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AGENDA CONFERINTEI NATIONALE PE ANUL 2008 

06 decembrie  
 

08.00 – 09.00  Inregistrarea participantilor; 

   (primirea mapei conferintei, insemnelor asociatiei, bufet) 

09.00 – 09.05  Cuvant de deschidere: Presedintele AAIR; 

      Alegerea secretariatului Conferintei Nationale; 

09.05 – 09.25  Raportul anual de activitate al Asociatiei; 

09.25 – 09.35  Raportul comisiei de cenzori; 

09.35 – 09.45  Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2009; 

09.45 – 09.55  Planul de activitati pe anul 2009 si directiile viitoare; 

09.55 – 10.25  Discutii; 

10.25 – 10.30  Aprobarea activitatii  Consiliului Director si Comisiei de Cenzori; 

    Incetarea mandatului acordat acestora;      

10.30 – 11.05  Alegerea Comisiei de numarare a voturilor; 

      Prezentarea candidatilor; 

11.05 – 11.20  Votare; 

11.20 – 11.45   Pauza;  

11.45 – 11.50  Presedintele Comisiei de votare da citire Procesului-Verbal de        

votare si desemnare a noului Consiliu Director si Comisie de 

Cenzori; 

11.50 – 11.55  Sedinta de desemnare a conducerii Consiliului Director si Comisiei      

de Cenzori; 

11.55 – 12.00  Cuvantul noului Presedinte al Consiliului Director; 

12.00 –            Inchiderea lucrarilor Conferintei Nationale. 

 
 

 

Presedinte Consiliul Director                                               Secretar general  
 
 Mircea  Poenaru                                                 Ruxandra Bilius 
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INVITATIE 
 
 
  Asociatia Auditorilor Interni din Romania (AAIR ) va anunta ca, in ziua de 
sambata 06 decembrie06 decembrie06 decembrie06 decembrie 2008 2008 2008 2008, la ora 09ora 09ora 09ora 09.00.00.00.00 (primirea participantilor va incepe de la ora 
08.00), va avea loc Conferinta Nationala a Asociatiei pe anul 2008, urmare a 
neindeplinirii conditiilor statutare prevazute in Art.30(1) , (2) la prima convocare care a 
avut loc pe data de 08 noiembrie 2008. 
   
  Conferinta Nationala se va desfasura in Aula Institutului Bancar Roman, din 
strada Negru Voda nr.3,iar conform prevederilor Art. 30(3) , (4) este legal constituita 
indiferent de numarul membrilor, deciziile luinduse-se cu majoritatea simpla a celor 
prezenti. 
 

Invitam membrii AAIR sa participe la  Conferinta Nationala, pentru a cunoaste 
si exprima opinia asupra activitatii desfasurate de la Conferinta Nationala din 
octombrie 2007 pana in prezent si a alege organele de conducere si control ale AAIR, dar 
si ganduri asupra directiilor de actiune si activitatilor viitoare ale asociatiei noastre. 

 
Pentru informatii suplimentare privind organizarea acestui eveniment, va rugam 

sa contactati Secretariatul asociatiei la email-ul si/sau telefonul/faxul mentionate in 
subsolul prezentei invitatii. 

 
Multumim membrilor care au participat la prima convocare si, in speranta ca veti 

fi alaturi de noi si la aceasta reuniune, va multumim pentru interesul de a participa 
activ la viata si aspiratiile organizatiei noastre. 

 
  
 
Presedinte Consiliul Director                                               Secretar general  
 
 Mircea  Poenaru                                                 Ruxandra Bilius 
 


