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L I S T A 
programelor şi proiectelor depuse în anul 2017 de asociaţiile şi fundaţiile care înfiinţează şi 

administrează unităţi de asistenţă socială de interes judeţean neconforme cu cerinţele din 

Ghidul solicitanţilor 

 

Nr. 

crt. 

Nr. 

înreg. 

           Solicitant       Titlul proiectului     Motivul respingerii 

1 10.807 Fundaţia 

Culturală „Cezara 

Codruţa Marica” 

Centrul de zi Cezara 

pentru persoane 

adulte cu dizabilităţi 

A prezentat licenţa de funcţionare 

provizorie şi nu licenţa de 

funcţionare, conform Cap.7, 

punctul 7.1, litera „n” din Ghidul 

solicitantului pentru finanţarea 

nerambursabilă din bugetul 

propriu al judeţului Mureş 

2 11.058 Asociaţia Filiala 

„Filantropia 

Ortodoxă Sângeru 

de Pădure” 

Centru de Zi „Sfântu 

Dumitru” – Sângeru 

de Pădure 

Lipseşte licenţa de funcţionare, 

conform Cap.7, punctul 7.1, litera 

„n” din Ghidul solicitantului 

pentru finanţarea nerambursabilă 

din bugetul propriu al judeţului 

Mureş 

3 11.087 Fundaţia LOC Tabere de 

Zi/Activităţi 

Instructiv-Educative 

Lipseşte licenţa de funcţionare, 

conform Cap.7, punctul 7.1, litera 

„n” din Ghidul solicitantului 

pentru finanţarea nerambursabilă 

din bugetul propriu al judeţului 

Mureş 

4 11.088 Fundaţia LOC Serviciu Social 

pentru Tineri în 

Situaţii de Risc 

Lipseşte licenţa de funcţionare, 

conform Cap.7, punctul 7.1, litera 

„n” din Ghidul solicitantului 

pentru finanţarea nerambursabilă 

din bugetul propriu al judeţului 

Mureş 

5 11.131 Fundaţia „Pentru Centrul de Zi pentru A prezentat licenţa de funcţionare 
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Familia Creştină” copii şi tineri cu 

dizabilităţi 

provizorie şi nu licenţa de 

funcţionare, conform Cap.7, 

punctul 7.1, litera „n” din Ghidul 

solicitantului pentru finanţarea 

nerambursabilă din bugetul 

propriu al judeţului Mureş 

6 11.167 Fundaţia RHEUM 

CARE 

Centru de zi cu 

servicii specializate 

de recuperare şi 

reabilitare pentru 

persoane cu 

handicap 

A prezentat licenţa de funcţionare 

provizorie şi nu licenţa de 

funcţionare, conform Cap.7, 

punctul 7.1, litera „n” din Ghidul 

solicitantului pentru finanţarea 

nerambursabilă din bugetul 

propriu al judeţului Mureş. 

7 11.181 Asociaţia Caritas 

Mitropolitan 

Greco-Catolic Blaj 

Echipa mobilă de 

recuperare 

complexă la 

domiciliu pentru 

copii şi tineri cu 

dizabilităţi din 

mediul rural din 

judeţul Mureş 

A prezentat licenţa de funcţionare 

provizorie şi nu licenţa de 

funcţionare, conform Cap.7, 

punctul 7.1, litera „n” din Ghidul 

solicitantului pentru finanţarea 

nerambursabilă din bugetul 

propriu al judeţului Mureş 

8 11.220 Fundaţia Veritas 

Sighişoara 

Centru de zi pentru 

persoane adulte cu 

nevoi speciale 

Lipseşte licenţa de funcţionare, 

conform Cap.7, punctul 7.1, litera 

„n” din Ghidul solicitantului 

pentru finanţarea nerambursabilă 

din bugetul propriu al judeţului 

Mureş 

9 11.221 Fundaţia Veritas 

Sighişoara 

Serviciul social 

pentru persoanele 

adulte pensionate 

Nu se încadrează în categoria de 

proiecte pentru care se acordă 

finanţare nerambursabilă, 

prevăzute la Cap. 4 din Ghidul 

solicitantului pentru finanţarea 

nerambursabilă din bugetul 

propriu al judeţului Mureş 

10 11.222 Asociaţia 

Institutul de 

Psihoterapie şi 

Dezvoltare 

Personală 

Îmbunătăţirea 

accesului la servicii 

de calitate în 

evaluarea sănătăţii 

mintale 

Lipseşte licenţa de funcţionare, 

conform Cap.7, punctul 7.1, litera 

„n” din Ghidul solicitantului 

pentru finanţarea nerambursabilă 

din bugetul propriu al judeţului 

Mureş 

11 11.223 Asociaţia 

Institutul de 

Socializarea 

persoanelor cu 

Lipseşte licenţa de funcţionare, 

conform Cap.7, punctul 7.1, litera 
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Psihoterapie şi 

Dezvoltare 

Personală 

tulburări psihice „n” din Ghidul solicitantului 

pentru finanţarea nerambursabilă 

din bugetul propriu al judeţului 

Mureş 

12 11.253 Asociaţia Impuls Centrul de zi pentru 

copii – recuperare, 

îngrijire 

A prezentat licenţa de funcţionare 

provizorie şi nu licenţa de 

funcţionare, conform Cap.7, 

punctul 7.1, litera „n” din Ghidul 

solicitantului pentru finanţarea 

nerambursabilă din bugetul 

propriu al judeţului Mureş 

13 11.266 Asociaţia Îngrijire 

Acasă 

Unitate de asistenţă 

medico-socială 

Mureş pentru 

îngrijiri la domiciliu 

Licenţa de funcţionare este pe 

serviciul social din judeţul Braşov 

nu pe cel pentru care a solicitat 

finanţare nerambursabilă şi 

lipseşte autorizaţia sanitară de 

funcţionare a unităţii de asistenţă 

socială pe anul curent (pentru 

punctul de lucru Sîngeorgiu de 

Pădure), aşa cum se prevede la 

Cap.7, punctul 7.1, litera „p” din 

Ghidul solicitantului pentru 

finanţarea nerambursabilă din 

bugetul propriu al judeţului Mureş. 

14 11.437 Asociaţia 

Microregionala 

Târnava Mică 

Bălăuşeri - Sovata 

 „Programe 

concepute în 

ajutorul persoanelor 

vârstnice” 

A prezentat licenţa de funcţionare 

provizorie şi nu licenţa de 

funcţionare, conform Cap.7, 

punctul 7.1, litera „n” din Ghidul 

solicitantului pentru finanţarea 

nerambursabilă din bugetul 

propriu al judeţului Mureş 

15 11.484 Asociaţia Pro 

Christo Et Ecclesia 

Filiala Tg. Mureş 

Proiect pentru tineri 

cu risc de abandon 

familial şi şcolar – 

„Onesimus” 

A prezentat licenţa de funcţionare 

provizorie şi nu licenţa de 

funcţionare, conform Cap.7, 

punctul 7.1, litera „n” din Ghidul 

solicitantului pentru finanţarea 

nerambursabilă din bugetul 

propriu al judeţului Mureş 

16 11.614 Asociaţia 

Timulazu 

„Integrarea Tinerii 

în societate” 

Nu se încadrează în categoria de 

proiecte pentru care se acordă 

finanţare nerambursabilă, 

prevăzute la Cap. 4 din Ghidul 

solicitantului pentru finanţarea 
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nerambursabilă din bugetul 

propriu al judeţului Mureş 

17 11.650 Fundaţia de 

Ecologie Umană 

„OASIS” 

„Centrul de zi 

Brânduşa” 

Nu se încadrează în categoria de 

proiecte pentru care se acordă 

finanţare nerambursabilă, 

prevăzute la Cap. 4 din Ghidul 

solicitantului pentru finanţarea 

nerambursabilă din bugetul 

propriu al judeţului Mureş 

18 11.692 Asociaţia „Rază 

de soare” 

 

„Arta din suflet 

pentru suflet” 

A prezentat licenţa de funcţionare 

provizorie şi nu licenţa de 

funcţionare, conform Cap.7, 

punctul 7.1, litera „n” din Ghidul 

solicitantului pentru finanţarea 

nerambursabilă din bugetul 

propriu al judeţului Mureş 

19 11.693 Asociaţia „Rază 

de soare” 

 „Călătorii printre 

meserii” 

A prezentat licenţa de funcţionare 

provizorie şi nu licenţa de 

funcţionare, conform Cap.7, 

punctul 7.1, litera „n” din Ghidul 

solicitantului pentru finanţarea 

nerambursabilă din bugetul 

propriu al judeţului Mureş 

20 11.799 Fundaţia Creştină 

RHEMA 

„Centrul de zi 

Ioana” 

Lipseşte certificatul fiscal din care 

să rezulte că solicitantul nu are 

datorii către bugetul de stat, 

eliberat de Agenția Națională de 

Administrare Fiscală (ANAF), 

precum şi licenţa de funcţionare, 

aşa cum se prevede la Cap.7, 

punctul 7.1, litera „n” din Ghidul 

solicitantului pentru finanţarea 

nerambursabilă din bugetul 

propriu al judeţului Mureş, 

prezentând licenţa de funcţionare 

provizorie 

21 11.861 Asociaţia 

CATHARSIS 

„Consiliere 

psihologică şi 

socializare” 

Lipseşte licenţa de funcţionare, 

conform Cap.7, punctul 7.1, litera 

„n” din Ghidul solicitantului 

pentru finanţarea nerambursabilă 

din bugetul propriu al judeţului 

Mureş 
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22 11.896 Funaţia BONUS 

PASTOR 

„Asistenţă psiho-

socială holistică 

pentru persoane 

dependente şi 

familiile acestora” 

Nu se încadrează în categoria de 

proiecte pentru care se acordă 

finanţare nerambursabilă, 

prevăzute la Cap. 4 din Ghidul 

solicitantului pentru finanţarea 

nerambursabilă din bugetul 

propriu al judeţului Mureş 

23 11.930 Asociaţia 

„Caritas-Asistenţă 

Socială” Filiala 

Organizaţiei 

Caritas Alba Iulia 

„Centre de zi pentru 

copii provenind din 

familii aflate în 

dificultate – 

Bălăuşeri, 

Fântânele, 

Sângeorgiu de 

Pădure, Trei Sate 

(regiunea Târnava 

Mică) 

A prezentat licenţa de funcţionare 

provizorie şi nu licenţa de 

funcţionare, conform Cap.7, 

punctul 7.1, litera „n” din Ghidul 

solicitantului pentru finanţarea 

nerambursabilă din bugetul 

propriu al judeţului Mureş. 

24 12.003 Asociaţia 

Naţională a 

Surzilor din 

România – Filiala 

Mureş 

„ Săptămâna 

sănătăţii a 

persoanelor surde 

ediţia a IV-a” 

Lipseşte licenţa de funcţionare, 

aşa cum prevede Cap.7, punctul 

7.1, litera „n” din Ghidul 

solicitantului pentru finanţarea 

nerambursabilă din bugetul 

propriu al judeţului Mureş. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informațiile au fost furnizate de: Dascălu Ligia, în data de 06.07.2017 

 


