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Nr.172 / 12.03.2020 
 
Stimate membru UNITER,  
 
În data de 6 aprilie 2020 la ora 11.00, conform Statutului, Uniunea Teatrală din România 
organizează Adunarea Generală anuală având pe ordinea de zi următoarele activități: 
 

1. Aprobarea bilanţului financiar contabil pe anul 2019 şi descărcarea de gestiune; 
2. Aprobarea și adoptarea unei modificări a statutului UNITER, prin adăugarea în mod 

obligatoriu a cuvântului „asociația” la numele instituției, acesta devenind: Asociația UNITER 
– UNIUNEA TEATRALĂ DIN ROMÂNIA.  
Această modificare a statutului se impune având în vedere ultimele modificări legislative, prevăzute 
de articolul 53 al legii 129/2019 (pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării 
terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative).  

 
În calitatea dumneavoastră de membru al Uniunii Teatrale din România, vă rugăm să aveţi 
amabilitatea de:  

1. a aproba bilanţul financiar contabil al UNITER şi descărcarea de gestiune pentru anul 2019.  
2. de a aproba modificări în Statutul și Actul constitutiv al instituției prin adăugarea la 

denumirea acesteia a cuvântului „asociație”. Adică, de a aproba modificările Statutului și 
ale Actului constitutiv care vizează exclusiv menționarea formei de organizare -asociație- 
alături de denumirea UNITER, precum și menționarea datelor de identificare ale membrilor 
Senatului – Consiliului Director.  

 
Pentru a vă exprima acceptul, vă rugăm să completați cu datele personale paragraful de mai jos:  

Subsemnatul................................................................................................, membru UNITER, 
legitimat cu BI/CI seria ......... nr. ....................., CNP.........................................., adresă 
email.................................................., nr.telefon...................................., declar că sunt de 
acord cu aprobarea bilanţului financiar contabil pe anul 2019 al UNITER, cu descărcarea 
de gestiune, precum și cu modificările care se impun Statutului și Actului constitutiv 
UNITER, prin adăugarea cuvântului „asociația” la numele instituției.  
 
Semnătură....................................................... 

 
De asemenea, vă rugăm să completați fișa anexată acestei scrisori (Anexa 1) care reprezintă 
acordul dumneavoastră privind prelucrarea cu bună-credință de către Asociația UNITER – 
UNIUNEA TEATRALĂ DIN ROMÂNIA a datelor cu caracter personal.  
 
Conform Statutului Asociației UNITER, art. 7, alineatele 4 şi 5, vă puteţi exprima opţiunea astfel: 

 personal – prin prezenţa la Adunarea Generală anuală din data de 6 aprilie ora 11.00, la 
UNITER, George Enescu 2-4, Bucureşti (dacă va fi posibil, în funcție de evoluția situației 
actuale); 

 prin delegat prezent la Adunarea Generală anuală; 
 prin poştă sau fax; 
 prin poştă electronică (la adresa simona@uniter.ro). 

Vă rugăm să completați, să semnaţi şi să ne returnaţi în cel mai scurt timp această scrisoare la 
UNITER, împreună cu Anexa 1, apelând la una dintre modalitățile de mai sus.   
 
Vă mulţumim anticipat pentru sprijinul acordat. 
Cu stimă,   
Aura Corbeanu 
Vicepreşedinte executiv UNITER 


