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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. 18, art. 
20, alin. (1), art. 22, alin. (7), coroborate cu prevederile art. 21, alin. (5) din Ordonanța nr. 26/2020 
cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, convoacă pentru data 
de 03.11.2022, ora 15:30, prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare la distanta 
online, Adunarea Generala Extraordinara a Asociației de Microfinantare, având următoarea 
ordine de zi: 

 

1. Aprobarea schimbarii sediului Asociatiei de Microfinantare de la adresa "Mun. Bucuresti, 
Str.  Prelungirea Ghencea Nr. 95E, Sector 6" la adresa "Mun. Bucuresti, Calea Plevnei Nr. 159, 
Business Garden Bucharest, Cladirea A, Etajul 7, Camerele E7-1- E7-7, Sectorul 6, Cod postal 
060013". 

2.  Aprobarea propunerilor de modificare a Statutului/Actului Constitutiv al Asociatiei, 
conform Anexei 1 a prezentului Convocator. 

3. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei de Microfinantare ca 
urmare a aprobarii pct. 1 si 2 de mai sus. 

4.  Mandatarea BCR SOCIAL FINANCE IFN S.A., prin reprezentant dl. Stefan – Ionut 
Buciuc, in vederea efectuarii tuturor demersurilor necesare realizarii/ducerii la indeplinire a tuturor 
hotararilor luate in cadrul sedintei AGEA.  

5.  Diverse. 

 

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 din 
Statutul Asociației de Microfinantare. 
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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 09.11.2022, ora 15:30, 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 
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CONVOCATOR - ANEXA 1 

- Propuneri modificari Act Constitutiv si Statut Asociatia de Microfinantare -  

 

I. Modificare art. 2 din Actul Constitutiv 

2. Asociatia are sediul in Romania, Mun. Bucuresti, Calea Plevnei Nr. 159, Business Garden 
Bucharest, Cladirea A, Etajul 7, Camerele E7-1- E7-7, Sectorul 6, Cod postal 060013. 

 

II. Modificare art. 1, alin. (1) din Statut 

Art. 3 (1) Sediul asociatiei este in Romania, Mun. Bucuresti, Calea Plevnei Nr. 159, Business 
Garden Bucharest, Cladirea A, Etajul 7, Camerele E7-1- E7-7, Sectorul 6, Cod postal 060013. 

 

III. Modificare art. 8 si art. 10 din Statut 

Art. 8 Poate fi membru al ASOCIATIEI DE MICROFINANTARE orice Institutie Financiara 
Nebancara cu un portofoliu semnificativ de produse financiare de microcreditare acordate pentru 
activitati generatoare de venit, Asociatii regionale de organizatii de microfinantare, organizatii 
cu activitati conexe activitatilor de microfinantare. Pot fi acceptate și organizații care sunt active 
în zona impactului social. 

Art. 10. Calitatea de membru fondator s-a dobandit  odata cu infiintarea asociatiei. Calitatea de 
membru afiliat al Asociatiei se dobandeste, la cererea celui in cauza, prin hotararea Consiliului 
Director. 

 

IV. Comprimare art. 15       art. 18 din Statut 

Art. 15. ADUNAREA GENERALĂ 
 
(1) Adunarea Generală este autoritatea suprema a asociatiei si este constituita din membrii 
fondatori si membrii afiliati. Adunarea generală se întruneşte cel puţin o dată pe an şi are drept de 
control permanent asupra organelor prevăzute la art. 14 (Consiliul Director si Cenzorul/Comisia 
de cenzori). Adunarea generală poate avea loc cu prezenta fizica a membrilor sau prin mijloace 
electronice de comunicare directă la distanţă, iar hotărârile adunării generale pot fi semnate de 
membrii inclusiv cu semnătură electronică extinsă. 
 
(2) Convocarea Adunarii Generale: Adunarea Generală se desfăşoară anual la data stabilită de 
catre Consiliul Director, şi ori de câte ori este nevoie, la cererea Consiliului Director sau la 
propunerea a minimum 50% dintre membrii asociatiei, fiind convocata în scris, prin mijloace 
clasice (scrisoare recomandată) sau electronice (e-mail), precum si prin afisarea convocarii si a 
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documentelor aferente pe site-ul Asociaţiei, cu cel putin 5 (cinci) zile inainte de data fixata pentru 
desfasurarea ei. 

Ordinea de zi si documentele ce urmeaza a fi dezbatute (in proiect) se transmit membrilor, prin e-
mail, fiind postate, totodata, si pe site-ul Asociatiei, pentru a fi studiate. Cu minimum 2 (doua) zile 
inainte de data desfasurarii Adunarii, observatiile si propunerile de completare a documentelor ce 
urmeaza a fi dezbatute, precum si numele delegatilor ce urmeaza sa participe la Adunare, impreuna 
cu imputernicirea acordata acestora (daca e cazul), vor fi transmise la sediul Asociatiei sau pe 
adresa de e-mail a Asociatiei. 

(3) Adunarea Generala a asociatiei este statutar constituita in prezenta a jumatate + 1 din numarul 
membrilor sai. In situatia in care nu se intruneste cvorumul necesar, se va convoca o noua Adunare 
Generala in termen de minimum 3 (trei) zile, aceasta fiind statutara indiferent de numarul 
membrilor prezenti. 

(4) Hotărârile Adunării Generale se adoptă prin vot deschis, cu excepția situatiilor in care, prin vot 
deschis, membrii Adunarii Generale au decis ca anumite hotatari se vor adopta prin vot secret. 

(5) Hotararile Adunarii generale intra in vigoare in ziua urmatoare celei in care au fost adoptate, 
daca in cadrul Adunarii nu se stabilesc alte termene.  

 

V. Prevederi nou introduse (preluate din O.G. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii) 

Art. 16. (1) Asociatul care, într-o anumită problemă supusă hotărârii Adunării Generale, este 
interesat personal sau prin soţul său, ascendenţii sau descendenţii săi, rudele în linie colaterală sau 
afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv nu va putea lua parte la deliberare şi nici la vot. 

(2) Asociatul care încalcă dispoziţiile alin. (1) este răspunzător de daunele cauzate asociaţiei dacă 
fără votul său nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută. 
 

Art. 17. (1) Hotărârile luate de Adunarea Generală în limitele legii şi ale Statutului sunt obligatorii 
chiar şi pentru membrii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau au votat împotrivă. 

(2) Hotărârile Adunării Generale, contrare legii sau dispoziţiilor cuprinse în Statut, pot fi atacate 
în justiţie de către oricare dintre membrii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau care au 
votat împotrivă şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de şedinţă, în termen de 15 zile 
de la data când au luat cunoştinţă despre hotărâre sau de la data când a avut loc şedinţa, după caz.  

(3) Cererea de anulare se soluţionează în camera de consiliu de către judecătoria în circumscripţia 
căreia asociaţia îşi are sediul. Hotărârea instanţei este supusă numai apelului. 
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VI. Modificare art. 19 din Statut 

Art. 19. (1) In cazul in care in cadrul Adunarii generale au loc si alegeri pentru membrii Consiliului 
Director, cu minimum 2 (doua) zile inainte de data Adunarii se vor transmite la sediul Asociatiei 
propunerile nominale pentru Consiliul Director, insotite de prezentarea activitatii candidatilor 
(Curriculum Vitae). 

(2) Alegerea Consiliului Director se va face prin vot secret, candidatii alesi fiind primii cinci in 
ordinea descrescatoare a numarului de voturi valide exprimate. 

(3) Membrii Consiliului Director vor decide in prima sedinta a Consiliului Director nominalizarile 
pe functiile de Presedinte, Vicepresedinte si membri. 

(4) Presedintele Consiliului Director si vicepresedintele Consiliului Director ocupa si functia de 
Presedinte al Adunarii Generale si Vicepresedinte al Adunarii Generale, precum si ai Asociatiei in 
ansamblul sau. 

 

VII. Modificare art. 23 din Statut 

23. (1) Consiliul Director se intruneste cel putin o data pe luna sau ori de cate ori este necesar. 
Sedintele Consiliului Director pot avea loc cu prezenta fizica a membrilor sai sau prin mijloace 
electronice de comunicare directă la distanţă, iar deciziile Consiliului Director pot fi semnate de 
membri inclusiv cu semnătură electronică extinsă. 

(2) Convocarea Consiliului Director se face de catre Presedinte, iar in lipsa acestuia de catre 
inlocuitorul sau, cu cel putin 2 (doua) zile inainte de data fixata. Convocarea se efectueaza în scris, 
prin mijloace clasice (scrisoare recomandată) sau electronice (e-mail). 

(3) Consiliul Director delibereaza, in mod valabil, in prezenta majoritatii simple a numarului 
membrilor sai si adopta hotarari cu o jumatate plus unu din voturi. In caz de paritate, votul 
Presedintelui este hotarator. 

(4) Consiliul Director adopta hotarari prin vot deschis, cu excepția situatiilor in care, prin vot 
deschis, membrii sai au decis ca anumite hotatari se vor adopta prin vot secret. 

(5) Deliberarile si hotararile Consiliului Director se consemneaza in Procese verbale incheiate cu 
ocazia fiecarei sedinte. 

(6) Consiliul Director isi poate elabora un regulament intern de functionare. 

 

VIII. Modificare art. 29 din Statut in sensul eliminarii referirii la Adunarea Generala 
Ordinara 

Art. 29 Consiliul Director are urmatoarea componenta: 

Presedinte:   BCR SOCIAL FINANCE IFN S.A. 
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Vicepresedinte:  BT Microfinantare IFN S.A. 

Membru:   ASOCIATIA CASELOR DE AJUTOR RECIPROC REGIUNEA VEST  

Membru:   ROCREDIT IFN S.A. 

Membru:   SOCIETATEA DE MICROFINANTARE IFN ROMCOM S.A. 

 

Conducerea Consiliului Director este aleasa: 

- Prin votul a cel putin 50% + 1 din membrii prezenti la sedinta Adunarii Generale, o 
data la fiecare 2 (doi) ani calendaristici. 

- Perioada de 2 (doi) ani se calculeaza din ziua urmatoare validarii votului Adunarii 
Generale pentru aceste functii si se incheie cu ziua validarii urmatorului vot al Adunarii 
Generale. 

- Prin votul a cel putin 50% + 1 din membrii prezenti la intrunirea sedintei Adunarii 
Generale, organizata in termen de maximum 90 (nouazeci) de zile de la vacantarea 
functiei de presedinte. 

- Vicepresedintele Consiliului Director ales sau membrul Consiliului Director ales, care 
nu isi mai poate exercita functia (voluntar sau involuntar) va fi inlocuit de drept cu 
persoana care a obtinut numarul de voturi urmator, pentru functia respectiva. 

 


