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COMUNICARE 

cu privire la rezultatul selecției proiectelor de asistență socială care vor beneficia de finanțare 

nerambursabilă din bugetul local al Municipiului Târgu Mureș, prin Direcția de Asistență 

Socială Târgu Mureș, a organizațiilor neguvernamentale care își propun să sprijine inițiative și 

acțiuni în domeniul asistenței sociale „Coeziune socială în comunitate” pentru anul 2022 

 

 

 

 

 

În urma încheierii sesiunii de selecție a proiectelor de asistență socială care vor beneficia de 

finanțare nerambursabilă din bugetul local pe anul 2022 în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul 

finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, 

data limită pentru depunerea propunerilor de proiect fiind 30.06.2022, s-au obținut următoarele 

rezultate, desemnarea proiectelor câștigătoare realizându-se în ordine descrescătoare a punctajelor 

obținute, în limita bugetului aprobat pentru anul 2022.  

Suma aprobată: 1.000.000,00 lei.  
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Proiecte sociale tip 1 - Se acordă finanțări nerambursabile sectorului neguvernamental, care administrează servicii sociale licențiate respectiv este în 

curs de licențiere/relicențiere în baza standardelor minime aplicabile și a Nomenclatorului serviciilor sociale, conform legislației în vigoare. 

 

PROIECTE SOCIALE TIP I 

Nr. 

Crt.  

Asociație/ 

Fundație/Cult 
Denumire proiect Scop proiect Grup țintă 

Perioada 

desfășurării 

Valoare 

proiect 

Punctaj 

obținut 

1 
Fundația MÂINI 

DIBACE 

Locuință maxim 

protejată pentru 

persoane adulte cu 

dizabilități „Péter” 

Asigurarea unei locuințe de tip familial protejate, 

promovarea unui trai independent și de valoare 

completă, asigurarea egalității de șanse, 

îmbunătățirea calității vieții și încadrarea locatarilor – 

persoaneadulte cu dizabilități - în societate. 

7 persoane încadrate în grad de 

handicap din Municipiul Târgu 

Mureș 

01.08.2022-

31.12.2022 
70.000 lei 97 

2 

Asociația „CARITAS-

Asistență Socială” 

Filiala Organizației 

Caritas Alba Iulia 

Centrul de reabilitare 

„Sfânta Agneza” 

Îmbunătățirea calității vieții familiilor care cresc un 

copil cu dizabilitate și/sau cu o dezvoltare aparte, cu 

vârstă cuprinsă între 0 și 7 ani și sprijinirea integrării 

lor în comunitate, prin oferirea de servicii complexe 

de intervenție timpurie. 

60 de persoane, din care 30 de 

copii cu vârstă între 0 și 7 ani 

care prezintă o tulburare de 

dezvoltare și/sau dizabilitate și 

minim 30 de părinți ai 

beneficiarilor 

01.08.2022-

31.12.2022 
70.000 lei 96 

3 
Fundația BONUS 

PASTOR 

Portage - Terapia 

Comunității 

Dezvoltarea de servicii sociale prin organizarea 

diferitelor tipuri de programe terapeutice care vin în 

sprijinul persoanelor dependente și aparținătorilor 

acestora din Târgu Mureș care suferă de diferite 

adicții ca de ex.: dependența de alcool, droguri, jocuri 

de noroc sau alte vicii pentru ca ei să-și însușească un 

set de aptitudini și abilități care fac posibilă o viață 

abstinentă, fără dependențe. 

98 persoane 
15.08.2022-

31.12.2022 
70.000 lei 94,5 

4 
Fundația 

TALENTUM 

„Pași către o viață mai 

bună” 

Susținerea copiilor romi din zonele marginalizate, 

pentru a avea acces la educație în vederea prevenirii 

abandonului școlar și îmbunătățirea rezultatele 

școlare. 

10 copii romi și părinții acestora 

din comunitățile defavorizate 

din municipiu, care frecventează 

școala, precum și cadrele lor, 10 

copii și minim 10 părinți; minim 

7 cadre didactice 

01.08.2022-

31.12.2022 
70.000 lei  91,5 
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PROIECTE SOCIALE TIP I 

Nr. 

Crt.  

Asociație/ 

Fundație/Cult 
Denumire proiect Scop proiect Grup țintă 

Perioada 

desfășurării 

Valoare 

proiect 

Punctaj 

obținut 

5 
Fundația Transilvană 

ALPHA 

Detect Autism II - 

Diagnosticare și 

stabilirea nivelului 

simptomelor asociate 

cu spectrul autist 

pentru copii între 1 și 

12 ani din Tîrgu Mureș 

Diagnosticare și stabilirea nivelului simptonelor 

asociate cu spectrul autist, pentru copii cu vârste 

cuprinse între 1 și 12 ani din Târgu Mureș. 

40 copii 
01.08.2022-

31.12.2022 
50.250 lei 86,5 

6 
Asociația HIFA - 

România 
Inimi deschise 

Creșterea calității vieții persoanelor adulte cu 

dizabilități și boli cronice prin organizarea sesiunilor 

de consiliere/terapii recrutarea de noi asistenți 

personali și îngrijitori și înstruirea acestora și 

sensibilizarea comunității. 

50 beneficiari- persoane cu 

dizabilități și boli cronice, 

persoane aflate în situații 

defavorizate, comunitate 

(instituții publice, de 

învățământ, etc.) 

01.08.2022-

31.12.2022 
70.000 lei 85 

7 
Fundația 

LAZARENUM 

Servicii sociale în 

cadrul casei de tip 

familial „Casa de copii 

Lidia” 

Îmbunătățirea condițiilor de viață a copiilor/tinerilor 

pentru care s-a stabilit o măsură de protecție socială. 

9  copii/tineri pentru care s-a 

stabilit o măsură de protecție 

specială 

01.08.2022-

31.12.2022 
70.000 lei 

 

83 

8 
Fundația Transilvană 

ALPHA 

Masă caldă pentru 

copii nevoiași 

Combaterea sărăciei, creșterea calității vieții pentru 

25 de copii proveniți din medii defavorizate 
25 copii 

01.08.2022-

31.12.2022 
25.000 lei 81,25 
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Proiecte sociale tip 2 - Se acordă finanțări nerambursabile sectorului neguvernamental care derulează activități de asistență socială, evenimente, 

campanii și/sau acțiuni cu impact social de interes local. 

 

PROIECTE SOCIALE TIP II 

Nr. 

Crt. 

Asociație/ 

Fundație/Cult 
Denumire proiect Scop proiect Grup țintă 

Perioada 

desfășurării 

Valoare 

proiect 

Punctaj 

obținut 

1 

Asociația 

„CARITAS-

Asistență Socială” 

Filiala Organizației 

Caritas Alba Iulia 

Îmbunătățirea 

competenței de mișcare 

prin curs de inițiere și 

avansat kinaesthetics 

Creșterea calității vieții copilului cu dizabilități 

și/sau întârzieri în dezvoltarea, respectiv 

egalizarea șanselor pentru copii aflați în situații 

vulnerabile prin dezvoltarea competențelor 

părinților și specialiștilor implicați prin muncă 

pentru acești copii. 

Familiile copiilor cu dizabilități și/sau 

întârzieri în dezvoltarea din Târgu 

Mureș, respectiv specialiștiI (cadre 

didactice, cadre medicale, etc.) care 

sunt implicați în furnizarea de servicii 

pentru acești copii. Beneficiarii 

indirecți ai proiectului sunt 

aproximativ 42 de copii 

dizabilități/întârzieri de dezvoltare: 

tulburări de dezvoltare cauzate de 

naștere prematură, hidrocefalie, 

dizabilitate intelectuală, dezvoltarea 

întârziată a vorbirii și cordonarea 

mișcării datorită imaturității 

sistemului nervos central, întârziere 

în dezvoltarea mișcării și vorbirii, 

mutism selectiv, hemipareză spastică 

datorată parezei cerebrale, tetrapareză 

spastică, sindrom Down, epilepsie, 

tulburări de comportament, dificultăți 

de învățare. 

01.08.2022-

31.12.2022 
25.000 lei 95,25 

2 
Asociația SALVAȚI 

COPIII 

Vezi bine, înveți bine, 

crești bine 

Identificarea copiilor in medii defavorizate care 

au probleme de vedre și cărora prescripția de 

ochelari și împlicit corectarea vederii le va 

imbunătății performanțele școlare. 

500 copii cu vârsta cuprinsă între 6-8 

ani 

01.09.2022 – 

30.11.2022  
25.000 lei 93,5 
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PROIECTE SOCIALE TIP II 

Nr. 

Crt. 

Asociație/ 

Fundație/Cult 
Denumire proiect Scop proiect Grup țintă 

Perioada 

desfășurării 

Valoare 

proiect 

Punctaj 

obținut 

3 
Fundația Transilvană 

ALPHA 

Terapeutul 

necuvântător-terapia 

asistată de animale 

pentru copii cu nevoi 

speciale din Centrul de 

zi Perseverența 

Îmbunătățirea activităților de recuperare a 

copiilor cu nevoi speciale din Centrul de zi 

„Perseverența”, prin terapia asistată cu animale. 

18 copii cu vârste între 3 și 14 ani 

care frecventează Centrul de Zi de 

Îngrijire și Recuperare pentru Copii 

cu Nevoi Speciale „Perseverența” 

01.08.2022-

31.12.2022 
25.000 lei 93,5 

4 
Fundația MÂINI 

DIBACE 

Familia, suport primar 

pentru persoane cu 

dizabilități 

Sprijinirea profesională  a părințiilor/familiilor 

cu persoane cu dizabilități 

Părinții, apărținătorii, reprezentanții 

legali și familiile persoanelor cu 

dizabilitate, dar toți cei care sunt în 

relație cu persoane cu handicap. 

Prieteni, vecini etc.; cei 30 de părinți 

și frați ai asistaților Fundației Mâini 

Dibace (persoane adulte cu 

dizabilități), care participă regulat la 

activitățile proiectului). 

01.08.2022-

31.12.2022 
20.790 lei 93,25 

5 
Fundația BONUS 

PASTOR 

Tu decizi despre viața 

ta?! 

Conștientizarea despre efectele devastatoare ale 

dependențelor, demitizarea concepțiilor greșite 

asupra acestora, prezentarea metodelor de 

tratament, dezvoltarea în sine a tinerilor - 

abordarea subiectului fără tabuuri 

 

495 elevi, studenți, tineri din Târgu 

Mureș 

15.08.2022-

31.12.2022 
25.000 lei 93 

6 

Asociația PRO 

CHRISTO ET 

ECCLESIA 

Tineri cu încredere în 

viitor 
Integrarea tinerilor cu risc în societate 

Școlile cu elevi problematici, 

provenind din familii dezorganizate, 

din cămine de tip familial, de etnie 

romă. Beneficiari direcți - 

Participanți: 150 de persoane, tineri 

între 15-19 ani. Beneficiarii indirecți: 

900 persoane. Componența tinerilor 

este heterogenă: ei provin atât din 

familii normale,echilibrate cât și din 

01.08.2022-

31.12.2022 
21.050 lei 92,75 
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PROIECTE SOCIALE TIP II 

Nr. 

Crt. 

Asociație/ 

Fundație/Cult 
Denumire proiect Scop proiect Grup țintă 

Perioada 

desfășurării 

Valoare 

proiect 

Punctaj 

obținut 

familii dezorganizate cu probleme 

sociale, sau de etnie romă. Acest 

factor este considerat în fiecare 

proiect, deoarece ajută la integrarea 

tinerilor cu probleme în societate. 

7 

Asociația 

„CARITAS-

Asistență Socială” 

Filiala Organizației 

Caritas Alba Iulia 

Copii speciali în prim 

plan – Evenimente de 

sensibilizare cu ocazia 

ziua mondială a 

prematurității și ziua 

mondială a 

persoanelor cu 

dizabilități 

Informarea unui număr de 125 de specialiști în 

domeniu din Târgu Mureș și părinții ai copiilor 

născuți prematuri și/sau cu dizabilitate, viitorii 

părinți, cu privire la teme ce țin de diferitele 

tipuri de dizabilitate ce vizează, în momentul 

actual, o majoritate a populației de copii ante, 

pre și școlari și unele aspecte ale vieții cotidiene 

care pot dezechilibra viața familiilor, 

problematica prematurității și a posibilelor 

consecințe, în vederea egalizării de șanse și a 

responsabilizării comunității. 

Comunitatea largă a părinților care 

cresc copii prematuri și/sau cu 

dizabilitate, a specialiștilor din 

domenii diferite.  

01.08.2022-

31.12.2022 
25.000 lei 91,25 

8 
Fundația RHEUM-

CARE 

Servicii pentru mamă și 

copil; Școala 

gravidelor; Baby 

Bălăceală; Intervenție 

precoce 

Asigurarea timp de 5 luni a serviciilor de 

informare, consiliere și activități psiho-somatice 

specifice pentru min. 10 mame gravide, min. 10 

bebeluși însoțiți de părinții lor și 10 copii cu 

vârsta cuprinsă între 0 - 5 ani având diferite 

probleme de dezvoltare ce necesită terapii de 

recuperare. 

Mame gravide care participă la școala 

gravidelor; bebeluși 0-5 ani însoțiți 

de de părinții lor; bebeluși și copii 0-

5 ani care necesită evaluare și terapii 

de recuperare. 

01.08.2022-

31.12.2022 
24.975 lei 91 

9 Asociația DIVERS 

Orașul ajută prin acces 

la servicii de sănătate 

gratuite pentru 

persoane vulnerabile 

din punct de vedere 

social 

Proiectul „Orașul ajută” va contribui la creșterea 

gradului de sănătate a 50 de persoane 

vulnerabile din punct de vedere social, majoritar 

de etnie romă care trăiesc în/din așezări 

informale și în locuințe sociale sau 

supraaglomerate de pe raza Târgu Mureș. 

Minim 50 de locuitori (cu vârsta între 

1 lună - 70 ani) ai așezărilor 

informale din Târgu Mureș evaluați 

din punct de vedere al sănătății. 

Minim 25 de persoane (cu vârsta între 

1 lună - 70 ani) beneficiari ai unor 

01.08.2022-

31.12.2022 
25.000 lei 90,75 
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PROIECTE SOCIALE TIP II 

Nr. 

Crt. 

Asociație/ 

Fundație/Cult 
Denumire proiect Scop proiect Grup țintă 

Perioada 

desfășurării 

Valoare 

proiect 

Punctaj 

obținut 

servicii medicale gratuite (consult 

medical de specialitate, medicamente 

și dispozitive medicale).  

10 
Fundația 

LAZARENUM 
Internat social 

Combaterea abandonului școlar și prevenirea 

excluziuni sociale a copiilor/tinerilor proveniți 

din familii cu greutăți socio-economice.  

5 copii/tineri proveniți din familii cu 

greutăți socio-economice. 

01.08.2022-

31.12.2022 
25.000 lei 89,66 

11 

Asociația PRO 

CHRISTO ET 

ECCLESIA 

Reziliența - trezește 

forța din tine 

Dezvoltarea capacității de reziliență personală la 

copii și tineri instituționalizați, provenind din 

familii dezorganizate în vederea integrării în 

comunitate.  

Copii și tineri cu vârsta cuprinsă între 

7-23 ani, pentru care s-a stabilit/se va 

stabili o măsură de protecție în 

serviciul de tip rezidențial, Casa de 

copii de tip rezidențial „Dorcas” , 

respectiv alți beneficiari, copii și 

tineri, în situație similară cu risc de 

abandon, preveniți din familii 

defavorizate, vulnerabile. 

01.08.2022-

31.12.2022 
25.000 lei 89,62 

12 
Fundația CREȘTINĂ 

RHEMA 

Implicarea schimbă 

destine 

Integrarea școlară și socială a unui număr de 25 

copii de etnie romă, cu vârsta cuprinsă între 7 -

14  ani de pe str. Dealului.  

25 de copii cu vârsta cuprinsă între 7 

-14 ani, din familii marginalizate de 

pe str. Dealului. 

01.08.2022-

31.12.2022 
25.000 lei 89,5 

13 
Asociația PRO 

VISION 

Tabere de zi, program 

afterschool, integrare 

comunitară 

Facilitarea integrării în comunitate pentru 

categorii defavorizate. 

45 copii din comunitatea Băneasa, 

Mureșeni. 

01.08.2022-

31.12.2022 
12.556 lei 89 

14 
Fundația BONUS 

PASTOR 

Ai răbdare cu tine 

însuți! 

Consolidarea stării de abstinență pentru cei care 

au participat deja la un program terapeutic și 

tratarea codependenței aparținătorilor acestora.  

Persoane care au parcurs deja un 

program terapeutic al Fundației și/sau 

aparținătorii acestora din Târgu 

Mureș. 

15.08.2022-

31.12.2022 
25.000 lei 87,75 

15 

Asociația 

„CARITAS-

Asistență Socială” 

Filiala Organizației 

Împreună pentru fi 

puternici în fața bolii 

Campanii și activități 

de sensibilizare și 

Creșterea coeziunii sociale, prevenirea 

marginalizării și menținerea integrității 

individuale, familiale și sociale a persoanelor 

afectate, posibil afectată de demență.  

Aparținători îngrijitori ai persoanelor 

cu demență-45; persoane cu demență-

5; vârstnici participanți la activitățile 

de sensibilizare, informare și 

01.08.2022-

31.12.2022 
22.009 lei 87,5 
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PROIECTE SOCIALE TIP II 

Nr. 

Crt. 

Asociație/ 

Fundație/Cult 
Denumire proiect Scop proiect Grup țintă 

Perioada 

desfășurării 

Valoare 

proiect 

Punctaj 

obținut 

Caritas Alba Iulia psihoeducație prevenire a demenței-150.  

16 
Fundația RHEUM-

CARE 

Servicii de recuperare 

pentru persoane 

adulte; Școala 

spatelui; Grupa de 

Osteoporoză; Grupa 

Parkinson 

Asigurarea, timp de 5 luni, de servicii de 

recuperare în grup specializat pentru diferite 

afecțiuni aferente unui număr de 20 persoane 

adulte care participă la „școala spatelui”, 20 

persoane vârstnice care participă la „grupa 

osteoporoză” și 20 de persoane cu această boală 

care participă la „grupa Parkinson”.  

Persoane adulte cu probleme ale 

coloanei; persoane vârstnice ce suferă 

de osteoporoză; persoane adulte cu 

boala Parkinson. 

01.08.2022-

31.12.2022 
24.975 lei 87 

17 
Asociația SALVAȚI 

COPIII 

Părinți responsabili, 

copii fericiți 

Informarea părinților, reprezentaților legali și a 

cadrelor didactice cu privire la drepturile și 

obligațiile ce derivă din decizia de a pleca la 

muncă în străinătate, asigurarea protecției 

copilului în perioada când părinții sunt plecați, 

alegerea persoanelor care îi vor îngriji și 

supraveghea pe copii în lipsa lor și păstrarea 

legăturii cu această persoană și cu personalul 

didactic din cadrul unității școlare unde învață 

copilul.  

Cadre didactice, părinți/reprezentanți 

legali 

01.09.2022 -

31.12.2022 
23.500 lei 86,75 

18 ASCOTID Mureș 

Competiția sportivă 

ASCOTID Trail Race - 

ediția nr. 6 

Campanie de conștientizare a diabetului zaharat 

și a promovării sportului în rândul pacienților cu 

diabet și a populației. În general 

Persoane diagnosticate cu diabet 

zaharat tip 1(copii și tineri 

insulinodependenți precum și adulți 

cu diabet zaharat tip 2), 

Elevi,studenți, copii minori, adulți 

iubitori de alergare, sportivi amatori 

și de performanță) 

01.08.2022 – 

31.10.2022  
25.000 lei 86,25 
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Proiecte sociale tip 3 - Se acordă finanțări nerambursabile sectorului neguvernamental în vederea efectuării de studii, cercetări, prognoze, respectiv organizare 

de webinarii, seminarii, conferințe, workshop pe teme din domeniul social. 

 

PROIECTE SOCIALE TIP III 

Nr. 

Crt. 

Asociație/ 

Fundație/Cult 

Denumire 

proiect 
Scop proiect Grup țintă 

Perioada 

desfășurării 

Valoare 

proiect 

Punctaj 

obținut 

1 

Fundația 

Transilvană 

ALPHA 

My shadow, my 

help 

Înstruirea persoanelor care însoțesc copiii cu 

nevoi speciale sau CES în grădiniță/școală în 

activitatea SHADOW. Informarea cadrelor 

didactice care lucrează cu acești copii în 

grădiniță/școală, despre importanța activității 

SHADOW. Conștientizarea și sensibilizarea 

părinților privind prezența la clasă/grupă a 

copilului cu nevoi speciale sau CES. 

Persoane care însoțesc copii cu nevoi speciale sau 

CES la grădiniță sau școală (părinți, psihologi, 

psihopedagogi, studenți la psihologie, alți 

specialiști).  

Cadre didactice (educatori,învățători, profesori) 

care lucrează la grupă/clasă cu copii cu nevoi 

speciale sau CES. Părinții copiilor tipici din școli 

și grădiniță în care învață copii cu nevoi 

speciale/CES.  

01.08.2022-

31.12.2022 
15.000 lei 91,75 

2 

Fundația 

Transilvană 

ALPHA 

Viitorul adulților 

cu dizabilități 

Incluziunea socială și economică a 

persoanelor cu dizabilități.  

Persoane cu dizabilități, aparținătorii acestora, 

reprezentanți din sistemul public de asistenșă 

socială, reprezentanți mass-media, reprezentanți 

ONG.  

01.09.2022-

31.12.2022 
15.000 lei 91 

3 
Fundația 

TALENTUM 

„Formarea ta – 

dezvoltarea ta” 

Dezvoltarea serviciilor sociale prin programe 

de formare profesională oferite specialiștilor și 

voluntarilor din cadrul Fundației.  

4 specialiști din cadrul Fundației Talentum, 11 

voluntari (voluntari seniori, voluntari specialiști, 

beneficiari vor fi și 100 de copii și tineri care sunt 

încluși în serviciile Fundației Talentum, precum și 

familiile, rudele apropiațe acestora, aproximativ 

400 de persoane. 

01.08.2022-

31.12.2022 
15.000 lei 90,5 

4 
Fundația MÂINI 

DIBACE 

Dezvoltarea 

continuă (Life 

Long Learning) a 

echipei de 

angajați 

Dezvoltarea personală și profesională (long 

life learning) a echipei de lucru al Fundației 

Mâini Dibace. 

Angajații fundației/beneficiarii centrului de zi și al 

locuinței maxim protejate pentru persoane adulte 

cu dizabilități.  

01.08.2022-

31.12.2022 

 

10.980 lei 89,5 

5 Asociația SAVE 2022 – Creșterea cunoștințelor reprezentanților Minim 10 locuitori ai așezărilor informale din 15.10.2022- 15.000 lei 86,75 
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PROIECTE SOCIALE TIP III 

Nr. 

Crt. 

Asociație/ 

Fundație/Cult 

Denumire 

proiect 
Scop proiect Grup țintă 

Perioada 

desfășurării 

Valoare 

proiect 

Punctaj 

obținut 

DIVERS Șanse de viitor 

egale pentru 

locuitorii 

așezărilor 

informale din 

Târgu Mureș 

instituțiilor responsabile pentru îmbunătățirea 

situației locuitorilor așezărilor informale din 

Târgu Mureș, respectiv reprezentanții ONG- 

urilor implicate în această problematică despre 

metodele eficiente de asigurarea unor condiții 

de trai decente locuitorilor așezărilor 

informale din municipiul Târgu Mureș și 

conștientizarea importanței acestei probleme. 

Târgu Mureș, minim 10 consilieri locali și 

județeni, 10 reprezentanți ai instituțiilor relevante 

din Târgu Mureș cu responsabilitate față de 

situația locuitorilor așezărilor informale, minim 5 

reprezentanți ai instituțiilor deconcentrate și 

județene implicate în rezolvarea problemelor cu 

care se confruntă locuitorii așezărilor informale, 

minim 5 reprezentanți ai ONG-urilor active în 

zona așezărilor informale din Târgu Mureș, minim 

5 jurnaliști, minim 10 reprezentanți ai Primărilor 

cu care se realizează schimb de experiență, 

respectiv reprezentanți ai ministerelor de resort.  

15.12.2022 

 

Proiectele selectate și jurizate în criteriul ordinii descrescătoare a punctajelor, dar care nu s-au încadrat spre finanțare fiind înafara bugetului aprobat 

sunt: 

 

Nr.crt Asociația/Fundație/Cult 
Denumire proiect 

 

Tip 

proiect 

Valoare 

proiect 

Punctaj 

obținut 
1 Fundația OASIS Ora la bunici II 25.000 lei 85 

2 Asociația SURYAM 

MURESHUB – Creșterea accesului persoanelor vulnerabile din Târgu Mureș la servicii medicale, 

investigații paraclinice, analize de laborator, dispozitive medicale și produse farmaceutice și 

parafarmaceutice 

II 25.000 lei 83,37 

3 Fundația Transilvană Alpha Sănătate la maxim II 25.000 lei 81 

4 Fundația Transilvană Alpha Clubul Seniorilor II 18.750 lei 80 

5 
Fundația SFÂNTUL 

FRANCISC 
Aripi tinerilor II 25.000 lei 78,75 

6 Fundația Transilvană Alpha Nouă ne pasă II 5.000 lei 78,5 
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7 
Fundația CREȘTINĂ 

RHEMA 
Starea de bine a angajaților – Factor determinant în calitatea serviciilor oferite în CIA „Iona” III 15.000 lei 76,75 

8 Fundația BUCKNER Alege conștient! Nu lăsa drogurile să-ți întunece viitorul II 25.000 lei 73,75 

9 Asociația HIFA - România Înființarea și dezvoltarea serviciului în curs de licențiere AJUTOR PENTRU TOȚI I 70.000 lei 74,25 

10 Asociația SOLIDARIS Instruirea angajaților și voluntarilor pentru licențiere III 15.000 lei 69,5 

11 Asociația SOLIDARIS Serviciul de ajutor telefonic II 25.000 lei 63,5 

12 Asociația SOLIDARIS Sub Zero – Misiune între oamenii străzii II 25.000 lei 62,5 

 

Proiecte neselectate (respinse/nejurizate) 

 

Nr.crt Asociația/Fundație/Cult 
Denumire proiect 

 
Tip proiect Valoare proiect 

1 
Fundația CREȘTINĂ 

RHEMA 
Clubul Super-Frații 2022 I 72.000 lei 

2 Asociația SOLIDARIS Cameră de refugiu II 16.740 lei 

3 Asociația SOCIAL MED 
Prevenirea adicțiilor în rândul tinerilor prin 

sport 
III 25.000 lei 

 

 

 

 

Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș 

Director Executiv, 

Andreia Moraru 
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