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RECONVOCARE 
 

pentru 
ȘEDINȚA ADUNĂRII GENERALE 

A 
SOCIETĂȚII ROMÂNE DE ANESTEZIE-TERAPIE INTENSIVĂ - SRATI 

 
 

Subscrisa SOCIETATEA ROMÂNĂ DE ANESTEZIE-TERAPIE INTENSIVĂ - S.R.A.T.I. cu 
sediul în București, Sector 2, Str. Răspântiilor nr. 20A, Mansardă, Biroul 2,  
 

În baza prevederilor din Statutul S.R.A.T.I. și a dispozițiilor O.G. nr. 26/2000 privind asociațiile 
și fundațiile, 

 
 

RECONVOACĂ 
 

Adunarea Generală a Membrilor S.R.A.T.I. pentru ziua de duminică, 19 septembrie, ora 18:15, 
online. Accesul se face prin link-ul dedicat primit de fiecare membru activ S.R.A.T.I., cu cotizația 
achitată pe anul în curs.  

 
     ORDINE DE ZI: 
 
1. Prezentare bilanț pe anul 2020 
2. Completarea scopului și obiectivelor Societății S.R.A.T.I. cu activități menite să crească 

prestigiul și rolul educativ, curativ și social al specialității anestezie-terapie intensivă la nivel național și 
internațional, precum și realizarea de activități specifice sub formă de webinarii;  

3. Acordarea, în concordanță cu prevederile O.G. nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile, a 
titulaturii de Consiliu Director pentru actualul Senat al Societății, astfel încât denumirea nouă pentru 
acest organ de conducere al Societății să fie Consiliul Director al Societății (Senatul); 

4. Alegerea membrilor și reprezentanților din partea Consiliului Director al Societății (Senatul) și 
stabilirea duratei mandatului pentru membrii din Consiliul Director al Societății (Senatul); 

5. Adaptarea condițiilor pentru desfășurarea ședințelor Adunării Generale și a Consiliului 
Director al Societății (Senatul) în sensul realizării acestor ședinte și prin mijloace electronice de 
comunicare la distanță, conform noilor prevederi legale prevăzute în acest sens de O.G. nr. 26/2000; 

6. Acordarea de distincții pentru membrii S.R.A.T.I. care aduc contribuții / servicii importante 
Societății; 

7. Aprobarea formei actualizate a Statutului S.R.A.T.I. ca urmare a dezbaterii asupra ordinii de 
zi mai sus indicată; 

8. Diverse. 
 
 
 
Documentele supuse dezbaterii se pot consulta online la www.srati.ro. 
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