
Hotarare Consiliului Director a 

Asociatiei ,,Zambeste Pentru Viitor“ 

- din  data de: 16.02.2017 

Hotareste  sa infiinteze, 

Subsemnatul Gabor Rupi domiciliat Str. Serii, Nr 2 Apt. 3 Brasov , identificat cu C.I.Seria ZV, nr 116964, 

eliberat de SPCLEP Brasov, la data de 08.12.2017 in calitate de  membru fondator si presedinte al 

Asociatiei Zambeste Pentru Viitor- Brasov cu CIF. 34351367, s- a hotarat in intrunirea cu membrii 

Consiliului Director din data de 08.01.2017: 

Infiinatarea Serviciului Social  Centru de zi ,,Zambeste pentru Viitor” 

Serviciul social “Centre de zi de integrare/reintegrare socială”  cu numele de Centru de zi ,,Zambeste 

pentru Viitor”,  avand Cod Serviciu Social 8899CZ-PN-V, este infiintat si administrat de furnizorul 

Asociatia Zambeste Pentru Viitor Brasov, acreditat conform  Certificatului de Acreditare Asociatia 

Zambeste Pentru Viitor  Brasov - furnizor de servicii sociale Seria AF. 003757, cu sediul in Brasov si 

serviciul social fiind in Str. Branduselor nr 68-70 din jud.Brasov,   

Scopul serviciului social 

Centru de zi ,,Zambeste pentru Viitor”  care este adresat persoanelor adulte din comunitate si 

tineriilor defavorizati, de-a ii sprijini atunci cand părăsesc sistemul de ocrotire socială oferită de 

stat până la vârsta de 18 ani, oferindu-le, pe o perioadă determinată, consiliere psiho-socială, 

Informare, Consiliere şi suport juridic, Suport emoţional, Informare, evaluare şi elaborare plan de 

intervenţie, integrare/reintegrare sociala, reintegrare şcolară, orientare vocațională, alte ajutoare 

material în condițiile legii. Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare  
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Serviciul social Centru de zi ,,Zambeste pentru Viitor”  

funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a 

serviciilor sociale reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, precum şi ale 

altor acte normative secundare aplicabile domeniului. 

(1) Standardul  minim de calitate aplicabil ordinul - 2126/05.11.2014 pentru serviciile sociale 

acordate în comunitate, destinate persoanelor adulte / tineriilor defavorizati sau care au 

părăsit sistemul de protecţie a copilului, după modelul prevăzut în Anexa 7.     

(3) Serviciul social Centru de zi ,,Zambeste pentru Viitor” este înfiinţat prin:  

   b) Hotărârea Consiliului Director a furnizorului privat de servicii sociale cu seria AF nr. 

003757 Asociatia Zambeste Pentru Viitor Brasov. 

 4) Personalul   care va fi pentru activitatiile centrului este compus din   persoane, cu urmatoarele 

functii: 

b) Coordonator personal de specialitate: 1 
c)Personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate și auxiliar: 2 
(2) Raportul angajat/beneficiar este de 1/5 
 
 

1. Gabor Rupi ______________________Functia Presedinte 

 

2. Broscoi Dan Ionut _________________Functia Vicepresedinte 

 

3. Enache Marian ____________________Functia Secretar  


