
Președintele Consiliului Director al Asociației de Instalații din România Filiala Transilvania, cu 

sediul în Cluj - Napoca, str. 21 Decembrie, nr.128-130, județul Cluj, înregistrată în Registrul 

Special sub nr.92/2008, Cod de Înregistrare Fiscală 24617624 : 
 

C O N V O C A T O R 
ADUNAREA GENERALA A MEMBRILOR 

ASOCIAȚIEI INGINERILOR DE INSTALAȚII DIN ROMÂNIA 

FILIALA TRANSILVANIA 

Conform cu prevederile din Capitolul VI, art.16, alin (1) și (2) din Statutul Filialei 

Transilvania a Asociației Inginerilor de Instalații din România, Preşedintele Asociaţiei decide a 

convoca Adunarea Generală a Membrilor AIIR Filiala Transilvania înregistraţi până la sfârşitul 

anului 2021, în data de 16.02.2022, ora 17.00. Ședința va avea loc online, pe platforma Zoom 

Meeting, prin accesarea următorului link:  

https://us05web.zoom.us/j/83564616258?pwd=NUIzU1pHYjh2MmZqaHNLQVd5WTU1QT09 

Meeting ID: 835 6461 6258. Passcode: VF5V6g 

În cazul neîndeplinirii condițiilor statutare, sedința va avea loc online în data de 

17.02.2022, ora 17.00 cu aceeași ordine de zi, pe platforma Zoom Meeting, prin accesarea 

următorului link:  

https://us05web.zoom.us/j/83197226110?pwd=bDUrbjNFWnVwdE9CQ091Rkw1aDlHdz09 

Meeting ID: 831 9722 6110. Passcode: cHU4Kg 

 

ORDINEA DE ZI 

1. Prezentarea Raportului de Gestiune al Consiliului de Conducere și Raportului Comisiei de 

Cenzori pe anul 2021; 

2. Supunerea spre aprobare a situațiilor financiar - contabile aferente anului 2021;  

3. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Conducere pentru perioada financiar -

contabilă a anului 2021; 

4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022; 

5. Alegeri conform statut A.I.I.R. – Filiala Transilvania:  

 Alegerea Vicepreședintelui Filialei Transilvania pe poziția vacantă pentru perioada 

rămasă din mandat (2022 – 2024); 

6. Diverse. 

Documentele privind Ordinea de zi a Adunării Generale pot fi consultate la sediul A.I.I.R 

Filiala Transilvania Cluj – Napoca și pe site https://www.aiirtransilvania.ro/, începând cu data de 

03.02.2022. 

Candidații vor depune dosarul pentru analiză până în data de 10.02.2022. Dosarul de 

candidatură trebuie să conțină următoarele documente: CV, dovada achitării cotizației pentru anii 

2021 și 2022, 2 recomandări (una dintre acestea fiind din partea președintelui comisiei teritoriale 

din care face parte și una din partea unui alt membru A.I.I.R.). 

Dosarele vor fi transmise online la adresele: contact@aiirtransilvania.ro, 

andreea.felseghi@gmail.com.  

Până la data de 14.02.2022 se vor afișa pe site https://www.aiirtransilvania.ro/ 

candidaturile care îndeplinesc condițiile statutare de participare la alegeri pentru poziția vacantă 

de Vicepreședinte A.I.I.R. Filiala Transilvania. 

Procurile speciale vor fi depuse în original la sediul A.I.I.R. Filiala Transilvania cu cel 

puțin 48 de ore  înainte de data ședinței, la prima convocare. 

Informații suplimentare se pot obține la sediul asociației sau la adresele: 

contact@aiirtransilvania.ro, andreea.felseghi@gmail.com. 

 

Președintele Consiliului de  Conducere 

       Ioan  AȘCHILEAN 
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