Bucuresti, 30.03.2015
Consiliul National de Conducere
Stimati colegi,
In conformitate cu Art. 9 - Constituirea şi convocarea Adunşrii Generale(ultimul
alineat) din Statutul asociatiei, in calitate de Presedinte al A.N.O.DDD convoc Adunarea
Generala Extraordinara a asociatilor A.N.O.DDD, pentru ziua de
Sambata, 18 Aprilie 2015, orele 12:00
Locatia: Sala conferinte EMINESCU - HOTEL IBIS PALATUL
PARLAMENTULUI
Str Izvor 82-4, Sector 5, Bucuresti
Astfel, am deosebita placere sa va invit intr-un cadru placut sa ne revedem, sa cunoastem
noi membri si sa stabilim parcursul asociatiei noastre, in viitor.
In cazul in care la prima convocare nu va fi intrunit cvorumul, sedinta se va decala cu o
ora, in aceeasi zi, aceeasi locatie, iar deciziile AGA se vor lua conform Statutului
asociatiei.
ORDINEA DE ZI

va cuprinde:

1. Lansarea Standardului European privind combaterea daunatorilor si a sistemului
de Certificare(CEPA Certified), precum si discutii despre impactul sau asupra
firmelor prestatoare de servicii DDD din Romania – 45 minute
2. Ordinul A.N.R.S.C 82/2015 si impactul negativ asupra prestatorilor de servicii
DDD; masuri legale de combatere a acestui ordin(nelegal si abuziv); 20 minute
3. Pozitia A.N.O.DDD in comitetul tethnic al A.S.R.O-Asociatia Romana pentru
standardizare; - 10 minute
4. Analizarea activitatii Consiliului National de Conducere in anul 2014; - 10 minute
5. Analizarea situatiei cotizatiilor membrilor A.N.O.DDD, propuneri de modificare
a taxei anuale; - 10 minute
6. Situatia financiara a asociatiei( incasari, cheltuieli, etc.); - 10 minute
7. Proiect buget de venituri si cheltuieli pentru 2015; - 10 minute
8. Noi membri inscrisi in A.N.O.DDD – Analizarea situatiei – 10 minute
9. Cotizatia CEPA/2015; 10 minute
10. Oportunitati de colaborare cu asociatii similare din Romania – discutii, propuneri;
- 15 minute
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Reprezentantii firmelor din cadrul A.N.O.DDD sunt rugati sa aiba stampila societatii pe
care o reprezinta.
In considerarea importantei punctelor mentionate pe Ordinea de Zi, sedinta a fost
programata astfel incat toate societatile membre A.N.O.DDD, precum si societatile
invitate si/sau care doresc sa adere la organizatia noastra, sa poata participa la sedinta.
Va adresez rugamintea de a va prezenta la aceasta sedinta extrem de importanta pentru
viitorul asociatiei noastre( inclusiv prin reprezentanti legali sau imputerniciti) si sa fiti
punctuali, astfel incat subiectele abordate sa poate fi epuizate pana la orele 15:30 – 16:00.
Cu deosebita consideratie,
Presedinte
(Sandru Ioan)

2

