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Titlu proiect: ”Economia sociala-instrument de crestere a calitatii vietii” 

 

Nr. inreg 37 / 02.02.2015 

 

 

ANUNT SELECTIE MEMBRII FONDATORI PERSOANE FIZICE 

 

In vederea implementarii proiectului „Economia sociala – instrument de creștere a 
calității vieții”, proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul 
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, avand contract 
de finantare POSDRU/168/6.1/S/146120 beneficiarul si partenerii proiectului 

 

Asociatia Profesionala Neguvernamentala ASSOC Asistenta Sociala – 
Filiala Arad, cu sediul in str. P-ta Academician Caius Iacob nr. 19, sc. B, 
et. III, ap. 13, localitatea Arad, judetul Arad, Tel: 0727879210, fax: n.a., 
email: assoc.filialaar@gmail.com, înregistrată în Registrul persoanelor 
juridice fără scop patrimonial prin Sentința civilă nr. 12056 din 28.11.2011, 
cod de inregistrare fiscala 29548029, reprezentata legal prin Edita Iuhasz, 
având funcția de Presedinte, in calitate de BENEFICIAR in cadrul 
proiectului 

 

Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială 
ASSOC, cu sediul în localitatea Baia Mare, B-dul Unirii, nr.28, județ 
Maramureș, cod postal 430232, Tel / Fax: 0262.222.226, email: 
assoc@assoc.ro, înregistrată în Registrul persoanelor juridice fără scop 
patrimonial prin Sentința civilă nr. 163 din 13.11.1995, a Tribunalului 
Maramureș, cod de inregistrare fiscala RO 7930701, reprezentata legal prin 
Florian-Valeriu Sălăjeanu, având funcția de Președinte, in calitate de 
PARTENER 1 in cadrul proiectului 

 

Asociația Centrul de Cercetare și Formare a Universității de Nord Baia 
Mare cu sediul în localitatea Baia Mare, str. Crișan, nr. 10, județ 
Maramureș, cod postal 430405, Tel / Fax: 0362.412.929, email: 
accfunbm@yahoo.com, înregistrată în Registrul persoanelor juridice fără 
scop patrimonial prin Sentința civilă nr. 04 din 05.01.2010, a Tribunalului 
Maramureș, cod de inregistrare fiscala 26392927, reprezentata legal prin 
Florian-Valeriu Sălăjeanu, având funcția de Președinte, in calitate de 
PARTENER 2 in cadrul proiectului 
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anunta demararea procedurii de selectie a persoanelor interesate sa devina 
membri fondatori – persoane fizice in cele 11 (unsprezece) Asociatii 
nonguvernamentale, structuri de economie sociala, care se vor infiinta in cadrul 
proiectului. 

Scopul proiectului este dezvoltarea conceptului de economie sociala la nivelul 
regiunilor Nord-Vest, Centru si Vest, in vederea cresterii calitatii vietii pentru 
persoane vulnerabile, in special femei in situatii de risc, familii cu peste 2 copii,  
familii monoparentale si  persoane de etnie roma.  

Beneficiarul si partenerii proiectului sunt responsabili de infiintarea de 11 SES-uri 
in cadrul carora se vor desfasura urmatoarele activitati economice, cod CAEN, 
astfel: 

1. Asociatia Profesionala Neguvernamentala ASSOC Asistenta Sociala – 
Filiala Arad este responsabila de infiintarea a 2 SES-uri in judetul Arad - 
localitatea Vinga, in cadrul carora se vor desfasura activitatile economice: 

“Alte servicii suport pentru invatamant”, cod CAEN 8560; 

“Alte activitati referitoare la sanatatea umana“, cod CAEN 8690. 

 

2. Asociatia Profesionala Neguvernamentala de Asistenta Sociala - ASSOC 
este responsabila de infiintarea a 3 SES-uri in judetul Satu Mare - localitatea Turt, 
in cadrul carora se vor desfasura activitatile economice: 

“Activitati de alimentatie/catering pentru evenimente“, cod CAEN 5621 

“Alte activitati referitoare la sanatatea umana“, cod CAEN 8690, 

“Activitati ale centrelor de ingrijire medicala“, cod CAEN 8710 (urmand sa 
se propuna catre finantator modificarea in “Activitati ale caminelor de 
batrani si ale caminelor pentru persoane aflate in incapacitate de a se 
ingriji singure“, cod CAEN 8730). 

 

3. Asociatia Centrul de Cercetare si Formare a Universitatii de Nord Baia 
Mare este responsabila de infiintarea a 6 SES-uri in:  

- judetul Maramures – municipiul Baia Mare, localitatea Viseu de Jos ;  

- judetul Satu Mare - localitatea Turt ;  

- judetul Hunedoara rural 1 (urmand sa se propuna catre finantator transferul 
SES-ului in judetul Salaj - comuna Benesat); 

- judetul Hunedoara rural 2 (urmand sa se propuna catre finantator transferul 
SES-ului in judetul Maramures – rural, localitatea apropiata de Baia Mare); 

- judetul Bistrita-Nasaud rural (urmand sa se propuna catre finantator transferul 
SES-ului in judetul Mures – municipiul Targu Mures) ;  

in cadrul carora se va desfasura activitatea economica “Alte servicii suport 
pentru invatamant”, cod CAEN 8560. 
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Persoanele interesate vor depune la sediul beneficiarului sau partenerilor 
proiectului o scrisoarea de intentie, prezentata mai jos. Scrisoare de intentie se va 
depune personalizata in functie de regiunea de implementare si activitatea 
economica vizata.    

 

Selectia membrilor fondatori persoane fizice, privind motivatia si interesul, se va 
efectua pe baza de discutii libera, urmand sa fie informati telefonic data si ora 
prezentarii la sediul beneficiarului sau partenerilor proiectului. 
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Proiect cofinantat din Fondul Social European prin 
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
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Nr. inreg _______ / ________ 

 

SCRISOARE DE INTENTIE 

 

Catre,  

Asociatia Profesionala Neguvernamentala ASSOC Asistenta Sociala – Filiala 
Arad, 
Beneficiar in cadrul proiectului ”Economia sociala-instrument de crestere a 
calitatii vietii”, ID 146120 

sau 

Asociatia Profesionala Neguvernamentala de Asistenta Sociala ASSOC, 
Partener 1 in cadrul proiectului ”Economia sociala-instrument de crestere a 
calitatii vietii”, ID 146120 

sau 

Asociatia Centrul de Cercetare si Formare a Universitatii de Nord Baia Mare, 
Partener 2 in cadrul proiectului ”Economia sociala-instrument de crestere a 
calitatii vietii”, ID 146120 

 

Subsemnata/ul………………., domiciliat/a în ………………., identificat/a cu C.I., 
seria ………. nr. ……….., eliberat de către …………… la data de ………… prin 
prezenta imi exprim intentia de a deveni membru asociat fondator al Asociatiei 
Neguvernamentale, Structura de Economie Sociala care va fi infiintata in cadrul 
proiectului ”Economia sociala-instrument de crestere a calitatii vietii”, ID 146120, si 
va desfasura activitatea economica in domeniul: 

 

- “Activitati de alimentatie/catering pentru evenimente“, cod CAEN 5621 

sau 

- “Alte activitati referitoare la sanatatea umana“, cod CAEN 8690, 

sau 

- “Activitati ale centrelor de ingrijire medicala“, cod CAEN 8710 (urmand sa 
se propuna catre finantator modificarea in “Activitati ale caminelor de 
batrani si ale caminelor pentru persoane aflate in incapacitate de a se ingriji 
singure“, cod CAEN 8730). 

sau 

- “Alte servicii suport pentru invatamant”, cod CAEN 8560. 
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Structura de economie sociala va fi infiintata in judetul ___________, 

localitatea___________. 

In acest sens, subsemnata/ul declar pe proprie raspundere urmatoarele: 

- indeplinesc toate conditiile prevazute de lege privind dobandirea calitatii de 

membru asociat  al unei organizatii neguvernamentale non-profit;  

- ma angajez sa pastrez deplina confidentialitate asupra informatiilor pe care le voi 

primi, sa nu le utilizez decat pentru elaborarea documentatiilor realizate pentru 

beneficiarul de proiect de la care am primit informatiile si sa nu divulg aceste 

informatii si nici documentatiile elaborate unei terte parti; 

- nu am fapte inscrise in cazierul fiscal si de asemenea ca nu am savarsit fapte de 

natura a fi inscrise in cazierul fiscal  si  imi asum intreaga responsabilitate in cazul 

in care eventualele fapte inscrise in cazierul meu fiscal vor constitui un 

impediment in selectia mea ca si membru fondator al structurii de economie 

sociala pentru  care am candidat; 

- nu ma gasesc intr-o situatie care ar putea genera un conflict de interese in cazul 

in care voi fi selectat ca si membru fondator al  structurii  economiei sociale pentru 

care am candidat; 

- am luat la cunostiinta ca structura de economie sociala va fi infiintata in cadrul    

Proiectului “Economia sociala - instrument de crestere a calitatii vietii“, ID 146120, 

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational 2007-

2013 Investeste in oameni!, si sunt de acord ca in cazul in care voi deveni  

membru asociat al structurii de economie sociala sa-mi insusesc in totalitate 

prevederile Proiectului;  

- sunt de acord sa pun la dispozitia Asociatiei Profesionala Neguvernamentala 

ASSOC Asistenta Sociala – Filiala Arad / Asociatiei Profesionala 

Neguvernamentala de Asistenta Sociala ASSOC / Asociatiei Centrul de 

Cercetare si Formare a Universitatii de Nord Baia Mare orice document 

necesar infiintarii si/sau dezvoltarii SES-ului. 

 

Semnatura :   


