


CUVINTE CONSILIU 
DIRECTOR
2020 : ce an! ce vremuri! ce 
oameni! Punct şi de la capăt?

De ani şi ani, cu fudulia 
şmecherului, o lume-ntreagă 
am defilat, în pas de marş 
voios, spre schilodirea a tot ce 
ne-nconjoară, ascunzându-
ne în spatele unei perdele 
de fum pe care o numeam 
progres (şi pe care l-am 
sperat fără margini), fără să 
vrem să vedem dezastrul ce 
se prefigura şi care chema 
cu şi mai mare stăruinţă 
un alt progres, ca soluţie 
a problemei... progresului. 
Ne mirăm de frecvenţa şi 
multiplicarea zoonozelor, ne 
indignăm că la Crăciun roşiile 
hidroponice au fost fără gust 
(ah! le terroir!) şi că somonul 
de Bolintin avea gust de făină 
de vacă nebună, ne tartinăm 
pâinea ever fresh cu tot felul de 
unsori bune şi pentru motoare, 
ne bucurăm că bananele sunt 
mai ieftine ca merele şi facem 
cure cu avocado cules cândva 
şi adus de la Mama Zmăului: 
ce contează! totul e să ni le 
permitem zilnic! Aflăm că până 
şi exploratorii Lunii au lăsat in 
situ pungi cu reziduuri de tot 

felul („jettison bag”), aşa încât, 
dacă peste vreo sută de ani se 
va descoperi viaţă pe-acolo, 
nu ar trebui să ne mire; rămâne 
să vedem ce vom aduce de pe 
Marte. Altfel, părem rezonabili 
şi frecventabili, inclusiv pentru 
viruşi!

Dar căderea noastră a fost 
nici vorbă progresivă, ci atât 
de abisală şi de năucitoare, 
încât nici normalitatea nu pare 
că va mai fi aşa cum o ştiam 
până mai-ieri. Schimbăm 
abrupt macazul şi vorbim 
deja - ba chiar trăim! - o nouă 
normalitate. Natura având 
oroare de vid, ceva tot va 
trebui să fie, şi parcă n-am 
pierde acum timpul inventând 
cuvinte noi pentru realităţi 
cu totul noi; aşadar NOUA 
NORMALITATE! Adică noi 
norme, urbi et orbi: punct, şi 
de la alt capăt! Sperăm că fără 
mască, pentru a nu ne mai 
ascunde după deget -noi, cei 
vechi.

Şi totuşi, cu ce ar trebui 
să rămânem, după acest 
2020? Fideli misiunii noastre 
de agregator comunitar, 
răspunsul ne pare simplu şi ni 
l-aţi dat chiar voi, începând din 
martie încoace: cu dragoste 
pentru aproapele nostru, nu 
pentru cât valoarează el, ci 
tocmai pentru că valoarea 
lui este funcţie de dragostea 
pe care noi o avem pentru el 
(Jankélévitch)! Spus cu tâlc, 
cu cât ne iubim mai mult, 
pe sine, unii pe alţii, cu atât 
valorăm mai mult, fiecare 
în parte şi toţi dimpreună, 
pentru sine şi pentru alţii. 
Iar dragostea noastră pentru 
aproapele nostru a însemnat şi 
este dragostea fiecăruia care 
ne-aţi fost alături pentru cel în 
nevoie; iar nevoile nu au lipsit: 
criza sanitară (ah! atât Covidul, 
cât şi măştile şi materialele 
medicale de imediată 
necesitate sunt, toate, Made 
in China!) a fost şi rămâne 
doar faţeta cea mai vizibilă a 
unei reale surpări societale 
a lumii aşa cum o speram, 
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caracterizate şi prin criză 
medicală (nu ai Covid, atunci 
se cheamă că mori sănătos 
de orice!), criză umanitară 
(bătrâni săraci, bolnavi sau 
singuri, izolaţi la domiciliu), 
criză socială (firme închise, 
şomaj, violenţă domestică 
crescândă, sărăcie), criză 
şcolară (şcoli închise, on-line 
pentru cei norocoşi, exit total 
pentru ceilalţi sau din mediul 
rural), criză educaţională 
(conspiraţionisme şi 
comunicare instituţională 
deleteră), criză morală 
(purtători de halat alb fugind 
din calea virusului, despre 
care afirmă răspicat că este 
o banală altă gripă, dar 
clamând cu indignare prime 
de risc, şarlatani cu guler alb 
în căutarea următoarei ţepe 
naţionale), criză religioasă 
(suprarealism legiferator şi 
habotnicie confesională)... 

Datorită vouă, am reuşit să-l 
iubim, cât am putut şi cum 
am ştiut, pe aproapele nostru. 
Mulţumindu-vă cu inima, 

spunem cu admiraţia pe care 
o meritaţi: ce Oameni!
Solidaritatea ca recunoştere, 
ziceam: fiindu-ne alături, 
ne-am cunoscut şi noi, pe 
noi-înşine şi între noi toţi, 
mai bine. Rămâne ca în noua 
normalitate, care a început 
deja, să continuăm acest 
exerciţiu de reciprocă re-
cunoaştere, fiecare dând 
valoare celuilalt prin dragostea 
ce i-o poartă.

Cătălin Popa
Preşedinte Executiv Fundaţia 
Comunitară Oradea
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CINE SUNTEM?
Fundația Comunitară Oradea își propune 
îmbunătățirea vieții locuitorilor din județul 
Bihor prin mobilizarea și distribuirea de resurse 
pentru inițiative locale. Susținem interesele 
filantropice ale donatorilor - persoane fizice 
și juridice, gestionând fonduri private, pe care 
le direcționăm spre nevoile comunității, sub 
forma de granturi și burse. Facem acest lucru 
posibil prin încurajarea spiritului filantropic și 
de responsabilitate socială al organizațiilor 
neguvernamentale, companiilor și persoanelor 
fizice, grupurilor de inițiativă, cu scopul de 

• Preşedinte - Sorin Constantin
• Preşedinte Executiv - Cătălin Popa 
• Vicepreşedinte - Luminiţa Popa 
• Trezorerie - Loredana Suiugan 
• Membru - Ioana Silaghi
• Membru - Ovidiu Tirla
• Membru - Zoltán Pásztai
• Membru - Mihai Mănucu

• Director Executiv - Claudia Abrudan
• Grant Manager - Roxana Trifa 
• Manager Proiecte - Teodora Albiter 
• Youth Manager - Mark C. Lukács Galina Manole 
• Fundraiser – Vlad Mocanu

• Mihaela Tatu   
• Sebastian Văduva
• Anca Dodescu
• Csaba Békési
• Laura Breb
• Vlad Sarca
• Blackboard Agency

Consiliu director FCO Echipa executivă FCO

Ambasadori FCO

a răspunde nevoilor mereu în schimbare ale 
comunității. Fundația Comunitară Oradea 
face parte din programul național de “Fundații 
Comunitare” inițiat de către Asociația pentru 
Relații Comunitare, în parteneriat cu Fundația 
Pentru Parteneriat și Fundația Pact, cu sprijinul 
financiar al organismelor:

• Charles Stewart Mott Foundation
• Trust for Civil Society in Central and Eastern 

Europe
• Romanian - American Foundation.
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MISIUNEA 
FUNDAȚIEI 
COMUNITARE 
ORADEA

Principala misiune a FCO este cea de agregator 
comunitar, prin conştientizarea importanţei 
comunităţii în care trăim, atât de către simplii 
cetăţeni, indiferent de vârsta lor, cât şi de către 
actorii economici sau administrativi ce fac parte 
din comunitate.

Căutăm să ameliorăm calitatea cadrului general de viaţă 
prin creşterea dinamicii comunitare incluzive, urmare a 
implicării fiecărui membru, după posibilităţi şi voinţă.
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CE AM 
REALIZAT
ÎN ANUL 2020?
Valoare fonduri strânse din comunitate:

Donatori individuali / 
sponsori companii: 

Proiecte
implementate: 

Voluntari

Evenimente 
organizate:

Burse
acordate

Granturi
acordate:

Suport financiar acordat 
în comunitate: 

3 104 053 lei

959/91

05 113

02

46

33

1 449 991 lei

*Această sumă include fonduri alocate proiectelor care se vor implementa pe parcusul anului 2021.



COMUNITATEA
De-a lungul celor 8 ani de funcționare Fundația Comunitară Oradea a 
reușit să aducă împreună oameni care oferă resurse financiare, timp 
și energie pentru a-i sprijini pe semenii lor aflați în situații dificile, 
pentru a duce la îndeplinire proiecte pentru comunitate, pentru a 
încuraja tinerii talentați și ambițioși.



SOLIDARITATE BIHOR COVID-19
La mijlocul lunii martie am 
pornit campania de strângere 
de fonduri Solidaritate Bihor 
Covid19 cu gândul de a 
ajuta comunitatea bihoreană 
să treacă cât mai bine de 
pandemia de Covid-19. Tot 
atunci, cu ajutorul incredibilei 
forțe a generoșilor donatori, 
am putut lansa rapid 
primele comenzi pentru 
videolaringoscopul pentru 
intubații dificile Karl Storz 
Endoscopia, stația centrală cu 
zece sisteme de monitorizare 
pentru funcțiile vitale Nihon 
Kohden, iar mai târziu pentru 
trei aparate de ventilație 
mecanică Mindray SV300 în 
valoare totală de 506.820  
lei. Acestea au fost donate 
Spitalului Municipal „Dr. Gavril 
Curteanu” Oradea, secția ATI.

Datorită unei excepţionale 
implicări a oamenilor de 
bine, campania Solidaritate 
Bihor Covid 19 a mobilizat în 
total suma de 1.023.037 lei, 
direcţionată integral cauzei, 
Fundaţia Comunitară Oradea 
nereţinând niciun comision 
de gestiune. Cu ajutorul 
acestor donații au mai fost 
achiziționate și livrate:

• kituri de recoltare și 
testare, consumabile 
testare și extensii 

aparatură testare pooling 
în valoare de 208.191 lei 
pentru Spitalul Municipal 
Oradea;

• echipamente de protecție 
de unică folosință în 
valoare de 111.541 lei 
pentru spitalele suport-
Covid din Aleșd, Beiuș 
Marghita și Salonta;

• 10.000 de viziere de 
protecţie către unități 
spitalicești, medici 
de familie și alte 
instituții, ca urmare a 
colaborării  cu Asociaţia 
You4Edu şi a implicării 
mai multor companii 
orădene : Superbon, 
RXP Advertising, Laser 
Concept Design, Velineo, 
Zaleco și Decitex RO.

De asemenea, prin intermediul 

Fondului de Urgență pentru 
Comunități Vulnerabile, 
inițiat de ING România 
și Fundația Comunitară 
București, partenerii noştri de 
la Asociația Centrul Creștin 
Betania, Asociația Filantropia 
Oradea și Fundația Comunia 
au distribuit pachete cu 
alimente și produse de igienă 
persoanelor vulnerabile din 
Bihor în valoare totală de 
52.900 lei. Tot pentru ajutor 
alimentar și protejarea celor 
mai vulnerabili, am obținut 
din partea departamentului 
Direcției Social Comunitare 
Bihor o finanțare de 20.000 
de lei, prin care am distribuit 
alimente de bază pe o 
perioadă de trei luni în principal 
familiilor din programul Fondul 
de burse.
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COMUNITECA

La început, a fost o simplă 
dorinţă: aceea de a organiza 
un spațiu în care să se poată 
regăsi oricine din comunitatea 
noastră care vrea ceva mai 
mult pentru el, dar și pentru 
cei din jurul său. Aflată chiar în 
inima orașului, în incinta Crișul 
Shopping Center, Comuniteca 
este mai mult decât un spațiu, 
este o inițiativă. E un loc pentru 
cei care cred că implicarea 
activă și dedicarea duc la mai 
bine. Principalul obiectiv este 
dezvoltarea preocupărilor 
educaționale și comunitare. 
Aici poţi lucra ca antreprenor 
sau freelancer în spațiul de 
co-working, poţi participa/
organiza un atelier, pot fi 
găzduite GRATUIT activități 
ale ONG-urilor, grupurilor 
de inițiativă și persoanelor 
care doresc să desfășoare 
proiecte pentru comunitate. 
Aici poți aduce copiii la 
ateliere dedicate lor sau orice 

Ateliere pentru copii și tineret 
în format fizic sau on-line.

Evenimente (din domeniul 
ecologic, social, cultural, 
dezvoltare personală, 
parenting și antreprenoriat)

Întâlniri ale Clubului Seniorilor

Mentori

Întâlniri ale membrilor Youth 
Community

Întâlniri ale altor ONG-uri/
grupuri de inițiativă

292 

12

04 

18

33

35

educator poate veni cu clasa 
la atelierele pentru grupuri. 
Până acum, la Comuniteca 
au avut loc diverse ateliere și 
evenimente gratuite – de la 
cele de teatru, imprimare 3D, 
construcție Lego, ecologie, 
dezvoltare socio-emoțională, 
fotografie, științe pentru cei 
mici, până la cele de artă sau 
limbi străine pentru seniori.

Activitățile din Comuniteca 
sunt gratuite, acoperirea 
cheltuielilor de gestionare 
a spațiului și a materialelor 
necesare desfășurării 
atelierelor și programelor 
fiind asigurată din donații și 
sponsorizări. Pentru acest 
an căutăm 20 de companii 
care să susțină activitățile 
Comuniteca cu 2500 euro/an, 
astfel încât să putem continua 
să oferim acces gratuit celor 
care vor participa la activități.
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BURSA 
TALENTELOR

Ediția a VII-a, proiecte implementate în anul 2020:

Prin programul Bursa Talentelor urmărim creşterea competenţelor şi abilităţilor celor care vor să 
dezvolte proiecte cu impact într-un domeniu de interes personal sau colectiv, din orice arie de 
preocupări (ştiinţe umane sau exacte, arte, sport, altele).

Încurajăm şi susţinem activ pasiunile fiecărui doritor, cu resurse umane şi financiare, de la scrierea 
de proiecte până la implementarea şi evaluarea lor, asigurând inclusiv gestiunea succesului sau a 
eşecului proiectului.

De membri în 
echipele de proiect

De beneficiari
ore de 
voluntariat 201.200 3.000  

104.720 lei Granturi9
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TALENTUL NU 
ARE ETNIE
Valoare finanțare:
8.755 lei
Daniela, directoarea Școlii 
Creștine Private din Cartierul 
Romilor (Tinca) cunoaște 
potențialul copiilor cu care 
lucrează zilnic, de aceea își 
dorea completarea cursurilor 
de la școală cu o serie de 
ateliere practice.  Descoperirea 
pasiunilor copiilor defavorizați 
din mediul rural este cu atât 
mai necesară, cu cât în aceste 
medii chiar și educația formală 
este de multe ori ignorată. 
Ținând cont de interesele 
copiilor, a derulat anul trecut 
o serie de cursuri de chitară, 
teatru, cor, antrenamente 
sportive, ateliere de pictură 
și ateliere de artă culinară 
pentru 50 de elevi din Tinca. 
Atelierele vor continua să se 
deruleze și în anul 2021.

PRO DISCIPULUS
Valoare finanțare:
10.710 lei
Bullying-ul este un fenomen 
care a luat amploare în ultimii 
ani și pe care instituțiile 
de învățământ cu greu îl 
identifică sau gestionează. 
Coordonatorii Pro Discipulus 
au început combaterea 

DEPLASTIFICAT
Valoare finanțare:
14.450 lei
Educația ecologică este tot 
mai necesară și are impact 
pe termen lung dacă aceasta 
începe de la vârste fragede. 
Știind acest lucru, Andra, 
coordonatoarea proiectului, 

Valoare finanțare:
11.305 lei
Studiile de specialitate 
spun că generația actuală 
de studenți este puternic 
orientată spre antreprenoriat. 
Încercând să răspundă acestei 
nevoi a tinerilor, Self-up, un 
cerc științific studențesc 
organizat în cadrul Facultății 
de Inginerie Managerială și 
Tehnologică din Oradea, a 
derulat cea de-a doua ediție 
a concursului AntreprenorIng, 
dedicat studenților de la 
facultățile de profil din toată 
țara. În cadrul concursului 
desfășurat online, tinerilor li 
s-a oferit oportunitatea de 
a-și clarifica şi formula ideile 
de afaceri pe care le au, prin 
întocmirea unor planuri de 
afaceri. Au primit sfaturi și au 

acestui fenomen în rândul 
elevilor folosind instrumente 
creative. Pe parcursul a 
două întâlniri de grup, au 
aplicat formularele Persolog, 
care identifică profilul 
comportamental. Astfel, 150 
de elevi și-au descoperit 
caracteristicile propriei 
personalități și diferențele 
dintre ei și alți elevi. Prin jocuri, 
discuții și activități creative de 
îndemnare la manifestarea 
empatiei, au aflat cum poate 
fi mai simplă gestionarea 
relațiilor cu ceilalți.

ANTREPRENORING

interacționat cu persoane care 
au experiențe antreprenoriale 
de succes. Pentru a putea 
urmări și sprijini ideile 
rezultate în urma concursului, 
echipa de proiect va invita 
studenții să participe la un 
incubator de afaceri, menit 
să implementeze planurile de 
afaceri câştigătoare. 
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a organizat în aer liber 
PlastiCaravana, dedicată 
copiilor din ciclul primar. 
Vizitând toate cele 5 standuri 
ale PlastiCaravanei cu 
infografice și jocuri interactive, 
participanții au aflat de ce e 
nociv plasticul și ce pot face 
ei, împreună cu părinții lor, 
pentru a diminua această 
problemă. Caravana va poposi 
și în anul 2021 în diverse locuri 
din oraș.
Tot în cadrul acestui proiect 
urmează ca întreaga 
comunitate orădeană să 
fie invitată la implicare prin 
contactarea cafenelelor, 
restaurantelor, școlilor, 
pentru a le propune o listă de 
alternative și acțiuni punctuale 
pe care le pot implementa 
pentru a reduce utilizarea de 
plastic, în special a celui de 
unică folosință.

TINERI SPECIALI 
ÎN VIAȚA DE
ZI CU ZI
Valoare finanțare:
19.975 lei 
Tinerii cu nevoi speciale, cu 
un diagnostic care ne sperie 
pe mulți dintre noi (epilepsie, 
schizofrenie, deficiență 
mintală, elemente din spectrul 
autist), au puține șanse de 
integrare în societate. Pentru 
a schimba atitudinea și a 
depăși prejudecățile, Asociația 

EDUCREA(C)TIV
Valoare finanțare:
10.710 lei
Predarea creativă este cheia 
pentru a ajunge la mintea 
elevilor, iar ea merită abordată 
cât mai des în sistemul de 
învățământ. Două profesoare 
universitare au organizat 
online cursuri interactive de 
formare adresate studenților, 
masteranzilor, doctoranzilor 
și alumni, precum și cadrelor 
didactice din județ, interesați 
de domeniul predării/ învățării 
creative. Urmează să se 

Corabia Speranței organizează 
ateliere de creație, unde tinerii 
cu nevoi speciale realizează 
împreună cu voluntarii 
diverse produse, iar la finalul 
săptămânii aceștia servesc 
voluntarii cu produse gătite 
de ei. Pentru anul 2021 au în 
plan, pe lângă continuarea 
atelierelor, organizarea unei 
tabere de vară unde acești 
tineri vor participa împreună 
cu alți adolescenți în formula 
unor echipe mixte.

desfășoare componenta 
aplicată a proiectului, prin 
16 activități de învățare 
creativă a limbii engleze în 
școli, cu accent pe exersarea 
și dezvoltarea gândirii 
divergente la elevii din ciclul 
primar, activităţi conduse de 
studenți.
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Tot prin Bursa Talentelor am susținut și două proiecte care și-au 
replanificat activitățile pentru anul 2021, în contextul pandemic 
de Covid-19: 

OGLINDA SUFLETULUI ÎN 
CULORI
Valoare finanțare:
12.070 lei
Activități de terapie prin pictură pentru 50 de 
copii marginalizați social, care frecventează 
centrul de zi din Sânnicolau Român.

CONSUMĂ
SUSTENABIL! 
Valoare finanțare:
16.745 lei 
Ateliere de educație împotriva risipei de hrană 
pentru elevii din mai multe școli orădene.

1 3

R A P O R T  A N U A L  2 0 2 0



Fără acordarea ajutorului potrivit elevii recurg 
adesea la abandon școlar, fenomen aflat într-o 
creștere îngrijorătoare în România. Printre 
elevii din familii defavorizate se găsesc tineri 
capabili de performanțe, dar care au nevoie de 
sprijin material şi emoţional pentru a le atinge. 
Programe care susțin acești tineri sunt puține, 
deși datele Ministerului Fondurilor Europene 
semnalează ca mai mult de jumătate dintre 
copiii români se află în risc de sărăcie sau 
excluziune socială.
În contextul pandemiei Covid-19, multora dintre 

familiile copiilor beneficiari din Fondul de burse 
li s-au diminuat veniturile. Ne-am asigurat pe 
tot parcursul anului că acești copii nu duc lipsă 
de hrană, astfel că toate familiile au primit 
alimente în repetate rânduri. Pentru că cea 
mai mare parte a anului cursurile școlare s-au 
desfășurat on-line, a fost nevoie să contribuim 
cu tablete, laptopuri și telefoane smart pentru a 
le asigura copiilor accesul la educație.
Cu ajutorul vostru am putut sprijini 45 de copii, 
valoarea financiară a fondului fiind de 45.000 
lei.

Fondul de burse este un program social de sprijin pentru 
elevi proveniți din familii defavorizate, în vederea continuării 
studiilor şcolare. 

FONDUL DE 
BURSE
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YOUTH 
COMMUNITY
Programul Youth CommUNITY a 
luat naștere ca parte a strategiei 
noastre de a conecta tinerii 
cu inițiativă între ei, dar și cu 
mediul nonguvernamental și 
antreprenorial, implicându-i 
în mod concret și aplicat în 
dezvoltarea comunității din care 
fac parte.

Grupul-ţintă îl reprezintă bihorenii cu vârste 
cuprinse între 16 și 25 de ani, pentru această 
ediţie fiind selectați 45 de tineri. În etapa de 
selecţie au fost implicați membrii seniori, cei 
mai implicați membri ai primei ediții, care au şi 
conturat  planul de activități pentru 2020.

Cei 45 de tineri selectați au participat la 
activități de educație nonformală, dezvoltare 
personală și mentorat cu scopul de a-şi 
conştientiza potențialul şi de a-l canaliza în 
direcţia aspiraţiilor lor, personale şi profesionale. 
Participanții au avut o perioadă de ucenicie de 
4 luni, cu activități organizate la Comuniteca și 
în mediul online, iar din iunie au fost organizați 
pe „departamente”, conform abilităților și 
dorinței lor de implicare. Astfel, au reușit să 
organizeze și să participe la diverse activități, 
precum: activități de cunoaştere a echipei 
şi programelor FCO, seri de board games; 
campanie de informare ONLINE - BAC de 10 cu 

membrii YCU; ateliere de lucru despre Politicile 
de tineret; ateliere despre dezbateri; Lansarea 
emisiunii For Youth CommUNITY, creată cu și 
pentru TINERI; atelier de free shooting și jocuri 
de societate în Parcul Libertății, în colaborare 
cu A.O. ORION Choose to be a star din Aleșd; 
campanie de strângere de fonduri pentru a 
organiza o nouă ediție a programului YCU, la 
Swimathon Oradea; atelier on-line de educație 
financiară, gestionarea finanțelor și situația 
economică din România.
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SWIMATHON
ORADEA

Strânși din comunitate ProiecteFinanțări acordate

69 359 lei 1555 543 lei 

REZULTATE SWIMATHON 2020:
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PROIECTE FINANȚATE 2020

Împreună pentru 
Alessia SMA1

19.898 lei
Strângere de fonduri pentru 
plata vaccinului necesar 
Alessiei Curcă, o fetiță 
diagnosticată cu Amiotrofie 
Spinală Musculară de tip 1, o 
boală cruntă care atrofiază 
mușchii corpului, inclusiv 
musculatura respirației și a 
deglutiției.

Cum vreau să cresc 
mare?

4.820 lei
Prin acest proiect Asociaţia 
The Spot își propune 
organizarea unei serii de 
ateliere despre orientarea 
profesională prin care vor 
facilita întâlnirea tinerilor 
cu diverse personalități sau 
profesioniști de succes. 
În acest mod tinerii vor 
experimenta și explora noi 
domenii de activitate, vor 
depăși noi provocări și vor 
planifica traseul lor profesional 
în conformitate cu abilitățile 
dezvoltate.  

Și eu POT!

8.125 lei
„Și eu POT” este proiectul 
Asociației Down Oradea 
România (ADOR) ce vine în 
sprijinul copiilor, tinerilor și 

Împreună pentru 
alinarea durerii!

2.357 lei
De 24 de ani, personalul 
specializat de la Hospice 
Emanuel se deplasează la 
casele bolnavilor de cancer, 
fiind implicat în asigurarea 
serviciilor medicale pentru 
ameliorarea suferinței și 
controlul simptomelor 
fizice, cu scopul de a le 
îmbunătăți calitatea vieții. 
Serviciile Hospice Emanuel 
sunt acordate în regim de 
gratuitate, dar nevoile pentru 
acoperirea acestor servicii 
sunt multiple și sunt acoperite 
an de an de sute de oameni 
cu suflet. Asociația apelează 
la inima comunității bihorene 

pentru a strânge banii necesari 
pentru procurarea unei seringi 
automate care reprezintă 
o componentă esențială în 
îngrijirea paliativă acordată la 
domiciliul pacienților.

adulților cu sindrom Down sau 
cu alte dizabilități intelectuale. 
Scopul său este oferirea 
de terapii logopedice, de 
stimulare cognitivă, terapie 
ocupațională, kinetoterapie, 
consiliere psihologică și 
psihoterapie celor 40 de 
beneficiari ai centrelor de zi, 
atât în cadrul centrului, cât și 
la domiciliu. 
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Un pas mai aproape 
de primul pas

5.338 lei
Vladimir este un copil care 
suferă de un sindrom rar, 
sindromul Angelman. Această 
boală i-a provocat întârzieri 
în dezvoltare și tulburări de 
mers. El muncește asemenea 
unui sportiv de performanță, 
având zile în care merge la 
terapii între 3 și 5 ore, pentru 
a-și câștiga independența. 
Datorită susținerii de care a 
avut parte până acum și a 
comunității strânse în jurul lui, 
a reușit să facă peste 1.000 
de ore de terapie în ultimii 

Activități on-line 
de terapie prin 
experiență

350 lei
Printre cei mai afectaţi de 
această perioadă de izolare, 

Aripi de înger

9.101 lei
Proiectul Aripi de înger își 
propune să aducă afecțiune, 
educație, protecție, îngrijire 
și speranță pentru 60 de 
copii abandonați și internați 
în Centrul de Plasament nr. 
2, cu scopul de a preveni 
marginalizarea socială 
(abandon școlar, cerșetorie, 
vagabondaj) și de a-i sprijini 
în dezvoltarea lor socio-
psiho-emoțională. Centrul de 
Plasament nr. 2 din Oradea 
este un serviciu rezidențial 
pentru copiii orfani, care 
găzduiește în prezent 

Vreau și eu la 
școală...dar e on-
line!

1.798 lei
Asociaţia Zâmbet şi Speranţă 
pentru Viitor din Sânnicolau 
Român, se ocupă de educarea 
a 50 de copii de etnie romă. 
Anul acesta s-au înscris 
la Swimathon Oradea cu 
proiectul Vreau și eu la 
școala... dar e on-line, prin care 
Asociația își dorește să doteze 
centrul de tip afterschool cu 
25 de calculatoare pentru a 
asigura participarea copiilor la 
lecțiile on-line.

incertitudine și schimbări 
majore, sunt copiii. De aceea, 
Asociația Yuppi și-a propus ca 
pe timpul pandemiei să sprijine 
chiar și de la distanță copiii 
cu boli cronice prin diverse 
activități recreative, cu terapie 
prin experiență, zâmbete și 
distracție.

peste 60 de copii de toate 
vârstele, care au nevoie de 
soluții urgente de găzduire. 
Construcția celor 5 case de tip 
familial și mutarea copiilor în 
aceste case va fi soluția care 
va schimba definitiv în bine 
viitorul lor.
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Grund Alive

650 lei
Asociația Grund Community 
își dorește ca elevii din școlile 
primare să aibă posibilitatea 
să-și desfășoare activitatea 
zilnică într-un cadru educativ 
aproape de natură. Locația 
fiind asigurată de Ferma 
Posticum, în apropiere de 
oraș, copiii vor putea învăța 
prin metoda pedagogiei 
experiențiale și vor fi încurajați 
să se exprime în siguranță în 
viața reală prin artă, olărit, 
animație, grădinărit, ciclism, 
dans și joacă împreună. Pentru 
a putea asigura transportul 
zilnic al copiilor din oraș la 
fermă este nevoie de un 
minivan de 8+1 persoane, care 
urmează să fie achiziționat 
cu sumele mobilizate la 
Swimathon Oradea.

doi ani, iar drumul recuperării 
continuă.

Discover and Shape 
Oradea

350 lei
AIESEC Oradea continuă anual 
proiectele Discover (pentru 
elevii din gimnaziu) și Shape 
(la nivelul claselor de liceu), 
având ca scop punerea tinerilor 
bihoreni în legătură directă 
cu tineri din întreaga lume. 

AIESEC organizează sesiuni 
de educație non-formală, 
bazate pe joc și activități 
distractive, dezvoltând în tineri 
atribute precum: empatie, 
autocunoaștere, deschidere 
spre multiculturalism, 
curiozitatea cunoașterii și 
descoperirii problemelor 
globale. Pornind de la 
considerentul că educația este 
un pilon de bază al unei culturi 
și societăți sănătoase, prin 
aceste proiecte se investește 
moral în tinerii de mâine, 
oferind în același timp tinerilor 
străini experiențe inedite și de 
neuitat în România.

Căluțul terapeut

5.688 lei
Asociația Social-Culturală 
Dedalis desfășoară activități 
de integrare a copiilor cu 
dizabilități proveniți din mediul 
rural. Una dintre cele mai 
apreciate și eficiente terapii 
este interacțiunea cu cei 4 
ponei: Dragu, Elsa, Bella și 
Stela. Aspectul extraordinar 
al hipoterapiei este acela că 
fiecare pas al calului stimulează 
echilibrul și sistemul senzorial 
al călărețului. Calul face 
sute de pași în timpul unei 
sesiuni de terapie de 30 de 
minute. De asemenea, este 
ameliorat tonusul muscular, 
postura este corectată, se 
antrenează coordonarea 
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Fondul de burse

2.967 lei
Fondul de burse este singurul 
proiect social al Fundației 
Comunitare Oradea, prin 
care aceasta oferă o bursă 
anuală de 1.000 lei sub formă 
de bunuri, pentru 45 de 
copii proveniți din 14 familii. 
Majoritatea copiilor din 
Fondul de burse au alături de 
ei doar un părinte, astfel că 
posibilitățile materiale sunt 
foarte limitate. Accesul la o 
viziune mai largă, pe care îl 
oferă școala, îi va ajuta să 
schimbe mentalitatea care îi 
ține pe acești copii în limitele 
în care au trăit până acum 
familiile lor. Lipsa resurselor 

Comuniteca

3.986 lei
Principalul obiectiv al spațiului 
ține de dezvoltarea zonei 
educaționale și comunitare. 
De la Comuniteca Fundaţiei 
Comunitare Oradea se poate 
lucra ca antreprenor sau 
freelancer în spațiul de co-
working, se poate participa/
organiza un atelier, pot fi 
găzduite activități ale ONG-
urilor, grupurilor de inițiativă 
și persoanelor care doresc să 
desfășoare proiecte pentru 

Familii fericite cu 
alimente dăruite

577 lei
Acest proiect vine în 
întâmpinarea persoanelor 
care trăiesc la limita sărăciei: 
familii care stau în centre de 
urgență temporară și persoane 
vârstnice singure, pentru care 
Fundația Comunia va interveni 
cu ajutor material. Acestea 
vor primi alimente pentru 
a putea face față situațiilor 
dificile cu care se confruntă, 
în special în această perioadă 
în care găsirea unui loc de 
muncă este tot mai dificilă, 
iar situația financiară este una 

și dexteritatea manuală și 
motricitatea fină. Căluțul 
terapeut este căluțul prieten. 
Prin acest proiect asociația 
își propune achiziționarea de 
echipamente și accesorii de 
călărie specifice hipoterapiei 
și amenajarea unui manej.

greu de suportat. Alimentele 
reprezintă una dintre formele 
cele mai importante de sprijin 
pentru oamenii foarte săraci, 
necesitatea de a satisface 
nevoile nutriţionale fiind de 
bază.

materiale este unul din cele 
mai des invocate motive ale 
copiilor care abandonează 
școala în România. Pentru 
a le permite să-și finalizeze 
studiile, toți copiii din Fondul 
de burse primesc de patru 
ori pe an haine, încălțăminte 
și rechizite, astfel încât ei 
să poată merge fără griji la 
școală. 
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Youth CommUNITY

1.340 lei
Youth CommUNITY este un 
program informal de dezvoltare 
și responsabilizare a tinerilor 
care doresc să contribuie la 
progresul județului Bihor. În 
programul Youth CommUNITY 
al Fundației Comunitare 
Oradea, accentul este pus 
pe dezvoltarea și susținerea 
individuală sau profesională 
a celor 45 de tineri selectați, 
cu vârste cuprinse între 14 și 
25 de ani, dar și pe importanţa 
implicării active în comunitate 
prin voluntariat şi mentorat. 
Scopul anual este scrierea și 
implementarea a cel puțin 3 
proiecte care răspund unor 
nevoi comune identificate de 
tineri.

comunitate. Aici poți veni cu 
copiii la atelierele dedicate 
lor sau orice educator poate 
să vină cu clasa la atelierele 
pentru grupuri. Continuăm 
această inițiativă, pe care am 
început-o în toamna anului 
2019 și o adaptăm la contextul 
actual prin crearea unei 
arhive digitale de materiale 
educaționale.
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11 EVEN 
EXPERIENCES

Scopul evenimentului este de a demonstra 
invitaților că trebuie și putem fi mai încrezători 
în propriile forțe, înțelegând că toate resursele 
există deja în noi și că doar de noi depinde 
exploatarea lor, pentru a deveni cine ne dorim 
să fim.

Evenimentele 11even Experiences, inițiate de 
Asociația 11even și dezvoltate prin parteneriate 
locale, pun accent pe experiențe de viață, 
oameni, modele, informații și idei. În cadrul 
evenimentelor 11 even aducem în același 

spațiu persoane care au trecut prin experiențe 
deosebite care merită împărtășite cu oameni 
aflați în căutare de modele relevante pentru 
dezvoltarea lor personală și profesională.

Tema abordată la cea de-a opta ediție a 
fost Pregătit pentru orice și s-a desfăşurat 
integral on-line. Fondurile din acest an au fost 
direcționate spre consolidarea Fondului de 
rezervă al Fundaţiei Comunitare Oradea, menit 
să asigure continuitatea activităţilor noastre.

Evenimentul este guvernat de numărul 11, astfel că 11 invitați 
vorbesc timp de 11 minute fiecare, despre experiențe marcante 
din viața lor, împărtășind publicului emoții, trăiri și o stare de 
spirit pozitivă.
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11EVEN EXPERIENCE

strânși din comunitate

16 481 lei
speakeri

11

spectatori

660 Evenimentul a fost moderat de 
Mihaela Tatu, iar speakerii ediției 
2020 au fost:

Ivan Patzaichin
Canoist, cvadruplu laureat cu 
aur la Jocurile Olimpice

„Ai izbutit, continuă! N-ai 
izbutit, continuă!”
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Bogdan Suceavă
Matematician, scriitor, profesor la 
California State University

Răzvan Cherecheș
Profesor, Departamentul de Sănătate 
Publică, Colegiul de Științe Politice, 
Administrative și ale Comunicării, 
Universitatea Babeș-Bolyai

„Marele câștig al 
studierii matematicii 
este antrenarea minților 
tinere să găsească soluții: 
să extindă un concept, 
să generalizeze, să 
urmărească o idee până la 
ultima ei consecință, să se 
exprime prin matematică, 
în general prin știință.”

„Suntem pregătiți pentru 
orice? Nu, nu suntem 
pregătiți, dar putem să 
supraviețuim, să îndurăm.

Pregătirea te ajută să 
scazi puțin din stres și din 
suferință, dar de suferit tot 
vom suferi.”
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Adrian Stoica
Senior Research Scientist, NASA 
Jet Propulsion Laboratory

Anemari Necșulescu
Senior Program Officer, Romanian 
American Foundation, mamă, autoare  
a cărţii Jurnalul unei mame

„Expresia a fi pregătit pentru 
orice nu poate fi decât falsă 
pentru că orice este un set 
infinit de scenarii, iar viața 
noastră este foarte scurtă.”

„Cu educație și iubire 
rezolvi orice.”
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Mihai Neșu
Fondatorul Mihai Neșu Foundation 

Radu Paraschivescu
Scriitor, traducător, cronicar şi microbist

„Putem fi pregătiți pentru 
orice doar pornind de la 
igiena sufletului.”

„Chiar dacă noi clamăm 
că suntem pregătiți 
pentru că aceste 
ultime luni ne-au rodat 
și ne-au formatat 
altfel decât până 
acum și chiar dacă am 
ajuns să percepem 
nefirescul drept noua 
normalitate, nu cred 
că suntem pregătiți.”
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Teo Dumitru
Blogger, Teo on wheels

Monica Lăzurean-Gorgan
Producător, regizor de film documentar 

„Nu cred că putem fi 
pregătiți pentru orice. 
Însă, odată ce ne 
depășim fricile interioare 
și barierele mentale, cred 
că putem deveni cumva 
mai adaptabili.”

„Noi suntem niște ființe 
adaptabile, deci suntem 
pregătiți pentru orice.”
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Anca Sigartău
Actriță

Călin Goia
Solistul trupei Voltaj

„Nu vreau să fiu pregătită 
pentru orice. A fi pregătit 
pentru orice înseamnă să 
nu mai ai la un moment 
dat surpriză, înseamnă să 
nu te mai mire nimic.”

„Fiecare lucru trebuie 
făcut la timpul lui și cred 
că ăsta este un mod de a 
fi pregătit pentru orice.”
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FONDUL 
PENTRU UN 
VIITOR MAI BUN 
ÎN COMUNITĂȚI 
Fondul pentru un viitor mai bun 
în comunități este un program 
prin care urmărim să susținem 
financiar atât oameni cu 
inițiativă care propun activități 
de îmbunătățire a educației 
sau a mediului înconjurător, 
cât și capacitatea grupurilor 
și organizațiilor de a răspunde 
mai bine nevoilor comunității 
locale. Obiectivul principal 
este de a contribui la activarea 
și revitalizarea comunității 
orădene prin diverse activități 
educaționale non-formale, 
inclusiv prin cultura sau acțiuni 
de mediu.
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PARCURS ȘI CIFRE:

Finanțator cu încredere în 
comunități - LIDL România

Inițiative activate în 
etapa de aplicare

Inițiatori implicați în 
comunitate

Luni de mapare și dialog în 
comunitate

Membri în echipa de jurizare

Beneficiari

parteneriat cu 
Primăria Oradea

ONG-uri sau  grupuri de 
inițiativă câștigătoare

01

19

126

03

05

2632

01

09

investiți în comunitate

50.000 EURO
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PROIECTE FINANȚATE:

Un parc pentru 
cOMunitate

127.233 lei
Proiectul Un parc pentru 
cOMunitate este dezvoltat 
de Fundația Comunitară 
Oradea în parteneriat cu 
Primăria Oradea cu scopul 
de a amenaja și revitaliza 
peisagistic o parte a Parcului 
Libertății și de a organiza aici 
activități de animare a zonei: 
concerte, piese de teatru, live-
performance-uri, manifestări 
artistice diverse, seri de dans, 
ateliere practice în limbile 
română şi maghiară, pentru 
toate gusturile și vârstele.

Bune maniere în 
Orașul de Hârtie

14.500 lei
Trupa Arcadia a Teatrului 
Regina Maria a implementat 
proiectul Bune maniere în 
Orașul de Hârtie - ateliere și 
spectacole interactive prin 
intermediul cărora copiii cu 

vârste cuprinse între 6 și 
11 ani au învățat cum să se 
implice activ în crearea unui 
mediu armonios, de la grija 
față de natură și oraș, până 
la comportamente adecvate 
acasă și în societate.

Garden in school

10.050 lei
Asociația Ovisuli Egyesület, 
cu proiectul Garden in school, 
au amenajat o grădină 
educațională în curtea celor 
trei clădiri ale Școlii Gimnaziale 
Szacsvay Imre, cu scopul de a 
le oferi copiilor oportunitatea 
de a interacţiona cu natura şi 
de a învăța să cultive singuri 
legume și flori.
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Vacanța în aer 
liber - Puterea apei, 
apa pură, viață 
sănătoasă

2.729 lei
Biblioteca Județeană 
Gheorghe Șincai, prin 
proiectul Vacanța în aer liber 
- Puterea apei, apa pură, 
viață sănătoasă, a desfășurat 
ateliere de studiere a 
particularităților apei prin 
activități practice de chimie, 
fizică, biologie și ecologie.

Educația pentru 
siguranță

5.250 lei
Educația pentru siguranță este 
proiectul Fundației Colonel 
Ioan Baciu prin care au fost 
organizate ateliere axate pe 
siguranța rutieră, pe situațiile 
de risc acasă, pe stradă, la 
școală și la joacă, precum 
și atelier axate pe siguranța 
tinerilor în mediul online.

R.I.V.E.R

5.485 lei
Prin proiectul R.I.V.E.R. al 
Colegiului Național Emanuil 
Gojdu, destinat elevilor din 
clasele VI-XI, s-au organizat 
activităţi de cunoaştere a 
ecosistemului râului Crişul 
Repede şi de înţelegere a 
conceptului de sustenabilitate 
la nivel personal şi la nivelul 
comunităţii. 

Atelierul de reciclare

9. 720 lei
Proiectul Asociației Anima 
Verde, Atelierul de reciclare 
a presupus organizarea de 
ateliere practice pentru copii 
și părinți în care s-au produs 
obiecte decorative și mobilier 
cu materiale provenite din 
deșeuri de lemn, metal, 
plastic, textil și cauciuc.

Crișul Repede 
protejat - un viitor 
mai bun pentru 
orădeni

9.950 lei
Asociația Grupul Pescarilor 
Sportivi din Oradea a 
coordonat proiectul Crișul 
Repede protejat - un viitor 
mai bun pentru orădeni, 
organizând  activități practice 
și educaționale legate de 
pescuitul recreativ sportiv 
în zona urbană a Crișului 
Repede.
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Pași spre cunoaștere

5.450 lei
Asociația Părinților de la Liceul 
Ortodox Oradea a dezvoltat 
proiectul Pași spre cunoaștere 
prin activități de descoperire 
și explorare a mediului 
înconjurător pentru elevii din 
ciclul primar.

Grădina comunitară 
Péter Bácsi

8.116 lei
Asociația Grund Community, 
prin proiectul Grădina 
comunitară Péter Bácsi, a 
amenajat o grădină comunitară 
urbană în Oradea, strada 
Sofiei nr. 1A și au organizat 
ateliere de formare pe tema 
grădinăritului sustenabil. 
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PARCUL 
LIBERTĂȚII

Până acum au avut loc peste 50 de acțiuni de 
voluntariat pentru igienizarea și întreținerea 
parcului, 5 acțiuni de amenajare și plantare de flori 
perene, 25 de ateliere și evenimente.
Pornind de la simpatia orădenilor pentru 
Parcul Libertății şi pentru Aleea Anna Marossy, 
transformate, de-a lungul anilor, cu spirit creativ 
şi abnegaţie de multe mâini dibace într-o oază de 
relaxare multisenzorială, din dorinţa ca atmosfera 
şi energiile prezente aici să fie amplificate, 
echipa Fundaţiei Comunitare Oradea a abordat 
cu optimism revitalizarea şi dinamizarea acestui 
perimetru cu aer boem.

Peste 60 de orădeni s-au înscris 
deja ca voluntari și participă la 
acțiunile colective zilnice sau 
săptămânale de igienizare și 
întreținere a perimetrului parcului. 
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PARCUL 
GULLIVER 
SALONTA

Un nou loc de joacă destinat activităților de 
relaxare în aer liber a fost amenajat pe un teren din 
comunitate, situat la intersecția străzii Batthyany 
Lajos cu strada Pușkin, pe o suprafață de 250 mp. 
Au fost instalate bănci, plantați arbori și au fost 
montate diverse piese de mobilier pentru joacă. 
Spațiul a fost gândit să dăruiască multe zâmbete 
și voie bună locuitorilor din zonă, iar inaugurarea 
locului de joacă va avea loc în primăvara lui 2021. 
Această transformare a locului a fost posibilă cu 
sprijinul financiar al Lidl România și a fost realizată 
în parteneriat cu Primăria Salonta.

Pentru că nici un cartier nu poate 
fi complet fără un spațiu verde 
amenajat corespunzător, vara lui 
2020 a venit cu vești bune pentru 
părinții și micuții din Salonta. 

VALOARE 

INVESTIȚIE: 

131.351 LEI
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FONDUL 
H.ESSERS
Cum putem să ajutăm copiii să fie 
responsabili în trafic? H. Essers România 
știe: investind de timpuriu în educația lor, 
astfel că  susține atelierul Ora de educație 
rutieră, desfășurat în Comuniteca, pe o 
perioadă de un an.

La atelierele de educație 
rutieră, susținute de polițiștii 
de prevenire din cadrul 
Inspectoratului Judeţean 
de Poliție Bihor, participă 
copii cu vârsta de 6-14 ani. 
Programările la ateliere se 
fac de către profesori sau 
învățători, care pot participa 
cu o clasă întreagă de elevi. 
La orele de educație rutieră 
copiii învață să fie atenți la 
ce se întâmplă în jurul lor și 
care sunt regulile de circulație 
în mod practic, cu ajutorul 
semnelor de circulație în 
miniatură și al unui covor 
educativ. Toți elevii primesc 
câte o vestă reflectorizantă 
pe care o pot folosi în 
călătoriile lor pentru a fi mai 
ușor de observat de către alți 
participanți la trafic.
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FONDUL 
EDUCAȚIE 
PENTRU AZI

Fondul Educație 
pentru azi, susținut 
de PEPCO România, 
își dorește să creeze 
o viață normală 
pentru copiii 
din mediul rural 
proveniți din familii 
defavorizate.

Acești copii nu au șansa de a deprinde în familie abilități esențiale de viață sau de a avea acces 
la informație de calitate. Proiecte susţinute prin acest fond sunt menite să le ofere oportunități de 
învățare pe care altfel nu le-ar fi putut avea.

Programul vizează finanțarea organizațiilor nonguvernamentale sau a persoanelor private care vor 
să desfășoare programe educaționale non-formale. Programele au ca scop dezvoltarea abilităților 
de viață și ale capacităţii de integrare socială a acestor copii. Metoda de desfășurare presupune 
implicare activă și susținută prin materiale suport sau orice altă metodă educațională relevantă.
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În urma procesului de jurizare au fost alese spre finanțare 7 proiecte, 
care vor ajuta copiii defavorizați din mediul rural să își dezvolte 
abilități de viață:

Activități educative 
pentru copii

Ateliere interactive de 
dezvoltare socială și 
emoțională pentru 30 de  copii 
din satul Șușturogiu.
Buget: 3.286 lei

Diferiți, dar cu
șanse egale

Activități interactive pentru 
copii rromi și români din Tinca, 
cu scopul de a promova 
drepturile la egalitate, 
diversitate și nediscriminare.
Buget: 4.100 lei 

Pregătiți
pentru viitor

Ateliere interactive pe diverse 
teme (igiena corpului, educație 
financiară, utilizarea sigură 
a internetului și modelarea 
comportamentului în relațiile 
cu ceilalți) pentru 50 de copii 
din Sânnicolau Român.
Buget: 5.300 lei 

Lumea din jurul meu 

Întâlniri tematice prin 
intermediul cărora copii 
de diverse etnii, maghiară, 
română, rromă și slovacă 
din Suplacu de Barcău vor 
descoperi specificul cultural 
al etniilor colegilor lor. Scopul 
proiectului este de a înlătura 
fenomenul de discriminare.
Buget: 9.700 lei 

În ritm
cu viața

Ateliere  cu elemente de magie 
și experiment științific, joc 
de rol, analiza unui personaj, 
dicție, exerciții de improvizație 
etc., susținute de actori din 
Oradea pentru peste 60 de 
copii din comuna Roșia.
Buget: 7.500 lei

Fotbal pentru
toți copiii

Antrenamente de fotbal, 
de două ori pe săptămână, 
pentru copiii din 5 sate din 
județul Bihor (Tinca, Ceica, 
Cefa, Dobrești și Olcea) și 
echipamente sportive pentru 
10 copii proveniți din familii 
defavorizate. 
Buget: 9.255 lei 

Cartea, prietenul 
meu pe viață

Activități ludice, cu rolul de 
a-i familiariza pe copiii din 
localitatea Leș cu lumea 
cărților.
Buget: 1.920 lei
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FONDUL DE 
REZERVĂ
Am creat un fond de rezervă 
permanent care va sta la baza 
unei existențe de lungă durată a 
fundației.

Fondul va genera venituri constante ce vor 
deveni resurse pentru proiectele comunității. 
Toate sumele atrase vor fi dublate de 
Romanian-American Foundation și Fundația 
pentru Parteneriat. 

Valoarea Fondului de rezervă al FCO este de:

204.697 lei
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REZULTATE 
FINANCIARE 2020
VENITURI ȘI CHELTUIELI

V. din sumele sau bunurile 
primite din sponsorizare

107 747.74

Venituri din diferențe de 
curs valutar

4 982.77

Ven. din subvenții de 
exploatare pt. alte cheltuieli

7 500.00

Ven. din donații, subvenții 
primite

2 983 822.39

Alte venituri din exploatare 0.05

Total venituri 3 104 052.95

Chelt. cu obiecte de 
inventar

18 967.35

Chelt. cu mat. nestocate 110 179.20

Chelt. cu energia și apa 2 093.47

Chelt. cu redevențe și chirii 40 147.48

Chelt. cu prime de asigurare 300.21

Chelt. cu comisioane și 
coop.

393.42

Chelt. de protocol, reclamă 13.106.86

Chelt. cu transportul 9 365.16

Chelt. cu deplasări, detașări 311.89

Chelt. poștale și taxe 
telecom.

2699.19

Chelt. cu serv. bancare 1 576.86

Alte chelt. cu serv. la terți 156 606.97

Chelt. cu alte impozite și 
taxe

1 179.00

Chelt. cu salarii personal 152 695.00

Chelt. cu avantajele în 
natură acordate salariațiilor

2 100.00

Chelt. cu tichetele de masă 
acordate salariațiilor

10 470.00

Alte cheltuieli asigurări și 
prot. soc

262.00

Chelt. cu contr. asiguratorie 
de muncă

3 174.00

Despăgubiri, amenzi și 
penalități

1.08

Donații și subvenții acordate 1 181 919.89

Chelt. din dif. de curs valut. 1 796.37

Diferențe nefavorabile de 
curs valutar

8 348.73

Chelt. de expl. cu amort. 
imobiliare

18 132.40

Total cheltuieli 1 735 726.53
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Sponsori




