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CONVOCATOR – ADUNAREA GENERALA

a Asociației Nationala a Persoanelor cu Deficiențe de Auz  ASCULTA VIAȚA

SIBIU – 09.05.2021

Consiliul Director al Asociației Naționale a Persoanelor cu Deficiențe de Auz Ascultă viața,
în conformitate cu prevederile art. 9 din Statutul asociaţiei, convoacă Adunarea Generala ordinară a
asociaţiei pentru data de 09.05.2021, ora 11, prin intermediul platformei online Google Meets sau
Teams(link-ul va fi postat pe site in data de 08.05.2021).

Adunarea generală va avea următoarea ordine de zi :
1. Modificarea statutului asociației:

a. Mandatul membrilor Consiliului Director să fie de 3/4 ani în loc de 2 ani
b. Încetarea calității de membru pentru membrii asociației care nu își dau acordul pentru

utilizarea datelor cu caracter personal
c. Încetarea calității de membru pentru membrii asociației care nu au platit cotizatia 5

ani consecutivi.
2. Alegerea conducerii asociației (președinte, 2 vicepreședinti, 4 membri ai Cons. Dir.)
3. Prezentare raport de activitate și bilanț contabil al asociației pe anul 2020.
4. Prezentare program activități și buget - venituri și cheltuieli pentru anul 2021.
5. Analiză a programului de decontare a costurilor cu reparațiile / upgrade ale procesorului de

sunet
6. Participarea asociației la evenimente în afara țării (European Friendship Week și EUROFEST

2019).
7. Participarea asociației ca membru în organizații internaționale(EURO-CIU, FEPEDA, GPODHH)
8. Propuneri de locații și activități, posibilitatea organizarii de tabere în perioada 2021-2022.
9. Prezentare și discuții memorii către Min. Sănătăţii și CNAS (finanțarea Programului Național de

IC. Pe cele 2 componente majore: implantare pacienți noi și inlocuirea procesoarelor de sunet)
10. Analiză strangere fonduri din 3.5% (stimulente ptr formularele depuse în 2020, procedura de

depunere în 2021, etc)
11. Identificarea de soluții pentru finanțarea pe viitor a activității asociației
12. Prezentare și discuții memorii către Min. Sănătăţii și CNAS.
13. Diverse.

Prezentul convocator se va aduce la cunoştinţa membrilor prin publicarea pe pe pagina
de Facebook şi pe site-ul asociatiei www.ascultaviata.ro.

Membrii asociației isi pot depune candidaturile pentru pozițiile de conducere
(președinte, 2 vicepreședinți, 4 membri ai Cons. Dir.) prin email pe adresa asociației
asociatiaascultaviata@gmail.com pana la data de 05.05.2021

Consiliul Director,
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