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București 28.04.2022 
 
Către: Membrii Asociatiei Societatea Română de Artroscopie și Traumatologie Sportivă 
(S.R.A.T.S.) 
 
Stimați membri, 
 
În conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, republicată, cu 
modificările ulterioare şi cu respectarea prevederilor art. 10 si 13 din Statutul Asociatiei 
Societatea Română de Artroscopie și Traumatologie Sportivă (S.R.A.T.S.),  
 
Consiliul Director al Asociației S.R.A.T.S., cu sediul în București, str. Mitropolit Nifon nr. 14, 
sectorul 4 

CONVOACĂ 
 

Adunarea Generală a Asociaţiei S.R.A.T.S - Societatea Română de Artroscopie și 
Traumatologie Sportivă, care va avea loc în data de 14.05.2022, ora 09:00, în Bucuresti, B-dul 
Ferdinand nr. 35-37, Sector 2, în incinta Spitalului Clinic de Ortopedie -Traumatologie si 
TBC Osteoarticular  "Foişor", sala ”Amfiteatru”. 

 
În cazul in care sedința Adunării Generale nu va putea fi tinută din lipsa cvorumului, respectiv a 
neindeplinirii cerintelor statutare, in conformitate cu dispozitiile art. 22 al. (3) din Actul Constitutiv 
și ale art. 13 al. (3) din Statut, vă convocăm pentru a doua sedință a Adunării Generale (a 
doua convocare) care va avea loc la data de 16.05.2022, ora 09:00, în București,  B-dul 
Ferdinand nr. 35-37, Sector 2, în incinta Spitalului Clinic de Ortopedie-Traumatologie si 
TBC Osteoarticular  "Foişor", sala ”Amfiteatru”, cu aceeași ordine de zi. 
 
Adunarea Generală va avea următoarea ordine de zi: 

1. Validarea cvorumului de prezenţă și de adoptare a hotărârilor pentru validitatea hotărârilor 
Adunării Generale, conform prevederilor statutare.  

2. Excluderea din rândul asociaților a unora dintre membri, potrivit art 16 din Actul 
constitutiv, inclusiv ca urmare a incetarii de drept a calității de asociat ca urmare a 
decesului, si actualizarea listei membrilor cu drept de vot. 

3. Analizarea cererilor de aderare adresate Asociatiei conform actelor statutare si aprobarea 
primirii de noi membri, daca este cazul. 

4. Alegerea Consiliului Director al Asociatiei, cu observarea prevederilor art. 27-28 din Actul 
constitutiv si ale art.18-19 din Statut, după cum urmeaza: 

i. Alegerea Vicepresedintelui II; 
ii. Alegerea secretarului general; 
iii. Alegerea secretarului educational; 
iv. Alegerea trezorierului; 
v. Alegerea celorlati membri ai Consiliului 

5. Aprobarea bilantului financiar - contabil pentru anul 2021; 
6. Prezentarea raportului de activitate al Consiliului Director al cărui mandat se incheie. 
7. Actualizarea datelor de indentificare ale asociatilor si membrilor Asociatiei. 
8. Actualizarea actelor constitutive ale Asociației, corespunzător hotarârilor adoptate in 

cadrul Adunarii Generale; 
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Depunerea candidaturilor şi procedura de vot pentru alegerea noii componențe a 
Consiliului Director al Asociatiei S.R.A.T.S 

 
 DEPUNEREA CANDIDATURILOR 

 
În vederea desfăşurării alegerilor, candidaturile se vor transmite prin e-mail la adresa: 
info@strats.ro . 
Termenul limita de depunere a candidaturilor: 07.05.2022 
 
Nota: Potrivit dispozitiilor O.G. 26/2000 nu poate fi membru al consiliului director, iar dacă era, 
pierde această calitate orice persoană care ocupă o funcţie de conducere în cadrul unei instituţii 
publice, dacă asociaţia respectivă are ca scop sprijinirea activităţii acelei instituţii publice. 
 
DOCUMENTE NECESARE PENTRU DEPUNEREA CANDIDATURILOR 
 
Documentele necesare pentru depunerea candidaturii pentru funcţia de membru al 
Consiliului Director al Asociaţiei sunt: 
 
1. Prezentarea pe 1-2 pagini a proiectului de candidatura (Obligatoriu pentru functia de Vice-

Presedinte II), care va contine: 
1.1. Enumerarea activitatilor pe care le-a derulat candidatul pentru indeplinirea obiectivelor 

asumate si activitatilor profesional-stiintifice desfasurate de catre Societatea Romana de 
Artroscopie si Traumatologie Sportiva (SRATS).  

1.2. Descrierea strategiei pe care respectivul candidat o va urma în exercitarea mandatului, 
ţintele precise pe care îşi propune să le atingă, timpul efectiv pe care intenţionează să îl 
aloce în cadrul acestei activităţi în mod direct, si asumarea disponibilitatii de a participa la 
sedintele Comitetului Director,  

1.3. Alte elemente pe care le consieră esenţiale în susţinerea candidaturii. 
 

2. Adresa de inaintare a candidaturii, semnata de candidat, in care se precizeza poziția pentru 
care se depune candidatura*: 
a) Vicepresedinte II; 
b) Secretar general; 
c) Secretar educational; 
d) Trezorier; 
e) Membru al Consiliului Director; 

 
În situația în care candidatul nu va menționa în cadrul Adresei sale de inaintare poziția pentru 
care va candida, atunci candidatul va fi înscris automat la pozitia "e) Membru al Consiliului 
Director" .  
Candidatii isi pot depune candidatura pentru o singura pozitie din cele enumerate mai sus. 
* Avand in vedere prevederile art. 27-28 din Actul constitutiv si ale art.18-19 din Statut, alegerile 
pentru functia de membru al Consiliului Director au in vedere posturile disponibile.  
Potrivit procedurilor statutare: Vicepresedintele I in functie devine Presedinte,  Vicepresedintele II 
in functie devine Vicepresentinte I;  
Dr. Rodica Marinescu – Past-President, Dr. Ioan Cristian Stoica – Past-President si Dr. Doru 
Filipescu – Past-President sunt propuși ca membrii onorifici ai Consiliului Director, conform art. 29 
din Actul Constitutiv. 
Dr. Ștefan Mogoș – actual Președinte, este propus pentru un nou mandat in calitate de membru al 
Consiliului.  
 
3. Declaraţia pe propria răspundere a candidaţilor că îndeplinesc condiţiile legale şi statutare 

pentru a deţine calitatea de membru al Consiliului Director, inclusiv menţionarea faptului că nu 
au cazier judiciar si nu au fapte inscrise in cazierul fiscal, precizarea inexistentei oricăror 





   
ANEXA 2 

     
Procură 

 
 Subsemnatul _________, cetăţean ______, cu domiciliul în ________, str._____, nr.__, 
bl.__, et.__, ap.__, sector___, județ___ născut la data de ______ în oraşul _____, identificat prin 
seria ___ nr. ______, emis de _______ la data de _________, C.N.P. 
_________________________, in calitate de asociat cu drept de vot in cadrul Adunarii Generale a 
Asociatiei Societatea Română de Artroscopie si Traumatologie Sportiva (S.R.A.T.S.),  cu sediul 
în București, str. Mitropolit Nifon nr. 14, sectorul 4, 

Îl împuternicesc pe Domnul/Doamna ________________________, cetatean roman, nascut in 
_______________, la data de _______________, domiciliat/ă in __________________, posesor a 
CI seria __________ nr. 500670, emisa _________________, la data de ________________, CNP 
_________________, având la rându-i calitatea de membru asociat, sa ma reprezinte in cadrul 
Adunarii Generale a Asociaţiei – Societatea Română de Artroscopie si Traumatologie 
Sportiva (S.R.A.T.S.). din data de 14.05.2022, ora _______, care va avea loc în Bucureşti, str. 
_________________________________, precum si in cadrul celei de-a doua convocari din 
data de __________________ , ora ______________, care va avea loc în Bucureşti,  
_________________________________, si sa exercite dreptul de vot aparținând 
subsemnatei/subsemnatului in cadrul Adunării.  

Prin prezenta acord mandat discreționar mandatarului meu pentru reprezentarea și 
exercitarea dreptului de vot în cadrul Adunării atât în ceea ce privește punctele aflate pe 
ordinea de zi cât și în ceea ce privește orice aspecte ce ar reieși din dezbateri. 

Împuternicitul meu va putea vota si semna, în numele meu şi pentru mine, votul si semnătura 
sa fiindu-mi opozabile.   
Pentru ducerea la îndeplinire a prezentului mandat, împuternicitul meu va putea să semneze în 
numele meu şi pentru mine lista de prezență la Adunarea Generală, procesul-verbal al ședinței 
Adunarii Generale, hotărârea Adunării Generale, actul constitutiv modificat şi statutul modificat al 
Asociaţiei – Societatea Română de Artroscopie si Traumatologie Sportiva (S.R.A.T.S.), orice alt act 
necesar în vederea inegistrarii modificărilor aduse actului constitutiv și statului Asociaţiei Societatea 
Română de Artroscopie si Traumatologie Sportiva, organului de conducere al Asociatiei, până la 
rămanerea definitiva a hotarârii judecatoresti. 
 
Împuternicitul meu va putea formula cereri, petiţii, în faţa oricărei persoane juridice, de drept public 
sau privat, sau persoane fizice, în faţa Ministerului Justiţiei şi instituţiilor subordonate acestuia, 
Ministerului Sănătăţii şi instituţiilor subordonate acesteia, în faţa instanţelor de judecată de orice 
grad, va putea exercita căi de atac, va putea efectua plăţi ori va putea încasa plăţi, cu orice titlu, 
toate operaţiunile fiind realizate până la inregistrarea modificărilor actului constitutiv și statutului ale 
Asociaţiei Societatea Română de Artroscopie si Traumatologie Sportiva. 
 
Enumerările prezentului mandat sunt enunţiative şi nu limitative, mandatul fiind epuizat pe data 
pronunțării hotărârii judecătorești definitive privind inregistrarea modificarilor privind Asociatia 
Societatea Română de Artroscopie si Traumatologie Sportiva (S.R.A.T.S.). 

    Semnătura 




