
Stimaţi membri ACAP RM,     
 
Va anunţăm despre convocarea Adunării Generale Anuale a Membrilor АСАР RM, în data de         
16 aprilie 2022 în intervalul orelor 09.30-12.45. Desfasurarea evenimentului va fi realizată online, 
în timp real, pe platforma ZOOM.US cu următoarea ordine de zi: 
 

În cazul neîndeplinirii, la prima convocare, a condițiilor de validare prevăzute la art. 6.19 din Statul 
ACAP RM,  se convoacă următoarea   Adunare   generală în aceeași zi, intervalul 11:00 – 14:45, 
pe aceeași platformă și cu aceeași ordine de zi, care se consideră legal constituită indiferent de 
numărul celor prezenți, potrivit prevederilor art. 6.20 din Statut ACAP RM, precum și a prevederilor 
art. 18, alin. (4) din Legea cu privire la organizațiile necomerciale nr. 86 din 11.06.2020.  
 
Accesul la lucrările Adunării Generale se va putea realiza pe pagina web ACAP RM www.acap.md  

și/sau cu prezenta la sediu central al ACAP RM, începând cu data de 04.04.2022.  

 

Lucrările Adunării Generale vor fi înregistrate video și audio prin intermediul platformei. 

 

Participanti Membrii care nu pot lua parte la Adunare în timp real pot utiliza posibilitatea  de a vota 
anticipat la distanta, pentru materiale de pe ordinea de zi, prin completarea cererii de a vota 
anticipat la Adunarea Generala,  asigurat de suportul tehnic ACAP RM. Acest serviciu poate fi 
utilizat începând cu 06 aprilie 2022 până la 16 aprilie 2022, ora 10.00, prin completarea și 
expedierea unei cereri de vot anticipat la Adunarea Generală Anuală a membrilor ACAP RM la 
info@acap.md  (vezi Anexa) 
 

ACAP RM Vă reamintește că drept de vot în cadrul adunării generale vor avea membrii activi, care 

au achitat cotizațiile anuale de membru, inclusiv pentru anul 2021. 

        09:30 – 10:00 Înregistrarea membrilor ACAP RM  

  10:00 – 10:10 Deschiderea Adunării Generale, punerea la vot și aprobarea procedurilor 
legale (comisiilor) necesare pentru desfășurarea adunării - Președinte al 
Consiliului Director ACAP RM 

  10:10 – 10:20 Raportul privind activitatea ACAP în dezvoltarea profesiei contabile în 
perioada de raportare, anul 2021 - Președinte al Consiliului Director ACAP 
RM,  directori comitete 

  10:20 – 10:35 Raportul privind activitatea economico-financiară a Asociației pentru 
perioada de raportare. Executarea Planului Bugetar pentru anul 2021 - 
Director executiv ACAP RM 

  10:35 – 10:40 Raportul Comisiei de audit intern al ACAP RM pentru anul 2021 - 
Președinte al Comisiei de audit intern ACAP RM 

  10:40 – 10:50 Planul bugetar ACAP RM pe anul 2022 - Director executiv ACAP RM 

  10:50 – 11:10 Discuții pe marginea Rapoartelor prezentate și aprobarea lor 

  11:10 – 12:30 Seminar: Legislația muncii 2022: Sinteza prevederilor implementate 

        12:30 – 12:45 Anunțarea rezultatelor hotărârilor adoptate. Încheierea Adunării 

http://www.acap.md/
mailto:info@acap.md


Procedura de desfășurarea Adunării Generale 

Accesul pentru înregistrarea online se va acorda tuturor membrilor ACAP RM la 16 aprilie  începând 
cu ora 09:30 până la 10:00.  

Asistenta tehnica ACAP RM va verifica calitatea de membru, activ sau nonactiv, a participantilor  
inregistrati online, cu accesul la schimbarea în numele membrului (de exemplu: Topal Ion_A sau 
Topal Ion_N). Informatia dată este necesară pentru a stabili dacă Adunarea Generală este 
deliberativă și pentru a  expune votul asupra rapoartelor  discutate. 

Pentru a participa la Adunarea Generala în timp real, este necesar să luati cunostinta cu 
instructiunea de utilizare platformei ZOOM. 
  
Înainte de a vă înregistra la Adunare Generală, trebuie să instalați aplicatia ZOOM pe calculatorul 
personal, smartphone sau tabletă, în funcție de ceea ce veți folosi. 
 
Există aplicații pentru toate sistemele de operare ale calculatorului personal și pentru toate 
platformele mobile. Toate programele și aplicațiile sunt disponibile pentru descărcare. 
 
Important!!! În data de 15 aprilie 2022 asistența tehnică ACAP RM vă va oferi un link, pe care 
trebuie să îl utilizați pentru a vă conecta la platformă cu o oră înainte de începerea înregistrării. 
Acesta conține numărul ID și codul de acces. 
 
Cum se conecteaza aplicatia ZOOM: 
1. Descărcați aplicația de pe pagina web: https://zoom.us/download  și instalați-o pe dispozitivul 

dvs.  

2. După instalare, rulați programul și faceți clic pe Join. Dacă aveți ZOOM deja instalat, puteți face 

clic pe linkul furnizat de ACAP RM și programul  ZOOM va fi pornit automat. 

3. În câmpul Meeting, introduceți numărul de identificare ID a Adunarii Generale. 

4. În câmpul ScreenName, introduceți numele și prenumele dvs. pentru a le afișa printre participanți. 

(Este posibil ca numele dvs. să fie deja introdus) 

5. Opțiunea Mute / Unmute vă permite să porniți și să dezactivați microfonul. Dezactivați microfonul 

în timpul înregistrării și în timpul unei întâlniri. 

6. Opțiunea StartVideo vă permite să porniți camera. La înregistrare și în timpul unei întâlniri, 

camera trebuie să fie pornită. 

7. Opțiunea Speakerview sau Galleryview comută vizualizarea ecranului între capacitatea de a 

vedea toți participanții la Adunare  sau doar participantul care vorbește în prezent. Pe telefoanele 

mobile, este posibil să comutați între diferite vizualizări ale ecranului mutând imaginea spre dreapta 

sau spre stânga. 

8. Opțiunea Chat vă permite să puneți întrebări, să scrieți comentarii și să vă dați părerea/decizia 

cu privire la rapoartele prezentate în agendă. 

9. Opțiunea Raise/Lowerhand vă permite să „ridicați / coborâți mâna” pentru a indica faptul că aveți 

o întrebare sau un comentariu pe care doriți să-l exprimați, după care facilitatorul vă poate da 

cuvântul. 

 
 

https://zoom.us/download

