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I N V I T A Ţ I E 

 
 

ASOCIAŢIA AUDITORILOR INTERNI DIN ROMANIA are plăcerea de a vă anunţa 
că în ziua de sâmbătă 07 aprilie, de la ora 09:00 (primirea participanţilor începe 
de la ora 08:00), va avea loc Conferinţa Naţională a Asociaţiei în legătură cu 
activitatea desfăşurată în anul 2011, strategia pentru anul 2012 şi pentru alegerea 
membrilor noului Consiliu Director şi Comisiei de Cenzori. 

Reuniunea se va desfăşura la Institutul Bancar Roman (IBR), din str. Negru Vodă, 
nr. 3, sector 3, Bucureşti. 

Vă rugăm să confirmaţi participarea dumneavoastră, în scris sau telefonic, iar în 
cazul imposibilităţii participării, vă reamintim că puteţi mandata* un alt membru 
al A.A.I.R. să vă reprezinte interesele. 

Ataşăm la prezenta invitaţie formularele ce pot fi utilizate pentru depunerea 
candidaturilor pentru Consiliul Director şi Comisia de Cenzori. Transmiterea 
candidaturilor se poate face fie personal la sediul asociaţiei, prin e-mail la adresa 
office@aair.ro sau prin fax, la numărul menţionat în subsolul prezentei invitaţii. 
Vă rugăm ca formularul de candidatură să fie insoţit de câteva date relevante din 
CV-ul dvs. sub forma unui slide PowerPoint pentru a putea fi prezentate în cadrul 
Conferinţei Naţionale. 

În speranţa că veţi fi alături de noi si la această reuniune, vă mulţumim pentru 
interesul de a participa activ la viaţa organizaţiei noastre. 

 

 

 

Preşedinte Consiliu Director    Secretar General 

Ruxandra BILIUS      Romulus DUICĂ 

 

 

* Notă: Orice membru AAIR, participant la Conferinţa Naţională, poate reprezenta un numar de doi 
membri, prin mandate. Mandatul poate avea forma solicitată de către AAIR (formular) sau scris şi 
semnat de către mandant. 
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AGENDA CONFERINŢEI  NAŢIONALE 
7 aprilie 2012 

 

 

 

 

08.00 – 09.00  Înregistrarea participanţilor (primirea mapei conferinţei, însemnelor 
asociaţiei, bufet) 
 
09.00 – 09.05  Cuvânt de deschidere: Preşedintele A.A.I.R. 
 
09.05 – 09.15  Mesaje ale invitaţilor 
 
09.15 – 09.40  Raportul anual de activitate al Asociaţiei aferent anului 2011 
 
09.40 – 09.50  Raportul Comisiei de Cenzori 
 
09.50 – 10.00  Proiectul de Buget de venituri şi cheltuieli pentru anul 2012 
 
10.00 – 10.15  Planul de activităţi pe anul 2012 si direcţiile viitoare 
 
10.15 – 10.45  Pauză, Bufet 
 
10.45 – 11.00  Prezentarea modificărilor aduse documentelor de organizare a  
Asociaţiei respectiv Statut, ROF, Organizarea Comitetelor 
 
11.15 – 11.45  Prezentarea candidaţilor şi derularea alegerilor privind membrii  
Consiliului Director şi membrii Comisiei de Cenzori 
 
11.45 – 12.00  Pauză – numărarea voturilor de către Comisia de alegeri 
 
12.00 – 12.15  Anunţarea rezultatelor şi stabilirea noului preşedinte A.A.I.R.  
 
12.15 – 12.30  Cuvântul noului preşedinte ales al Consiliului Director 
 
12.30               Închiderea lucrărilor Conferinţei Naţionale 
 
 

 

Preşedinte Consiliu Director   Secretar general  
 

Ruxandra BILIUS     Romulus DUICĂ 
 


