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CONVOCARE 

 

Consiliului Director al Asociaţiei de Microfinanţare, cu sediul ȋn Mun. Bucureşti, Str. 
Prelungirea Ghencea Nr. 95E, Sector 6, ȋnregistratã ȋn Registrul Special de Asociaţii şi Fundaţii 
cu nr. 85/29.12.2020, titularã a C.I.F. 43633553, prin Preşedintele Consiliului Director, BCR 
Social Finance IFN S.A., prin Domnul Buciuc Ştefan – Ionuţ, 

în temeiul dispozițiilor Statutului Asociației de Microfinantare cap. IV, art. 17, art. 20, art. 
22, alin. 4 si 7, coroborate cu prevederile art. 21, alin. 2, lit. a) si b), alin. 5, din Ordonanța nr. 
26/2020 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, convoacă 
pentru data de 23.06.2022, ora 14:00, prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare 
la distanta online, Adunarea Generala Extraordinara a Asociației de Microfinantare, având 
următoarea ordine de zi: 

1. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Asociației pentru anul 2022. 
2. Stabilirea și aprobarea Obiectivelor și a Planului de activități ale Asociației de 

Microfinanţare pentru anul 2022. 
3. Furnizarea de propuneri privind activitatile ce urmeaza a fi intreprinse de catre 

Asociatia de Microfinantare pe parcursul anului 2022 de catre acei membri ai 
Asociatiei de Microfinantare care nu au completat survey-ul transmis de catre 
Consiliul Director in data de 02.06.2022. 

4. Diverse. 

Documentele și materialele privind ordinea de zi ȋnsoţesc prezentul Convocator.  

În ceea ce privește exercitarea dreptului de vot, acesta se va desfășura online, în 
conformitate cu prevederile Statului Asociației de Microfinantare. 

Sunt convocați toți membrii asociați ai Asociației de Microfinantare, conform dispozițiilor 
art. 15 din Statutul Asociației de Microfinantare. 

Convocarea va fi efectuata prin poştă electronică, în conformitate cu dispozițiile Statutului 
Asociației de Microfinantare. 

În caz de neîndeplinire a cerințelor de cvorum pentru prima convocare, conform 
dispozițiilor art. 18, alin. (2), din Statutul Asociației de Microfinantare, aceasta va fi reconvocată 
pentru data de 30.06.2022, ora 14:00, cu aceeași ordine de zi, prin intermediul mijloacelor 
electronice de comunicare la distanta online. 

 

Președintele Consiliului Director al Asociației de Microfinantare, 

BCR Social Finance IFN S.A. 

Prin dl. Buciuc Ştefan – Ionuţ 


