FIŞĂ ÎNSCRIERE ONG

Denumire:
ASOCIATIA NATIONALA A INSTRUCTORILOR AUTO DIN ROMANIA –
A.N.I.A.R.

Tip organizaţie:

X

asociaţie

-

fundaţie

-

federaţie

-

corp profesional

Actul normativ în baza căruia funcţionează:
O.U.G. nr. 26/2000 modificata si completata prin Legea nr. 246/2005 cu
privire la asociatii si fundatii.

Anul înfiinţării:
2007

Scop/misiune:
Scopul asociatiei este de apararea drepturilor si promovarea intereselor
profesionale economice si sociale ale membrilor sai.
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Obiectivele asociatiei sunt de a reprezenta si de a ocroti la nivel national
si international interesele instructorilor auto.

De utilitate publica da
x

nu

Reprezentant legal:
MARCIULESCU DUMITRU

Persoana de contact:
MARCIULESCU DUMITRU

Persoana care introduce datele:
MARCIULESCU DUMITRU - presedinte

Domeniu de interes: transport

-

xrutier
-

feroviar

-

naval

-

aerian

alte

Proiecte desfăşurate în ultima perioadă:
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A.N.I.A.R. la 18.09.2008 a devenit „semnatara a Cartei Europene a
Sigurantei Rutiere” – un proiect initiat de Comisia Europeana a
Parlamentului Europei, de reducere a nr. de accidente rutiere.
A.N.I.A.R. in anii 2008, 2009 si 2010 a participat alaturi de Germanos si
Politia Romana la programul „Tine-ti viata in propriile maini”.
A.N.I.A.R. a participat in 2007,2008,2009 si 2010 la diferite
„Simpozioane interne” pe teme de „Siguranta Rutiera” si „Conferinte
internationale” la: Veliko Tirnovo-Bulgaria, Tallinn-Estonia, BudapestaUngaria si Chisinau- Rep.Moldova.
A.N.I.A.R. a initiat si depus la Parlamentul Romaniei proiectul de „Lege
privind exercitarea profesiei de instructor auto cu drept de libera
practica, infiintarea, organizarea si functionarea Camerei Instructorilor
Auto din Romania”.
A.N.I.A.R. in anul 2009, a devenit membra a Confederatiei patronale –
Uniunea Nationala a Patronatului Roman – U.N.P.R. din partea careia,
d-l presedinte Dumitru Marciulescu este membru titular in Comisia de
Dialog Social la Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, participand
activ la toate proiectele de acte normative initiate de M.T.I.

Date de contact:
Localitatea: Bucuresti, Judeţ/Sector 1,
Strada Horia Macelariu, Nr. 23-25, Bloc. XI/5, Scara B, Ap. 26,
Telefon: 021.232.22.80
Fax: 0318.155.806
Mobil: 0722.748.647
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Website: www.aniar.ro
E-mail: dmarciulescu50@yahoo.com

Notă privind completarea formularului:
Pentru validarea formularului este necesară completarea tuturor
rubricilor din formular.
În cazul rubricilor pentru care nu există informaţii va fi trecut semnul „-“
Bifarea căsuţelor se va face cu X.
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