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RAPORT  DE  ACTIVITATE   
AL  AHNR- FILIALA JUDEłEANĂ ARAD 

IANUARIE – DECEMBRIE  2006 
 

AsociaŃia HandicapaŃilor Neuromotor din România (AHNR) – Filiala JudeŃeană Arad este o 
organizaŃie  neguvernamentală care apără drepturile persoanelor cu handicap neuromotor din judeŃul 
Arad. În perioada  ianuarie – decembrie 2006 AHNR-Filiala JudeŃeană Arad a desfăşurat 
următoarele activităŃi: 
 
a. monitorizarea aplicării legislaŃiei existente pentru persoanele cu handicap pe plan local 
b. asigurarea legăturii cu autorităŃile locale şi instituŃiile de profil din judeŃul Arad   
c. transmitere de informaŃii 
d. consiliere şi consultanŃă acordată atât membrilor asociaŃiei cât şi tuturor persoanelor cu handicap 

care au solicitat acest lucru în diferite domenii – legislaŃie, drepturi, gasirea unui loc de muncă, 
etc. 

e. sprijin acordat la întocmirea diferitelor documente redactare/editare computerizată de 
documente 

f. menŃinerea legăturii cu mass media locală  
g. s-au acordat pachete cu ocazia Sărbătorilor 

de Paşte  
 
Datorită faptului că AHNR-Filiala JudeŃeană 
Arad şi AHNR – asociaŃia naŃională trebuia să-
şi mute sediul în altă locaŃie, încă necunoscută, 
înaintarea unor proiecte spre finanŃare nu a fost 
posibilă.  
 
Începând cu data de 1.02.2006 AsociaŃia 
HandicapaŃilor Neuromotor din România – 
AHNR – Filiala JudeŃeană Arad şi-au încetat 
contractul cu S.C. RECONS Arad (adresa de la 
RECONS nr. 4246/1428/1.02.2006), datorită 
faptului că noul proprietar -Doamna STERN KLARA- a intrat în posesia imobilului în care 
asociaŃia noastră îşi avea sediul. Începând cu luna februarie 2006 au început demersurile pentru 
solicitarea unui nou sediu. LocaŃia solicitată de noi a fost sediul ISTPH-ului din PŃa Plevnei nr.1 
(fostul Inspectorat). Au fost trimise cereri de audienŃă, solicitări de spaŃiu dar fără nici un răspuns.  
 
O altă problemă cu care s-a confruntat AHNR-Filiala Jud. Arad este procesul în care am fost 
chemaŃi de către S.C. RECONS pentru chiria stabilită în valoare de 188 Euro/lună pe care asociaŃia 
nu a plătit-o în perioada aprilie-octombrie 2005 cumulându-se suma de 5.595 RON. Primul proces a 
fost câştigat în luna iulie de AHNR-Filiala Jud. Arad dar S.C. RECONS ne-a înaintat din nou în 
proces încecând să recupereze această sumă. Momentan avocatul care reprezinta interesele 
asociaŃiei a cerut amânare. 
 
În data de 13 noiembrie 2006 a avut loc Arad Adunarea Generală Extraordinară a AHNR. Scopul 
convocării Adunării Generale a fost desemnarea membrilor noului Comitet Director, ai 
Secretariatului Executiv şi ai Comisiei de Cenzori ai AHNR datorită trecerii în nefiinŃă a Doamnei 
Ioana Monica Antoci – preşedintele AHNR şi al AHNR-Filiala JudeŃeană Arad.  
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Pentru aceasta a fost transmisă o circulară la toate asociaŃiile membre AHNR prin care s-a anunŃat 
convocarea Adunării Generale Extraordinare, în conformitate cu Art.24 din Statutul AHNR, şi 
Ordinea de Zi a întâlnirii. A fost rezervată sala de la Cantina socială a Primăriei municipiului Arad, 
s-a comandat meniul pentru masa de prânz şi pauza de cafea, s-au rezervat camere la Hotel Ardealul 
pemtru acei delegaŃi care au solicitat cazare.  
 

  
Tot la Arad a avut loc Primul Seminar de 
Informare din cadrul proiectului „Centre 
Resursă pentru AnunŃul Handicapului” 
finanŃat de FundaŃia ALCOA – SUA 
pentru care pregătirile şi documentele de 
sprijin au fost asigurate de asociaŃia 
noastră.  
 
 
În urma decesului Doamnei Ioana 
Monica Antoci, AHNR-Filiala Jud. Arad 
a rămas sub conducerea celor doi 
vicepreşedinŃi deoarece starea de 
sănătate a vicepreşedintei Ecaterina-Ani 

Jager nu a permis organizarea Adunării Generale pentru alegerea membrilor noului Consiliu 
Director şi ai Comisiei de Cenzori. Acest lucru s-a amânat pentru anul 2007.   
 
S-a făcut o scurtă campanie locală pentru sprijinirea asociaŃiei prin dirijarea celor 2% din impozitul 
anual pe salariu realizat de contribuabili în vederea sponsorizării unei entităŃi nonprofit - potrivit 
art.57 alin. (4) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal. Pentru aceasta a fost conceput un scurt text 
de campanie la care s-a ataşat Fişa 230 şi datele AHNR-Filiala Jud. Arad. 
 
În luna decembrie 2006 a fost depus dosarul pentru acreditarea asociaŃiei pentru servicii de 
consultanŃă şi consiliere. 
 
 
 
Arad, 25 ianuarie 2007       Ecaterina-Ani Jager 
        Vicepreşedinte AHNR 
 
  
 
 

 

 


