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CONVOCARE 

PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A  
ASOCIAȚIEI ROMÂNE PENTRU PSIHIATRIE ȘI PSIHOTERAPIE 

 
 Potrivit prevederilor art. 16.3 și ale art. 16.5 din Statutul Asociației, Consiliul 
Director a hotărât convocarea Adunării Generale a Asociaților, care va avea loc în ziua 
de 26 septembrie 2020, orele 13:55-15.00. 
  

Adunarea Generală se va desfășura online, prin platforma Events OnAIR, 
fiecare membru urmând să primească un e-mail personalizat cu informații conținând 
link-ul de logare, user și parola, precum și date de contact pentru suport tehnic. 
Comunicarea prin e-mail reprezintă îndeplinirea procedurii de convocare. 

 
Pocedura de vot se va realiza tot online, în căsuța de Q&A a platformei. În 

Adunarea generală, fiecare membru are un vot. Votul se poate exprima și prin mandat 
special dat unui alt asociat Modalitatea de vot este: 1 vot/persoană prezentă, în scris, 
pe chat. Se accepta și vot prin delegare, maxim pentru 2 persoane. Mandatul dat altui 
asociat va fi transmis prin e-mail la adresa secretariat.arpp@gmail.com , cu cel puțin 48 
ore înainte de Adunare. 
 

 
ORDINEA DE ZI: 

 
1. Dezbaterea Memoriului ARPP adresat Ministerului Sănătății, în data de 23.05.2020 şi 
a răspunsului primit din partea Ministerului Sănătății; 
2. Prezentarea situațiilor financiare pentru anul fiscal 2019; 
3. Prezentarea raportului de activitate a Consiliului Director pentru perioada 1 ianuarie-1 
septembrie 2020; 
4. Primirea în asociație a unor membri, persoane fizice, care își desfășoară activitatea 
în strânsă legătură cu sănătatea mintală (medic de familie, psiholog, asistent medical, 
asistent social, ergoterapeut și personal paramedical) și stabilirea criteriilor de admitere; 
5. Anunțarea temei Conferinței Naționale care se va desfășura în anul 2021; 
6. Stabilirea nivelului cotizației de membru pentru anul 2021; 
7. Chestiuni diverse.  
    

Toate hotărârile vor fi luate prin vot deschis. Pentru modificarea actelor 
constitutive, cvorumul este de jumătate din numărul membrilor asociației, hotărârile 
urmând a fi luate cu majoritatea din numărul voturilor exprimate. 
 
 Prezenta convocare se aduce la cunoștința membrilor în condițiile art. 16.8. din 
Statul Asociației.  
 
PREȘEDINTE,  
Prof. Dr. Doina Cozman 
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