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     Platforma ZOOM 
 
31 octombrie 2020 

 

 

O R D I N E A   DE   Z I: 

Important! 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 2019. 

Totodată,  vă rugăm să asigurați achitarea cotizațiilor în timp util. 

    10:00 – 11:00 Înregistrarea membrilor ACAP RM  

  11:00 – 11:10 Deschiderea Adunării Generale, punerea la vot și aprobarea procedurilor 
legale (comisiilor) necesare pentru desfășurarea adunării - Președinte al 
Consiliului Director ACAP RM 

  11:10 – 11:20 Raportul privind activitatea ACAP în dezvoltarea profesiei contabile în 
perioada de raportare, anul 2019 – Președinte al Consiliului Director ACAP 
RM 

  11:20 – 11:35 Raportul privind activitatea economico-financiară a Asociației pentru 
perioada de raportare. Executarea Planului Bugetar pentru anul 2019 - 
Director executiv ACAP RM 

  11:35 – 11:40 Raportul Comisiei de audit intern al ACAP RM pentru anul 2019 – 
Președinte al Comisiei de audit intern ACAP RM 

  11:40 – 11:50 Planul bugetar ACAP RM pe anul 2020 – Director executiv ACAP RM 

  11:50 – 12:10 Discuții pe marginea Rapoartelor prezentate și aprobarea lor 

    
12:10 – 12:15 

  

Aprobarea prelungiri valabilității mandatului membrilor Consiliului Director 
și a Comisiei de audit intern până la desfășurarea ședinței Adunării 
Generale în cadrul căreia va fi posibilă organizarea alegerilor ordinare* 

    12:15 – 13:45 Pauză 

    13:45 – 14:00 Anunțarea rezultatelor hotărârilor adoptate. Încheierea Adunării 

 Informații suplimentare pot fi obținute la tel.: (022)221925, (022)541412,(022) 541495.  
  
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 – 15:00, pe aceeași platformă și cu aceeași ordine de zi, iar aceasta este legal 

constituită indiferent de numărul celor prezenți, potrivit prevederilor art. 6.20 din Statut 

ACAP RM precum și prevederilor art. 18, alin. (4) din Legea cu privire la organizațiile 

necomerciale nr. 86 din 11.06.2020.  
  
 Materialele din cadrul  Adunării vor fi disponibile www.acap.md și în oficiul central al ACAP RM 

începând cu  data de 19.10.2020. 
  
*Având în vedere starea de urgență în sănătate publică pe întreg teritoriul Republicii Moldova și 

interdicțiile în perioada pandemică cauzată de COVID-19, Consiliul Director a decis prelungirea 

valabilității mandatului membrilor Consiliul Director  și a Comisiei de Audit intern. 
  

http://www.acap.md/

