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L I S T A  

programelor şi proiectelor depuse în anul 2016 de asociaţiile şi fundaţiile care 
înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială de interes judeţean, 
neconforme cu cerinţele din Ghidul solicitanţilor 

 
Nr. 

crt. 

Nr. 

solici- 

tare 

           Solicitant       Titlul proiectului     Motivul respingerii 

1 6183 Fundaţia LOC 
Sîncraiu de Mureş 

Casa de tip familial Ana 
Nadia 

-Conform Regulamen-
tului de acordare a 
finanţărilor 
nerambursabile, un 
beneficiar nu poate 
contracta mai mult de 
două finanţări 
nerambursabile; 
-Conform art.128 din 
OUG nr.65/2014 
cheltuielile de hrană nu 
pot fi acoperite, ele 
fiind acoperite prin 
alocaţia de plasament 
de la DGASPC acordată 
fiecărui copil aflat în 
măsură specială. 

2 6184 Fundaţia LOC 
Sîncraiu de Mureş 

Casa de tip familial 
Juliana 

-Conform Regulamen-
tului de acordare a 
finanţărilor 
nerambursabile, un 
 beneficiar nu poate 
 contracta mai mult de  
două finanţări 
 nerambursabile;  
-Conform art.128 din 
 OUG nr.65/2014 
cheltuielile de hrană nu 
pot fi acoperite, ele 
fiind acoperite prin 
alocaţia de plasament 
de la DGASPC acordată  
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fiecărui copil aflat în  
măsură specială. 

3 6300 Organizaţia Salvaţi  
Copiii Tîrgu Mureş 

Educaţie fără violenţă : 
un program pentru 
părinţi şi copii 

Depus tardiv certificat 
de atestare fiscală 
eliberat de 
administraţia locală 

4 6490 Fundaţia Kiwi Casa 
Bucuriei  
Tîrgu Mureş 

Serviciul social prevenire 
abandon „Stop abandon” 

Lipsă certificate de 
atestare fiscală 
eliberate de ANAF şi 
administraţia locală 

5 6512 Asociaţia Catharsis- 
Asociaţia părinţilor 
şi susţinătorilor 
legali  
Târnăveni 

Pot şi eu să merg cu 
rolelele 

-Ultimul bilanţ contabil 
înregistrat la organele 
financiare (depus din  
2014 

6 6513 Asociaţia Catharsis- 
Asociaţia părinţilor 
şi susţinătorilor 
legali 
Târnăveni  

Logopedie şi consiliere 
psihologică 

-Ultimul bilanţ contabil 
înregistrat la organele 
financiare (depus din  
2014 

7 6570 Fundaţia Lazarenum 
Târgu Mureş  

Proiect 1 – Asigurarea 
serviciilor de asistenţă 
socială la Casa de tip 
familial „Casa de copii 
Lidia” 

-Certificat de atestare 
fiscală eliberat de 
administraţia locală; 
 

8 6571 Fundaţia Lazarenum 
Tîrgu Mureş  

Proiect 2 - Asigurarea 
serviciilor de asistenţă 
socială la Internatul 
Social „Casa de copii 
Lidia” 

-Certificat de 
atestare fiscală eliberat  
de administraţia 
 locală; 

9 6586 Asociaţia 
Persoanelor 
cu Dizabilităţi 
Locomotorii   
Târgu Mureş  

3 decembrie - Ziua 
internaţională a 
persoanelor cu handicap 

-Certificat de atestare 
fiscală eliberat de 
administraţia locală; 
-Ultimul bilanţ contabil 
înregistrat la organele 
 fiscale (depus din 
2014); 
-Balanţa contabilă de 
 verificare ptr.luna 
 anterioară depunerii 
 solicitării (depus din 
 2014); 

10 6654 Fundaţia Creştină 
Rhema  
Tîrgu Mureş  

Centrul de consiliere şi 
sprijin pentru familii 
monoparentale 
aparţinând comunităţilor 
defavorizate de romi din 
Tîrgu Mureş 

Lipsă la dosar: 
-Dovada existenţei   
surselor de finanţare 
proprii; 
-Certificate de 
atestare fiscală 
eliberate de ANAF şi 
administraţia 
 locală; 
-Ultimul bilanţ contabil 
înregistrat la organele 
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financiare; 
-Balanţa contabilă de 
 verificare ptr.luna  
anterioară depunerii 
 solicitării; 
-Raportul privind  
activitatea solicitantului 
 pe ultimele 12 luni  
-Autorizaţia ca persoană 
 fizică pentru prestare 
de servicii sociale; 
-Autorizaţia sanitară de 
funcţionare; 
-Extras de cont 

11 6655 Fundaţia Creştină 
Rhema  
Tîrgu Mureş 

Centrul special de 
dezvoltare a abilităţilor 
die viaţă pentru copii 
aparţinând comunităţilor 
defavorizate de rromi 
din Tîrgu Mureş  

Lipsă la dosar: 
-Dovada existenţei   
surselor de finanţare 
proprii; 
-Certificate de 
atestare fiscală 
eliberate de ANAF şi 
administraţia locală; 
-Ultimul bilanţ contabil 
înregistrat la organele 
financiare; 
-Balanţa contabilă de 
 verificare ptr.luna  
anterioară depunerii 
 solicitării; 
-Raportul privind  
activitatea solicitantului 
 pe ultimele 12 luni  
-Autorizaţia ca persoană 
 fizică pentru prestare 
de servicii sociale; 
-Autorizaţia sanitară de 
funcţionare; 
-Extras de cont 

12 6666 Asociaţia Naţională 
a Surzilor din 
România 
Fil. Tîrgu Mureş  

Asistenţă socială pentru 
persoane cu deficienţă 
de auz 

-Depus tardiv certificat 
de atestare fiscală 
eliberat de 
administraţia locală  

13 6715 Asociaţia LCS  
Speranţa Sighişoara 

Stop abandonului şcolar Lipsă la dosar: 
-Fişa tehnică a unităţii 
de asistenţă socială; 
-Certificat de 
atestare fiscală eliberat  
de administraţia locală; 
-Bilanţ contabil  expirat 
(pe anul 2014); 
-Balanţa contabilă de 
 verificare expirată 
 (pe anul 2015); 
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-Raportul privind  
activitatea solicitantului 
 pe ultimele 12 luni ; 
-Certificat de acreditare 
 ca serviciu social; 
-Autorizaţia sanitară de 
funcţionare; 
-Extras de cont; 
-Declaraţia pe proprie 
răspundere cum că  
asociaţia nu mai are 
 contractată finanţare 
nerambursabilă pe anul  
în curs de la CJM  
 

 

 

 

 

 


