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RAPORT ACTIVITATE 

Pentru perioada 2017-2022 

 

În perioada 2017 – 2022  
 În perioada 2017 – 2022 au fost derulate o serie de activități care au schimbat statutut Filialei 

București – Centrul Universitar a SGR (ASGRFB-CU). Anual, au fost activități curente de strngere a cotizațiilor 

și de achitare către SGR a 50% din sumele strânse anual. 

Ca urmare a faptului că, datorită statutului filialei de asociație fără personalitate juridică, nu puteam 

derula activități ce implicau mujloace financiare și nici nu puteam deschide un cont bancar, am decis să 

demarăm acțiunea de abținere a statutului de personalitate juridică.  

În luna noiembrie 2020 am înaintat către Universitatea din București, cu acceptul Consiliului Facultății 

de Geografie, cererea pentru obținerea unui sediu social pentru filială. În luna decembrie am semnat 

contractul de comodat. 

În prima parte a anului 2021 am demarat completarea dosarului pentru obținerea statutului de 

personalitate juridică a ASGRFB-CU, dar datorită restricțiilor impuse de pandemie, procedura a fost amânată 

pentru perioada de după ridicarea restricțiilor. Dosarul a fost depus la Instanță în luna iunie (de către avocat), 

iar în 13 iulie 2021 a fost comunicată hotărârea iInstanței (Judecătoria sector 1) prin care ASGRFB-CU devine 

personalitate juridică.  

În data de 25 august 2021, ASGRFB-CU a fost înscisă în Registrul Special, Partea A – Asociații, 

Secțiunea I și a obținut Certificatul de Înscriere ca Persoană Juridică fără scop patrimonial. 

În data de 9 septembrie 2021 a fost eliberat Cerificatul de Înregistrare Fiscală a ASGRFB-CU (C.I.F. 

44874193). 

Costurile cu înregistrarea filialei ca persoană juridică (dosar 26378/299/2021) și înscrierea în Registrul 

Asociațiilor și Fundațiilor, aflat la grefa Judecătoriei Sector 1 București, în cuantum de 1300 lei au fost 

suportate de subsemnatul și de secretarul general al SGR, dl. Costin Diaconescu, sub formă de sponsorizare 

(nu am afectat soldul filialei). De asemenea , am avut sprijinul colegilor Monica Dumitrașcu (IGAR) și Marius 

Neacșu (ASE) 

În data de 2 decembrie 2021 am deschis cont bancar la Banca Transilvania, obținînd posibilitatea de 

a derula operațiuni financiare. Condițiile contractuale au prevăzut un comision lunar de 29 de lei, achitabil 

începând cu luna ianuarie 2023 (un an fără comision de administrare). 
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Tot în luna decembrie am început să dezvoltăm pagina web a filialei, pagină al cărui domeniu (sgr-

bu.ro) și găzduire (server WebWave) au fost achitate personal (499 lei – anul 2022 și 499 lei anul 2023). 

Urmează ca în perioada următoare să dezvoltăm această pagină web cu conținuturi noi și să o 

traducem, pentru început, în limbile engleză și franceză. 

 

19 ianuarie 2023                                               

Președinte ASGRFB-CU, 

Marian ENE 
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