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cONVOCATOR 

C�tre membrii Asociatiei 'Societatea Român� de Nefrologie' 

Consiliul Director v� aduce la cuno�tin�� c� sunte�i invitat/ä s� participa�i la Adunarea General� 

Anual� a Asociatiei Societatea Românä de Nefrologie" care va avea loc in data de 

14.09.2022, ora 13.30 �i se va desfä_ura online, în sistem de videoconferin�� (platforma Zoom). 

Orcinea de zi a Adun�rii Generale Anuale este prezentat� in anexa acestei invita�jl. 

Cu 10 zile înaintea Adun�rii Generale Anuale, materialele de pe Ordinea de zi vor fi puse a 

dispozi�ia membrilor asociatiei cu drept de vot prin intermediul site-ului oficial www.srnefro.ro, 
pe adresele de email ale acestora si fizic la adresa 020504 Bucuresti, str. Vasile Lascar nr.62, 

et.1, sector 2. 

Adunarea General� Anual� din 14.09.2022 se va putea desfä_ura �i va putea delibera valabil, cu 

respectarea prevederilor indicate la art.14 din Statul Asociatiei. 

De asemenea, membrii au obliga�ia s� completeze _i o declara�ie pe proprie r�spundere privind 

desfa_urätorul _edintei Adun�rii Generale Anuale conform detaliilor tehnice ale softului 

(programului de calculator). Declara�ia este atasat prezentului convocator. Se va transmite 

electronic la adresa : contact@srnefro.ro. 

Regulamentul de organizare online a Adun�rii Generale Anuale este atasat prezentului 

convocator. 

Accesul la _edin�a online a Adun�ii Generale Anuale va fi permis în baza declaratiei trimise in 

termenul stabilit, iar participarea la vot a fiec�rui membru va fi validat� înainte de începerea 

Adunärii Generale Anuale, în conformitate cu platile efectuate ale cotizatiei de membru. 

in cazul neîndeplinirii, la prima convocare, a condi�ilor de validitate se convoac� urmätoarea 

Adunare general� în in data de 15.09.2022, la ora 13.30, cu aceea�i ordine de zi, iar aceasta este 

legal constituit indiferent de num�rul membrilor prezenti, potrivit prevederilor alin. (3), art.34 

din OG nt.65/1994. 

PresedintèEonsiliul Director (2019-2021) 

Prof. Dr. Adrian Covic 

Presedinte Consiliul Director (2021-2023) 

Prof. Dr. Ina Kacso 

Sediul central: Str. Progresului, nr. 10, scctor 1, Bucuresti, 

www.srnefro.ro email: contact@srnefro.ro 
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ORDINE DE ZI 

Adunarea Generala a Asociatiei "Societatea Român� de Nefrologie' 

1. Verificarea conformitatii documentelor transmise de membrii participanti 

2. Constatarea întrunirii cvorumului. 

3. Aprobarea Ordinii de zi. 

4. Inscrierea la cuvânt pentru punctele de pe Ordinea de zi. 

5. Raportul Consiliului Director privind activitatea desfösurat� pe anul 2021. 

6. Raportul Comisiei de Cenzori pe anul 2021, prezentarea bilan�ului contabil �i desc�rcarea 
de gestiune. 

7. Aprobarea Bugetului de venituri �i cheituieli pe anul 2022. 

8. Prezentorea si votarea propunerilor de modificare a Statutului Asociatiei. 

9. Alegerea membrilor in Comisia electoralo. 

10. Alegerea membrilor Consiliului Director al SRN pentru mandatul 2022-2024. 

11. Alegerea Presedintelui Consiliului Director al Asociatiei 'Societatea Român� de 

Nefrologie' 

12. Diverse. 
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