Convocare la Adunarea Generală Ordinară
a Asociației Societatea Română de Chirurgie Estetică

Dragi colegi,
Consiliul Director al Asociației Societatea Română de Chirurgie Estetică (denumită în
continuare S.R.C.E.) cu sediul social în București, Sector 3, strada Mugur Mugurel, nr. 4, Parter,
ap. 1, în temeiul art. 25.2.1. din Statut
CONVOACĂ
Adunarea Generală Ordinară a Societății Române de Chirurgie Estetică în data de 27.04.2021,
ora 20:00, care se va desfășura, conform art. 25.2.4 din Statutul S.R.C.E., prin intermediul
mijloacelor de comunicare la distanță, în videoconferință, prin intermediul platformei
ZOOM.
În eventualitatea în care nu se va întruni cvorumul de jumătate plus 1 din membrii activi ai
S.R.C.E., Adunare Generală se va convoca în data de 29.04.2021, ora 20:00, care va avea loc
prin intermediul platformei ZOOM, cu aceeași ordine de zi.

Adunarea Generala Ordinară a S.R.C.E. va avea următoarea Ordine de zi:
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1. Alegerea secretarului de ședință care va întocmi și verifica lista de prezență a membrilor
și va redacta procesul-verbal de ședință, daca secretarul Consiliului Director nu este
prezent;
2. Prezentarea și aprobarea Raportului de activitate a Consiliului Director al S.R.C.E. pe
perioada derulării mandatelor membrilor săi;
3. Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul în curs;
4. Prezentarea și aprobarea Raportului financiar-contabil pentru anul 2020;
5. Confirmarea mandatului de președinte al dnei Dr. Dana Mihaela JIANU, aleasa în funcția
de Viitor Președinte, în cadrul Adunării Generale Ordinare din data de 20.09.2019;
6. Alegerea noilor membri ai Consiliului Director dintre membrii care și-au depus
candidatura;
7. Alegerea noilor membrii ai Consiliului Național dintre membrii care și-au depus,
eventual, candidatura;
8. Alegerea noilor membri ai Comisiei de Cenzori dintre membrii care și-au depus,
eventual, candidatura./Aprobarea prelungirii mandatelor Comisiei de Cenzori;
9. Confirmarea calității de membru titular activ a acelor persoane care au depus cerere de
înscriere în S.R.C.E. după data ultimei Adunări Generale, prezentate in Anexa 1 la
prezentul Convocator;
10. Confirmarea încetării, prin demisie sau deces, a calității de membru al S.R.C.E pentru
peroanele prezentate în Anexa 2 la prezentul Convocator;
11. Confirmarea pierderii calității de membru al S.R.C.E. a persoanelor prezentate în Anexa
3 la prezentul Convocator;
12. Prezentarea si aprobarea listei cu persoanele care doresc reintegrarea în S.R.C.E.,
prezentate în Anexa 4 la prezentul Convocator;
13. Prezentarea programului manifestărilor științifice organizate și sprijinite de S.R.C.E. în
anul 2020 și propuneri pentru 2021;
14. Consultarea membrilor Adunării Generale a S.R.C.E. relativ la demararea unei serii de
acțiuni (comunicări de puncte de vedere, organizare de ȋntâlniri, etc) menite să contribuie
la sensibilizarea, ȋncurajarea şi susținerea autorităților competente relativ la diverse
situații ce aduc atingere bunei desfăşurări a profesiei de medic chirurg estetician;
15. Subiecte diverse;
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16. Aprobarea împuternicirii Președintelui Adunării să semneze Procesul - Verbal al
Adunării Generale, Hotărârea Adunării Generale, Actul Constitutiv și Statutul în formele
actualizate, precum și orice alt document necesar în vederea înregistrării modificărilor
intervenite în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor. În scopul înregistrării modificărilor
aprobate în Adunarea Generală în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, Președintele
Adunării va putea împuternici orice persoană fizică sau juridică - avocat sau societate
civilă de avocați pentru a reprezenta S.R.C.E. în fața instanțelor de judecată, a altor
autorități sau instituții publice;.
Consiliul Director vă aduce la cunoștință faptul că exprimarea opțiunii votului asupra
punctelor de pe Ordinea de zi se va realiza prin utilizarea funcționalităților tehnice ale
platformei ce va fi folosite în vederea organizării Adunării Generale. Înainte de votare,
Președintele Adunării va menționa clar problemele indicate în Ordinea de zi ce se supun
votului Adunării Generale a S.R.C.E.
Prin urmare, dragi colege şi colegi, atât ȋn nume personal cât şi ȋn numele Asociației
noastre, vă adresez călduroasa invitație de a participa la Adunarea Generală cu
ȋncurajarea implicării ȋn susținerea activității asociației şi prin depunerea candidaturii
relativ la preluarea responsabilităților asociate diverselor poziții din organigrama
Asociației.

Toate cele bune
Președinte S.R.C.E.
Dr. VIDRAȘCU Argentina

……………………….

Data 01.04.2021
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