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ASOCIAȚIA „SOCIETATEA ROMÂNĂ DE GLAUCOM” 

Înscrisă în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor – Judecătoria Iași sub nr. 60A/15.06.2001 

Iași, str. Costache Negri nr. 10, bl. G2, et. 1, ap. 10, județul Iași 

C.I.F. 14013760 

 

CONVOCATOR 

 

 Subscrisa, Asociația „Societatea Română de Glaucom”, cu sediul în Iași,                          

str. Costache Negri nr. 10, bl. G2, et. 1, ap. 10, județul Iași, înscrisă în Registrul Asociațiilor și 
Fundațiilor – Judecătoria Iași sub nr. 60A/15.06.2001, având C.I.F. 14013760, reprezentată legal 

prin Președintele Consiliului Director, dna. Prof. Dr. Popa-Cherecheanu Daniela-Alina,  

În conformitate cu prevederile art. 12 din Statutul Asociației „Societatea Română de 

Glaucom” și dispozițiile Ordonanței nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, 

 Convoacă Adunarea generală ordinară a Asociației „Societatea Română de 
Glaucom”, la Brașov, Hotel Kronwell, sala Grand Hall, pentru data de  18.11.2022, 

orele 18.30, și pentru data de 19.11.2022, orele 14.00, în același loc, a doua convocare 
în situația în care la data primei convocări nu se întrunește cvorumul necesar 

adoptării de hotărâri, având următoarea ordine de zi: 

 Schimbarea sediului asociației de la adresa din Iași, str. Costache Negri nr. 10, bl. G2, et. 

1, ap. 10, județul Iași, la adresa din București, Splaiul Independenței nr. 169, 

sector 5, cod poștal 050098, în incinta Spitalului Universitar de Urgență 
București, Clinica de Oftalmologie, etaj 8; 

 Completarea denumirii asociației prin adăugarea cuvântului „asociație” în cadrul denumirii 
deja existente, în raport cu modificările aduse Ordonanței nr. 26/2000 cu privire la asociații 

și fundații prin intrarea în vigoare a Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea 

spălării banilor şi finanțării terorismului precum şi pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative;    
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 Împuternicirea Dnei. Prof. Dr. Popa-Cherecheanu Daniela-Alina în vederea întocmirii și 

comunicării către instituțiile competente a declarației privind datele de identificare ale 
beneficiarilor reali ai asociației, în conformitate cu art. 7 coroborat cu 344 din Ordonanța 

nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații; 
 Actualizarea actului constitutiv și a statutului asociației „Societatea Română de Glaucom”, 

în conformitate cu ordinea de zi sus-menționată; 
 Diverse. 

Potrivit art. 12 din Statutul asociației „Societatea Română de Glaucom”, „Adunarea 

generală este deliberativă, dacă la aceasta participă efectiv mai mult de jumătate din membrii 
asociației. Hotărârile adunării se adoptă cu majoritate simplă de voturi din numărul celor prezenți. 

Hotărârile „SRG” cu privire la modificarea și completarea statutului se adoptă cu 50% + 1 din 
numărul total de voturi (…). 

Hotărârile luate de Adunarea Generală, în limitele legii, ale actului constitutiv si/sau ale 

statutului sunt obligatorii chiar și pentru asociații care nu au luat parte la Adunarea Generală sau 
au votat împotrivă. 

 

 

Președinte Consiliu Director al 
Asociației „Societatea Română de Glaucom”, 

Prof. Dr. Popa-Cherecheanu Daniela-Alina 

 

 


