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1

"JSI RESEARCH & TRAINING INSTITUTE,
INC., - REPREZENTANTA ROMÂNIA"

4/E/2004

S.U.A.

Bucuresti, str.George Bucuresti, str.Gheorghe Manu, nr.5, sector 1 Înfiintarea
Calinescu nr.13,
unui punct de lucru si birou în Iasi, str.Aurora, nr.16A, etaj
subsol, et.1, 2, sector 1,
1

2

"UNIVERSITY RESEARCH CORPORATION
INTERNATIONAL (URCI) INSTITUTIONAL
REFORM AND THE INFORMAL SECTOR
(IRIS CENTER)"-"IRIS CENTER ROMANIA"
AMERICAN COUNCILS FOR
INTERNATIONAL EDUCATION:
ACTR/ACCELS, ING.

1/E/2001

S.U.A.

MARYLAND 20742,

OFFICE OF T HE PRESIDENT , UNIVERSIT Y OF
MARYLAND, COLLEGE PARK

1/E/2018

S.U.A. 21202

BALT IMORE,
MARYLAND, PUNCT
DE LUCRU:
WASHINGT ON DC
200136

7, ST . PAUL ST REET , SUIT E 820 - PUNCT DE LUCRU
1828 L ST REET NW, SUIT E 1200

4

AMERICAN INTERNATIONAL SCHOOL OF
BUCHAREST LLC

3/E/2009

S.U.A.

5

ASOCIATIA "COPIII RO"

5/E/2004

ELVETIA

SCHLIERN, KONIZ

CANT ONUL BERNA, MUHLERNST RASSE 246-3098

6

ASOCIATIA "INTERNATIONAL ROAD
SAFETY ACADEMY ASSOCIATION"

1/E/2008

OLANDA

AMST ERDAM

ZEKERINGST RAAT 17, 1014 BM, PO. BOX 14852,
1001LJ, SEDIUL DIN ROMÂNIA: BUCUREST I: BD.I.
BRAT IANU, NR.39, SC.2, ET .8, AP.38, SECT OR 3.

7

ASOCIATIA INTERNATIONALA DE
TRANSPORT AERIAN IATA

1/E/1998

CANADA

str. Drobeta nr-4-10,
et.3, ap.15, sector 2

8

ASOCIAŢIA COPIII RO

3/E/2004

ELVEŢIA

9

ASOCIAŢIA HISPANO-ROMÂNĂ DIN
CASTILLA LA MANCHA

1/E/2013

SPANIA

10

ASOCIAŢIA INTERNAŢIONALĂ A APEI

1/E/2015

MAREA BRITANIE

11

ASOCIAŢIA UNIVERSITĂŢILOR POPULARE
GERMANE

2/E/2001

GERMANIA

12

BIROUL REGIONAL AL CONSILIULUI
3026/A/2004
INTERNATIONAL PENTRU COMBATEREA
ALCOOLISMULUI SI A ALTOR TIPURI DE
DEPENDENTA (ICAA) PENTRU EUROPA DE
EST SI ASIA CENTRALA
CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE
1/E/2010
ELENO-ROMÂNA

ELVETIA

BUCUREST I

Bucuresti, str. Poarta Alba nr.2-4, bl.1098A, sc.1, et.2,
ap.14, sector 6

GRECIA

B-DUL OCT AVIAN
GOGA NR.2

BUCUREŞT I, ST R. DR. IACOB FELIX NR. 63-69,
CLĂDIREA PREMIUM PLAZA, ET .3

14

CANADIAN EXECUTIVE SERVICE
ORGANIZATION ("CESO")

3027/E/2004

CANADA ,
TORONTO

SUIT E 2000, 415
ROMÂNIA, BUCUREŞT I, ST R.RIT MULUI NR.2,BL.439A,
YONGE ST .,M5B 2E7, ET .6, AP.20, SECT OR 2
ONT ARIO

15

CONGREGATIA "SURORILOR MAICII
DOMNULUI LAURETANE"

1/E/2005

REPUBLICA
POLONA

16

CONGREGAŢIA SURORILOR DE CARITATE
DOMINICANE ALE PREZENTĂRII SFINTEI
FECIOARE

5/E/2005

REPUBLICA
FRANCEZĂ

17

CONSILIUL INTERNATIONAL PENTRU
COMBATEREA ALCOOLISMULUI ŞI A ALTOR
TIPURI DE DEPENDENŢĂ (ICAA) PENTRU
EUROPA DE EST ŞI ASIA CENTRALĂ;
"INTERNATIONAL COUNCIL ON ALCOHOL
AND ADDICTIONS"
FILIALA DIN ROMÂNIA A "SOCIETĂŢII
INTERNAŢIONALE DE TELECOMUNICAŢII
AERONAUTICE-SITA"

1/E/2004

ELVEŢIA

1/E/1997

BELGIA

19

FUNDATIA "HEYDAR ALIYEV"

2/E/2007

REPUBLICA
AZERBAIDJAN

20
21

FUNDATIA "KINDEREN IN NOOD"
FUNDATIA "YANA CHARITABLE
FUNDATION"
FUNDATIA CENTRUL DE AFACERI
OLANDEZO-ROMÂN
FUNDATIA GERMANA PENTRU
COOPERARE JURIDICA INTERNATIONALA
"FUNDATIA I.R.Z."

1/E/2009
2/E/2009

OLANDA
LIECHTENSTEIN

a) acordarea de asistenţă agenţilor economici în procesul de privatizare, la cerere;;b) asigurarea de asistenţă şi consultanţă întreprinderilor mici şi mijlocii în procesul de
rentabilizare a producţiei şi promovarea exporturilor în domeniile istoriei, energiei, agriculturii, comeţului,turismului, serviciilor, sănătăţii;;c) sprijinirea la cerere a
întreprinderilor mici şi mijlocii, în aplicarea conceptelor şi tehnicilor moderne de marketing, management, contabilitate, comunicaţii şi altele asemenea;;d) asigurarea de
specialişti, potrivit solicităţilor celor interesaţi din industrie, agricultură, comerţ, sănătate, turism, servicii;;e) sprijinirea dezvoltării relaţiilor de afaceri între firmele româneşti
asistate şi firmele canadiene interesate.
VARŞOVIA
KS.IGNACEGO KLOPOT OWSKIEGO 18, 03-717
CHINDRIS IOANA,STANISLAWA ZOCHOWSKA,TIPLEA IOANA,DUNCA
- Înfiintarea de edituri, poligrafii si activitati de reproducere a înregistrarilor pe suporti, editarea cartilor, broşurilor si a altor publicatii, editarea ziarelor, editarea revistelor si
IRINA
a periodicelor, alte activitati de editare, tiparirea ziarelor, editarea revistelor si a periodicelor, alte activitati de tiparire, legatorie si finisare, alte activitati anexe, reproducerea
pe suporti a înregistrarilor audio si video.;RESPINGE ÎNCUVIINTAREA STATUTULUI:;Reprezentanta va putea realiza activitati economice directe, va putea înfiinta societati
comerciale ale caror profituri sa fie utilizate în scopul sprijinirii reprezentantei, pentru dezvoltarea activitatilor acestea si pentru dotarea patrimoniului social.;Activităţi de
educaţie non-formală, dezvoltare personală şi organizare de cursuri de formare profesională.
T OURS, 37081, QUAI
Bouvean Andree Charlotte Camille,Mery Genevieve Jeane Marie,Castelain
este o organizaţie non profit, înfiinţată în scopuri caritabile pentru aprofundarea vieţii spirituale a membrelor şi intensificarea vieţii spirituale, susţinerea acelei părţi din viaţa
PORT ILLON NR.15
Ghislaine Jeanine
publică şi particulară care are la bază etica, deservirea şi îngrijirea oamenilor care suferă şi sunt nevoiaşi, fie în ospicii, spitale sau case de binefacere fie la domiciliu fără
deosebire de vârstă, sex, naţionalitate sau apartenenţă religioasă, dedicarea pentru operele de învăţământ primar, secundar şi profesional în şcoli şi pensioane precum
operele pentru tineret în orfelinate, patronaje, tabere de vacanţă şi cămine pentru copii
LAUSANNE
RUE DU PONT 22
România,Republic of Bulgaria,Republic of Greece,Republic of Albania,Republic - Scopurile Biroului Regional ICAA constau în diminuarea şi prevenirea acţiunii nocive a alcoolului şi altor substanţe stupefiante, combaterea altor tipuri de dependenţă.
of Macedonia,Serbia and Montenegro,Bosnia and Herzegovina,Republic of
Croatia,Republic of Turkey,Russian Federation,Ukraine,Republic of
Moldova,Republic of Byelorussia,Republic of Azerbaijan,Georgia,Republic of
Kazakhstan,Republic of Uzbekistan,Republic of Kyrgyzia,Turkmenistan,Republic
of Tajikistan.
Bacău, str. Nicolae
Prelungirea sediului petentei din Bucureşti, B-dul Dinicu Filiala are birouri în următoarele localităţi din ţară: -comuna Otopeni. şos.
Filiala SITA din România este înfiinţată în conformitate cu Legea nr. 21/1924 şi Hotărârea Guvernului nr.39/1991, amendată prin Hotărârea Guvernului nr. 43/1997.;Scopul
Bălcescu nr. 8
Golescu nr. 38, sector 1 până la data de 31.12.2015
Filialei este de a organiza, a dezvolta, dota, folosi şi exploata sisteme de telecomunicaţii, precum şi de a a sigura mijloacele tehnice pentru transmiterea şi prelucrarea tuturor
Prelungirea sediului petentei din Bucureşti, B-dul Dinicu Bucureşti-Ploieşti,km.16,5,jud. Ilfov,în incinta Aeroportului Internaţional,
Golescu nr. 38, sector 1 până la data de 31.12.2016
-Constanţa,B-dul Alexandru Lăpuşneanu Lăpuşneanu nr.13,jud.Constanţa,în
categoriilor de informaţii pentru industria transportului aerian şi activităţile conexe ale acestuia, care include companiile aeriene române şi străine, membre şi nemembre ale
Prelungirea sediului petentei din Bucureşti, B-dul Dinicu
incinta S.S.I. TOTALDATA S.A., -Timişoara,str. Gheorghe Lazăr nr.9,jud.
SITA, precum şi alte categorii de utilizatori
Golescu nr. 38, sector 1 până la data de 31.12.2018
Timiş,în incinta DATATIM S.A., -Timişoara,B-dul Revoluţiei nr.3-5,jud. Timiş,în
incinta Aeroportului Internaţional Timişoara, -Cluj,str. 21 Decembrie
nr.52-54,jud. Cluj, -Bucureşti,clădirea WTCB,Bd. Expoziţiei nr. Bucureşti.
BAKU
ST R. POPA SOARE NR. 39, SECT OR 2 B-dul Natiunilor
- sa deschida centre educative, culturale si sportive;;- sa deschida case pentru copii, centre de cultura, de sanatate si educative;;- sa deschida institutii medicale;;- sa
Unite nr. 8 bloc 104, sc.5, et.6, ap. 102, sector 5
încurajeze cercetari stiintifice pentru dezvoltarea de noi tehnologii;;- sa dea premii în ajutor umanitar;;- sa faca cunoscuta realitatea Azerbaijanului la nivel international;;- sa
coopereze cu institutiile educative ale republicii si male altor tari;;- sa asiste la realizarea de cercetari stiintifice;;-sa asiste la cresterea potentialului creativ si stiintific al
Azerbaijanului.
BUSSUM
GOOIBERG 25, 1406 SM
- desfasurarea de activitati de asistenta sociala pentru copiii aflati în situatie de dificultate.
Bucuresti, str. Linistii Comuna Nicolae Balcescu, sat Nicolae Balcescu, nr.
- ajutorarea si sprijinirea familiilor, orfanilor si a persoanelor singure, care se afla în necesitate în primul rând din statele est europene.
nr.13, sector 1

cadastral 1323, judetul Bacau

7/E/2004

OLANDA

EINDHOVEN,

T IMISORA, ST R.SIMION BARNUT IU NR.62, ET .2,
JUD.T IMIS ROMÂNIA

3/E/2005

GERMANIA

24

FUNDATIA TERRE DES HOMMES - ELVETIA

2/E/2006

ELVETIA

25

FUNDATIA TERRES DES HOMMES-ELVETIA

1/E/2007

ELVETIA

26

FUNDAŢIA "FRIEDRICH EBERT"

6/E/2004

GERMANIA

27

FUNDAŢIA DE SĂNĂTATE DR. RATH

2/E/2013

S.U.A.

sector 2
SANT A CLARA,
CALIFORNIA, 95050

ET .1, APART AMENT 3, SECT OR 1
ROMÂNIA, BUCUREŞT I, CALEA BUZEŞT I NR.75-77,
ET .6, CAM.54, SECT ORUL 1

28

GERMAN MARSHALL FUND OF THE
UNITED STATES-A MEMORIAL TO THE
MARSHALL PLAN

2/E/2008

1744 Street, NW,
Washington DC,
SUA

29

INTERNATIONAL REPUBLICAN INSTITUTE

2/E/2004

STATELE UNITE
ALE AMERICII

30

ORGANIZATIA UMANITARA
GRENLANDSAKSJONEN
PARLAMENTARY APPEAL FOR ROMANIAN
CHILDREN CHRITABLE TRUST " - "PARC
U.K." GRUPUL PARLAMENTAR PENTRU
FONDUL CARITABIL DE AJUTORARE A
COPIILOR ROMÂNI"
THE ROMANIAN EDUCATION TRUST

1/E/2006

NORVEGIA

SKIEN

MAELAGT .58 3716

1/E/2003

MAREA BRITANIE,
LONDRA,
Str.Vincent, nr.2,
SW1P 4LD

LONDRA

ST R.VINCENT ,NR.2, SW1P 4LD

4/E/2005

MAREA BRITANIE

LONDON W14 8XD

UNIUNEA BISERICILOR PENTICOSTALE
HOLINESS"- FILIALA DIN ROMÂNIA
UNIUNEA POPULARA GERMANA PENTRU
ÎNGRIJIREA MORMINTELOR DE RAZBOI
(VOLKSBUND DEUTSCHE
KRIEGSGRABERFURSORGE)

2/E/2005

S.U.A.

OKLAHOMA

13 RUGBY MANSIONS, BISHOP KINGS ROAD, WEST
KENSINGT ON
7300 NORT HWEST 39 , ST REET
EXPRESSWAY,BET HANY

1/E/2011

GERMANIA

BRASOV, ST R.
DEALUL DE JOS,
JUDET UL BRASOV

3

13

18

22
23

31

32
33
34

2711 CENT ERVILLE ROAD, SUIT E 400, WILMINGZON,
DELAWARE, REGIUNEA NEW CAST LE SEDIUL DIN
ROMÂNIA- SOS. PIPERA NR.196, LOCALIT AT EA
VOLUNT ARI, JUD.ILFOV

- implementarea programului "Iniţiativa pentru Sănătatea Familiei în România", program finanţat de către Guvernul Statelor Unite ale Americii, prin Agenţia Statelor Unite
pentru Dezvoltare Internaţională (USAID);- Conform prevederilor Memorandumului de Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la
Bucureşti la data de 14.11.2001 şi aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.47/2002, JSI Research and Training Institute, Inc.este desemnată de către Agenţia Statelor Unite
pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) să asigure managementul programului "Iniţiativa pentru Sănătatea Familiei în România";- În vederea implementării programului
anterior menţionat, JSI Research and Training Institute, Inc.- Reprezentanţa România, va colabora cu Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi Agenţia Statelor Unite pentru
Dezvoltare Internaţională (USAID), precum şi cu diverse organizaţii neguvernamentale locale şi internaţionale.
îmbunătăţirea mediului de afaceri din România şi stimularea întreprinderilor mici şi mijlocii, prin:;a. analiza suportului instituţional al mediului de afaceri;;b. implementarea
unor iniţiative de reformă, a căror necesitate a reieşit din analiza impedimentelor de natură legislativă;;c. crearea unui curent de opinie publică favorabil reformei.

asigurarea dezvoltării educaţiei, formării şi cercetării la nivel internaţional ;Reprezentanţa în România a "American Councils for International Education: ACTR/ACCELS,
INC" va avea ca scop asigurarea dezvoltării educaţiei, formării şi cercetării în România.
American International School of Bucharest Foundation,Inc. (Fundatia Scolii
Americane Internationale din Bucuresti) - 2711 Centerville Road Suite
400,Wilmington,Delaware 19808

The American International School of Bucharest va avea si va exercita toate puterile, drepturile si privilegiile pe care o organizatie non-profit le poate avea si exercita în
Romnia si va fi autorizata sa efectueze orice activitati legale, cu conditia însa de a actiona exclusiv pentru a promova scopurile caritabile si educative ale fondatorului.
- îmbunatatirea situatiei copiilor si tinerilor români în dificultate, în mod special în domeniile scolarizarii, instruirii sanatatii si integrarii sociale si profesionale si sau/a
familiilor acestora
5.1. Reprezentanta ASOCIATIEI "International Road Safetx Academy - IRSA Association" are ca scop promovarea si contributia activa la cresterea gradului de siguranta
rutiera a tuturor participantilor la trafic pentru asigurarea exercitarii libere si în conditii de siguranta a dreptului la mobilitate în conformitate cu Declaratia Universala a
Drepturilor Omului;5.2. În România, Reprezentanta ASOCIATIEI "International Road Safetx Academy - IRSA Association" îsi propune sa deruleze proiecte de utilitate publica
care promoveaza îmbunatatirea sigurantei traficului rutier.;5.3. Reprezentanta ASOCIATIEI "International Road Safetx Academy - IRSA Association" în România desfasoara
toate activitatile în strânsa legatura cu si pentru ducerea la îndeplinire, în mod eficient, a obiectivelor reprezentantei.;Obiectivele reprezentantei sunt identice cu obiectivele
ASOCIATIEI "International Road Safetx Academy - IRSA Association".
Promovarea transportului aerian sigur, regulat si economic;;- colaborarea în întreprinderile de transport aerian;- cooperarea cu OACI

AMERICA HOUSE BUILDING BUCUREŞT I, BULEVARDUL
N. T IT ULESCU (Galeria Comercială), nr. 4-8, et.1, sector 1
şi cu sediul ales pentru comunicarea actelor de procedură
în Bucureşti, sector 1, str. Ştirbei Vodă nr. 26-28, et.5
CANT ONUL BERNA - MUHLERNST RASSE 246-3098
SCHLIERN

CAST ILLA LA
MANCHA, CIUDAD
REAL
LONDRA SW1H 0QS

- îmbunătăţirea situaţiei copiilor şi tinerilor români cu handicap, în mod special în domeniile şcolarizării, instruirii, sănătăţii şi integrării sociale.;- SCOPUL "Integrarea în
societate" presupune derularea de acţiuni care urmăresc dobândirea încrederii în forţele proprii, conturarea propriei personalităţi a subiecţilor şi exersarea stării de
independenţă, managerizarea veniturilor proprii şi a banului public, îngrijirea sănătăţii, implicarea în procesul muncii, conducerea gospodăriei, petrecerea timpului liber.;SCOPUL "Promovarea personalităţii" presupune în special, fără a se limita la aceasta, implementarea spiritului privind necesitatea unei instruiri continue, atât în perioada în
care subiectul se află sub auspiciile ASOCIAŢIEI CopiiiRo, cât şi ulterior, realizarea unei instruiri continue şi adecvate structurii şi aptitudinilor fizice şi psihice ale făecăruia
dintre subiecţi, asigurarea sănătăţii.;- SCOPUL "Interrelationarea în colectivitate" presupune în special, fără a se limita la aceasta, activităţi care au rolul de a dezvolta spiritul
unei vieţi sociale, forţa de asumare a responsabilităţii individuale şi repartizarea sarcinilor în cadrul colectivităţii.
de a angaja personal pentru activităţile ce se vor desfăşura pe teritoriul României în beneficiul Asociaţiei, de a încheia contracte în nume propriu cu orice organisme, autorităţi
publice şi private necesare pentru desfăşurarea activităţii Reprezentanţei pe teritoriul României.

PLAZA DE LA CONST IT UCION NR.6, BAJO, CP, 13001

BUCUREŞT I, SECT OR 6, SPLAIUL INDEPENDENŢ EI
202H, BLOC 2, T RONSON 2, SC. B, ET . 2, APART AMENT
16, CAMERA 1
Str. Slănic nr.12, et.3, Bucureşti, str. Jules Michelet nr.9, sector 1
ap.4, sect.3

este nepatrimonial şi constă în desfăşurarea de activităţi de informare, educare, instruire şi cercetare prin promovarea de scheme de management al apei în interes public.
1. acordarea de sprijin şi consultanţă şi desfăşurarea în comun a măsurilor convenite în cadrul cooperării dintre Asociaţia Universităţilor Populare Germane şi institutele
partenere române în domeniul educaţiei adulţilor;;2. promovarea colaborării şi a schimbului de experienţă între membri;;3. dezvoltarea unor principii şi a unor linii directoare;;4.
promovarea calităţii muncii în pedagogie pentru adulţi;;5. promovarea cooperării internaţionale.
- scopurile Biroului Regional ICAA consta în diminuarea si prevenirea actiunii nocive a alcoolului si a altor substante stupefiante, combaterea altor tipuri de dependenta.
Director: ELDAR HASANOV; Directori adjuncti: GABRIEL CICU; RUFAT SAFARALIEV
Organele de conducere ale Biroului Regional ICAA sunt: 1. Adunarea Generala a tuturor
membrilor ICAA pentru tarile Biroului Regional ICAA 2. Directorul 3. Directorii Adjuncti

1. Tsoukalidis Konstantinos,2. Seferis Hristodoulos,3. Karakasis Theodoros,4.
Mavroudis Fotios,5. Barlagiannis Nikolaos,6. Laios Konstantinos,7. Alfieris
Ioannis

Scopul Reprezententei se identifica cu scopul Camerei asa cum acesta este descris în articolul 5 al Statutului Camerei.

- Filiala Fundaţiei "CENTRUL DE AFACERI OLANDEZO-ROMÂN" este o instituţie având drept scop promovarea şi facilitarea comerţului dintre întreprinderile olandeze şi
româneşti
53173 BONN,
Sediu ales: SC Oancea, Ciocîltan Asociatii, Bucuresti, str.
Asociaţia urmăreşte exclusiv şi direct scopuri de interes general conform paragrafului "Scopuri care beneficiază de reducere şi impozit" din Codul Fiscal German. Scopul
Luigi Cazzavillan nr.36-38, ap.6.
asociaţiei este promovarea şi susţinerea colaborării internaţionale în domeniul juridic în sensul înţelegerii între popoare, în special sprijinirea celorlalte state în tranziţia lor de
la economia planificată la economia de piaţă; acest sprijin se va manifesta în domeniul legislativ şi cel al structurii justiţiei, cât şi prin promovarea ştiinţei şi cercetării în acest
domeniu.
MONT -SUR-LAUSANN BUDRON C., 1052
GILBERTSIGRAND,MARGARIT HALLER,DENISE SPRING,JEAN-CLAUDE FUNDATIA TERRE DES HOMMES, miscare fondata în 1960 de Edmond KAISER, ajutor direct acordat copilariei ranite, fara preocupari de ordin politic, rasial sau
CARON,PIERRE CONNE,CHRISTIAN WENGER,BRUNO BARTHELEMY confesional. ;Fundatia are ca scop alertarea societatii umane cu privire la suferinta copiilor si încercarea de a-i salva cu mijloacele cele mai potrivite în functie de suferinta lor,
în stricta conformitate cu carta Fundatiei Terre des hommes.
MONT -SUR-LAUSANN
GILBERT SIGRAND,MARGARIT HALLER,DENISE SPRING,JEAN-CLAUDE alertarea societatii umane cu privire la suferinta copiilor si încercarea de a-i salva cu mijloacele cele mai potrivite în functie de suferinta lor, în stricta conformitate cu carta
E, BUDRON C, 1052
CARON,PIERRE CONNE,CHRISTIAN WENGER,BRUNO BARTHELEMY Fundatiei Terre des hommes.
str. T UNARI nr.43,
BUCUREŞT I, ST RADA EMANOIL PORUMBARU NR.21,
- Fundaţia are ca scop unic promovarea educaţiei democrate a poporului german şi a cooperării internaţionale în spiritul democraţiei.

Sos. BucurestiBUCUREST I, BD. PRIMAVERII NR.50, CORP 6 "CASA
Ploiesti nr.1A,
MICA" SECT OR 1
Bucharest Bussiness
Park, Cladirea A1, et.4,
sector 1
WASHINGT ON
1212 NEW YORK AVENUE NW, SUIT E 900,
WASHINGT ON D.C.,20005

BUCUREŞT I, ALEEA COMPOZIT ORILOR NR. 22, BL.f
F11, SC.1, AP.3, SECT OR 6

Consiliu director

general. Scopul pentru care aceasta a fost avizat să desfăşoare toate activităţile permise de lege aşa cum a fost limitat aici.;Scopul specific. Scopul specific al acestei
corporaţii este să asigure educaţie şi susţinere cu privire la remediile naturale de sănătate şi să continue orice activitate educaţională asociată cu aceste obiective aşa cum
sunt permise de lege.
scopuri caritabile în conformitate cu prevederile legale, incluzând fara a se limita la acordarea de sprijin institutiilor din România în principal prin desfasurarea de activitati de
educatie, cultura, sport, cercetare economica si stiintifica, activitati de acordare de fonduri si informatie, ca forma de asistenta acordata în baza Acordului încheiat între
Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii referitor la Programele de Asistenta Economica, Tehnica si în Domenii Conexe.
Pentru a încuraja instituţiile libere şi democratice din România şi pentru a promova toleranţa, comunicarea şi cooperarea pe plan internaţional, prin diferite mijloace,
incluzând, fără a se limita la: facilitarea schimburilor între reprezentanţii partidelor politice şi grupările democratice din ţară şi străinătate, promovarea programelor educative
destinate perfecţionării instituţiilor democratice peste hotare, întărirea proceselor electorale din România prin cooperarea şi comunicarea cu lideri străini, promovarea
cooperării cu persoanele dedicate valorilor culturale peste hotare, a instituţiilor şi organizaţiilor de pluralism democratic, încurajarea şi ajutarea prin programe sponsorizate,
a dezvoltării democratice, conform preocupărilor largi de interes naţional şi cerinţelor specifice ale grupărilor democratice în statele suverane; organizarea conferinţelor, a
simpozioanelor şi colocviilor pe probleme de relaţii internaţionale, politica externă; gestionarea programelor educative pentru studenţi, lideri politici şi pentru alte persoane pe
probleme de politica externă; sponsorizarea vizitelor de lucru, a întălnirilor şi a altor proiecte care contribuie la educarea cetăţenilor din România în domeniul relaţiilor
internaţionale; oferirea de programe pentru vizitatorii internaţionali; acordarea de burse, burse de cercetare şi a altor forme de sprijin pentru îndeplinirea scopurilor mai sus
menţionate şi publicarea de documente, articole, cărţi, tratate, manuale de predare şi a altor materiale pentru îndeplinirea scopurilor mai sus menţionate. În plus, organizaţia
GEIR ARILD TONNESSEN,HILDE SLETTEN,DANIELA TONNESSEN,THOR este o organizatie profesionala non-profit non-guvernamentală, cu personalitate juridica, constituita conform dispozitiilor Legii nr.26/2000 în interes general si având drept
SOTVEDT,MARICICA IFTIMIE DAMIAN
scop actiuni cu caracter umanitar.
- scopul principal al acestei organizaţii non-profit este ajutorarea copiilor din România.;- constă în asistarea dezvoltării serviciilor profesionale pentru copii şi familiile
acestora, efectuarea de studii de cercetare, elaborarea de politici, dezvoltarea infrastructurii şi monitorizarea implementării proiectelor;

este de a promova, a ocroti, a susine, a apăra şi a propaga credinţa, închinarea înaintea lui Dumnezeu bazată pe principiile creştine ale Sfintei Scripturi, în conformitate cu
Mărturisirea de credinţă a Uniunii Bisericilor Penticostale Holiness.
Tinta reprezentantei este de a contribui la realizarea sarcinilor tehnice care reies pentru partea germana din Acordul dintre guvernul României si Guvernul Republicii
Federale Germania privind mormintele românesti din Republica Federala Germania si mormintele germane de razboi din România, semnat la Bonn la 25 iunie 1997, ratificat
prin Legea 170/1997.
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