CCERERE DE INSCRIERE
Denumire :
ASOCIATIE ASISTENTEI RUTIERE A-CAR VASLUI
Tipul organizatiei:
O.N.G.
Actul normativ în baza căruia funcţionează:
O.G. 26/2000 art. 33 si art. 34 -D.L. 31/1954 - D.L. 246/2005
Anul înfiinţării: 2010
Scop/misiune:
Promovarea si dezvoltarea sigurantei rutiere, asistenta si servicii rutiere, administrative, legale,
elaborarea si realizarea programelor privind specializarea si perfectionarea conducatori auto,
organizarea de manifestari stiintifice (congrese, conferinte, simpozioane, seminarii, colocvii,
targuri, expozitii), promovarea si sustinerea unor activitati sportive, educationale, studii, cercetari,
burse, locuri de munca, ajutor umanitar in conditii normale si de urgenta, ajutor pentru persoane
nevoiase, servicii turistice, starea vremii etc.

De utilitate publică: In curs
Reprezentant legal :
Ghio Ermanno
Persoana de contact:
Ghio Ermanno
Tel. 0756 591 147
Panainte Milena Tel. 0747 834 125
Persoana care introduce datele:
Ghio Ermanno
Domeniu de interes:
Asociatia are caracter educational, social, cultural, stintiinfic si umanitar de educatie, siguranta si
servicii de asistenta rutiera, dezvoltarea interesului conducatorilor auto, imbunatatirea cadrului
legislativ in domeniu.

Datele vor fi transmise catre Serviciul Relatii cu Parlamentul, Sindicatele,
Patronatele si Organizatiile Neguvernamentale la adresa de e-mail ong@mt.ro

CCERERE DE INSCRIERE
Proiecte desfăşurate în ultima perioadă :
Programul principal al asociaţiei noastre este de a promova educaţia în domeniul siguranţei
rutiere. Nivelurile impresionante ale cazurilor de deces, pe drumuri, ne-au facut să promovam un
program de educaţie si de siguranţă rutieră la şcoli, astfel încât tinerii să aiba cunoştinţa de
pericolul real la care se expun atunci cand au un comportament incorect în trafic.
Asociaţia a iniţiat programul pentru construcţia unei clădiri destinată copiilor defavorizaţi din jude

Date de contact:
Adresa:
DN 24 nr. 36 , Sat Crasna , Com. Albesti , Jud. Vaslui
Telefon : 0335 411 000
Mobil: 0756 591 147
Fax: 0335 411 000
E-mail: acarvslui@yahoo.com
Site web: www.acarvaslui.com

Crasna 21.10.2014

Presedinte
Arh. Ermanno Ghio

Datele vor fi transmise catre Serviciul Relatii cu Parlamentul, Sindicatele,
Patronatele si Organizatiile Neguvernamentale la adresa de e-mail ong@mt.ro

