017  

 

      

   II. RAPORTĂRI FINANCIARE: 

 

2.1.       Executia bugetului de venituri si cheltuieli la 31 martie 2017; 

 

 

 

                                   III. DEPARTAMENTUL MONITORIZARE 

 

3.1 Notă privind situaţia auditorilor financiari care nu au putut fi inspectaţi de DMCCP în trimestrul I al 

anului 2017 

 

IV.   ÎNVĂȚĂMÂNT: 

 

4.1 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. 

 

4.2 NOTĂ privind aprobarea echivalării testului de acces la stagiu pentru absolvenţii ACCA care nu au 

desfăşurat activităţi de audit statutar. 

 

4.3 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. 

 

4.4 Notă privind cererea unei persoane de restituire a taxei pentru echivalarea testului de acces la stagiu 

  

 

V.  COMUNICARE ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE 

 

5.1 Informare privind deplasările internationale din perioada urmatoare. 
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5.2 Informare privind semnarea unui acord de colaborare cu ICPAC (Institute of Certified Public 

Accountants of Cyprus). 

       

                                

                                 VI.   RESURSE UMANE ȘI ADMINISTRATIV 

6.1 Nota privind aprobarea demararii procesului de recrutare pentru ocuparea a doua posturi vacante  

 

6.2 Nota privind prelungirea pe o perioada de 3 luni a functiei unui salariat din aparatul executiv al 

CAFR  

 

6.3 Notă privind acordarea unor prime pentru organizarea Conferintei ordinare din 01.04.2017 

 

     

VII. DIVERSE 

                                             

7.1 Discutii pe marginea informarii cu privire la Conferinta ordinară desfășurată la data de 01.04.2017 și 

repartizarea întrebărilor primite. 

 

7.2 Discutii pe marginea propunerilor executivului cu privire la Congres și locația în care se va desfășura. 

 

7.3 Discuție cu privire la Decizia Consiliului Concurenței și înaintarea unui proiect de Hotărâre către 

Consiliului Camerei. 

 

7.4 Informare demisie membru al Consiliului CAFR. 

 

7.5 Contract colectiv de munca – status. 

 

7.6 Discuții privind propunerea catre Consiliul CAFR în ceea ce privește organizarea Conferinței in luna 

septembrie 2017. 

  

7.7 Alte discuții. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


