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Nr.703 / 06.08.2018 
Stimate membru UNITER,  
 
În data de 24 septembrie 2018 la ora 11.00, la Teatrul Naţional „I.L.Caragiale” din Bucureşti, Sala Media (Bd. 
Nicolae Bălcescu 2, sector 1, Bucureşti) UNITER organizează conform Statutului Adunarea Generală de Alegeri 
şi Dare de Seamă având ca ordine de zi:  

� prezentarea Dării de seamă asupra activităţii UNITER în perioada septembrie 2014 – septembrie 2018; 
� descărcarea de gestiune a actualei conduceri; 
� raportul Comisiei de Cenzori; 
� alegerea Preşedintelui, a Vicepreşedintelui (propus de candidatul la preşedinţie), a Senatului şi a Comisiei de 

Cenzori. 
 
În calitatea dumneavoastră de membru al Uniunii Teatrale din România, aveţi posibilitatea de a vota pentru alegerea 
conducerii UNITER pe următorii patru ani (Preşedinte, Vicepreşedinte, Senat, Comisie de Cenzori) şi de a face 
propuneri pentru componenţa Senatului.   
Vă informăm că până la termenul limită de înscriere a candidaturilor pentru următorul mandat de Preşedinte UNITER 
(24 iulie 2018) a fost depusă o singură candidatură, şi anume cea a domnului Ion Caramitru.  
 
Conform Statutului UNITER, art. 7, alineatele 4 şi 5, vă puteţi exprima opţiunea astfel: 

� personal (prin prezentarea la Adunarea Generală de Alegeri din data de 24 septembrie ora 11.00, Teatrul 
Naţional „I.L.Caragiale” din Bucureşti, Sala Media (Bd. Nicolae Bălcescu 2, sector 1, Bucureşti) 

� prin delegat prezent la Adunarea Generală de Alegeri; 
� prin poştă; 
� prin poştă electronică (la adresa lavinia@uniter.ro). 

 
Dacă optaţi pentru varianta prin poştă / poştă electronică, pentru ca votul dumneavoastră să fie legal, vă rugăm să 
completaţi cu datele personale următorul text, să semnaţi şi să ne returnaţi până la data de 20 septembrie 2018 această 
scrisoare la UNITER, str. George Enescu 2-4, sector 1, Bucureşti, cod 010305. 
 
Subsemnatul......................................................................., membru UNITER, legitimat cu BI/CI seria 
....... nr. ....................., CNP....................................................... declar că sunt de acord cu închiderea 
mandatului actualei conduceri a UNITER (Preşedinte, Vicepreşedinte, Senat, Comisie de Cenzori). Îmi 

exprim acceptul □ / refuzul □ (bifaţi căsuţa) pentru ca domnul Ion Caramitru să fie preşedintele 
UNITER şi doamna Aura Corbeanu să fie vicepreşedintele executiv UNITER în perioada 2018 – 2022. 
Propun ca membri ai Senatului UNITER pentru următorii patru ani pe 
............................................................................................................................................................................... 
Semnătură 
 
 
Vă mulţumim anticipat pentru sprijinul acordat de fiecare dată. 
  
Cu stimă, 
    
Aura Corbeanu 
Vicepreşedinte executiv UNITER 


