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3#ROMÂNIA CU INIȚIATIVĂ

Anual, #România cu inițiativă își pune 
echipamentul și aleargă, înoată sau 

pedalează pentru cauze și proiecte care 
schimbă în bine strada, cartierul sau orașul. 
Mobilizează oameni generoși, oferă burse de 
studiu tinerilor talentați și dezvoltă cu pasiune 
programe captivante de educație științifică. 

#România creativă revitalizează parcuri, 
fațade ale unor clădiri sau alte spații comune 
peste care s-a așternut indiferența și le face mai 
funcționale, mai atractive și prietenoase pentru 
locuitori. Dezvoltă platforme de informare 
pe tema reciclării, a colectării selective, a 
educației rutiere sau a cutremurelor, sprijină 
crearea unor prototipuri de soluții de tip 
Smart City, invită tineri în laboratoare creative 
pentru a experimenta lumea uneori dură a 
antreprenoriatului sau energizează cartiere cu 
plimbări, tururi de socializare și reconectare.
 
Toată această mișcare comunitară se află pe 
umerii celor cărora le pasă de viitor, dar mai 
ales de prezent. Se află pe umerii celor care 
au descoperit că au puterea de a contribui și 
a face o schimbare concretă. Se află pe umerii 
celor care uniți și energici formează și se luptă 
pentru #România activă și inteligentă.

Împreună formează o rețea extinsă pentru 
comunități vii. 16 fundații comunitare care 
deservesc 46% din populația României 
unesc oamenii și coagulează energiile locale 
construind astfel comunități sustenabile la baza 
cărora a participa și a investi sunt norma.

Cu o identitate personalizată local, dar sub o 
misiune comună, cele 16 fundații comunitare 
sunt reprezentate la nivel național de 
Federația Fundațiile Comunitare din 
România al cărei rol este să faciliteze, să 
susțină și promoveze toate aceste eforturi și 
performanțe comunitare.

Fiecare dintre noi are capacitatea de a genera 
schimbare și de a crea impact. Aici e locul unde 
ești binevenit chiar dacă nu ne cunoaștem.  
E punctul în care începem schimbarea, punctul 
din care #România se transformă.

Ciprian Păiuș
Președinte Federația Fundațiile Comunitare  
din România



4FUNDAȚII COMUNITARE ÎN ROMÂNIA

Acoperire Comunitară

Principalele 3 domenii 
de investiție

din populație cu acces la 
o fundație comunitară

investiți în comunitate

proiecte susținute

în Educație

în Sănătate

în Spații Publice și Comunitare

46 %

20 mil. Lei

5 mii

5 mil. Lei

2 mil. Lei

2 mil. Lei

Ilustrație: Fundații comunitare în România
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PROGRAME NAȚIONALE

Prin toate aceste programe, fundațiile 
comunitare cartografiază nevoile 

și prioritățile de dezvoltare locale, 
coagulează resurse și creează platforme 
de creștere pentru întreaga comunitate.
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Pregătiți pentru a patra 
revoluție industrială?

Copiii vor schimba lumea în moduri care 
nici nu ne putem imagina. Depinde doar 
de noi să îi apropiem de științe prin joc 
și activități practice care să le cultive 
curiozitatea, gândirea și creativitatea.

Fondul Științescu este o mișcare națională 
care-i încurajează pe cei pasionați să le arate 
copiilor - prin experiment, activități practice 
și joc - acea latură a disciplinelor științifice 
care cu greu poate fi descrisă în manuale. 
Științescu, a cărui menire e să-i ajute pe copii 
să descopere sensul ultim al științelor, le 
oferă mentorilor - profesori, elevi, studenți, 
profesioniști din toate domeniile - finanțări, 
resurse, îndrumare, sprijin.

Lumea lui Științescu este o lume vie, 
eterogenă și antreprenorială, care, sperăm 
noi, îi va echipa mai bine pe copiii noștri 
pentru un viitor sub semnul STEAM (știință, 
tehnică, inginerie, artă, matematică).

Cu sprijinul financiar al Romanian-
American Foundation și susținut de 
Federația Fundațiile Comunitare din 
România, Științescu este mecanism care 
funcționează din 2015 încoace, de când 
s-au derulat primele proiecte pilot din 
țară. Programul a arătat că poate coagula 
energie operațională, bani din comunitate 
și educatori inimoși, gata să le povestească 
elevilor despre științe și în alt mod decât 
cel clasic - și care au nevoie, pentru a-și 
construi proiectele, de resurse modeste.

Științescu a fost posibil pentru că 
schimbările profunde încep cu adevărat 
în plan local, în acele comunități, unde 
oamenii implicați, devotați și creativi din 
fundațiile comunitare au reușit să atragă 
în această mișcare educațională copii, 
profesori, părinți, pasionați de științe și arte, 
suporteri și sponsori. 

Proiectele finanțate prin Fondul Științescu 
le arată copiilor că au imaginația de a 
transforma comunitatea din care provin.

PROGRAME NAȚIONALE / FONDUL ȘTIINȚESCU

http://www.stiintescu.ro
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comunități dezvoltă programul 
Științescu în plan local

proiecte STEM finanțate în perioada 
ianuarie 2015-noiembrie 2018

de copii care au luat contact în ultimii ani cu 
științele prin joc, experiment și explorare

educatori Științescu – profesori, elevi, studenți, 
ingineri, informaticieni, artiști, muzeografi etc.

donatori – companii și 
donatori individuali

suma totală distribuită de fundațiile comunitare 
pentru finanțarea celor 287 proiecte 

info preluate din Ziarul Științescu:
https://issuu.com/ffcr_stiintescu/docs/lumea_stiintescu
foto: Gabriela Cuzepan

13
287

1.835

475.000$

20.000

1.600 

PROGRAME NAȚIONALE /  FONDUL ȘTIINȚESCU

https://issuu.com/ffcr_stiintescu/docs/lumea_stiintescu
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Fondul de Burse este un program construit de 
cei care au ales să pătrundă în destinul tinerilor 
strălucitori, exact atunci când sprijinul lor contează 
cu adevărat, când se încheagă caracterul și se 
formează harta deciziilor de viață.

Credem că tinerii adaugă valoare orașelor 
noastre. Vedem în ei membri ai comunității care 
pot influența în bine, atât în prezent, cât și în 
viitor, comunitatea din care fac parte. De aceea, 
sprijinim elevii performanți, care investesc pasiune 
și determinare în formarea lor, pe cei care au 
standarde ridicate și ne inspiră prin exemplul lor 
să fim oameni mai buni. 

Tot mai conștienți de impactul pozitiv pe care îl 
pot avea în viața tinerilor, antreprenori sau lideri 
cu resurse și experiență contribuie financiar și 
moral la formarea lor. Sprijinul comunității îi ajută 
să-și atingă potențialul și să nu se piardă într-un 
parcurs de viață anevoios.
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În 2018, parcursul multor tineri 
a fost susținut de Fondurile de 
Burse dezvoltate de:

Fundația Comunitară București 
Fundația Comunitară Cluj
Fundația Comunitară Covasna
Fundația Comunitară Galați
Fundația Comunitară Iași
Fundația Comunitară Oradea
Fundația Comunitară Țara Făgărașului

În cifre:

330.337 Lei 228+
strânși bursieri
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An de an, fundații comunitare din toată țara 
se așază la masa de lucru, pentru o seară, 

cu specialiști în marketing, comunicare, vânzări, 
resurse umane, management, publicitate, web 
design sau alte domenii relevante pentru  
ONG-uri. Pentru a le veni în ajutor, profesioniștii, 
în loc să doneze bani, pun la bătaie ce au mai 
de valoare – experiență și expertiză.

Această seară de voluntariat și colaborare se 
numește 8 Hours’Overtime for a Good Cause și 
reunește profesioniști din diverse domenii cu o 
singură preocupare: să îmbunătățească viața în 
comunitățile în care trăiesc.

Într-o singură seară, zeci de brief-uri și proiecte 
își găsesc rezolvare. Toată această muncă se 
întoarce sub formă de rezultat în comunitate. 
Organizațiile și programele pe care le inițiază 
acestea devin mai vizibile și cu impact crescut 
în comunitate.

PROGRAME NAȚIONALE / 8 HOURS’ OVERTIME FOR A GOOD CAUSE

În 2018, Fundațiile Comunitare 
București și Galați au organizat 8hours
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Vital Signs este o cercetare prin care 
înțelegem mai bine calitatea vieții în 
oraș, care sunt nevoile locuitorilor și 
cum văd ei prioritățile de dezvoltare ale 
comunității în care trăiesc. Construit 
pe baza unei metodologii folosite 
de fundațiile comunitare la nivel 
internațional, cercetarea Vital Signs 
colectează date publice și surprinde 
situația calității vieții din oraș pe 12 
domenii: populație, mediu, economie 
locală, muncă, mobilitate, siguranță, 
decalajul dintre bogați și săraci, locuire, 
educație, sănătate, artă și cultură, 
apartenență. Începută ca un parteneriat 
al Fundației Comunitare București, 
UniCredit Bank și Global Fund for 
Community Foundations, derularea Vital 

Signs permite fundațiilor comunitare, pe 
de o parte, să înțeleagă mai bine locul 
în care își desfășoară activitatea, să se 
poziționeze mai bine ca un consultant 
în comunitate, și pe de altă parte să 
deschidă o conversație la nivelul întregii 
comunități despre nevoi, priorități și 
planuri. Vital Signs este o metodologie 
internațională, pentru care Federația 
deține licența, și care s-a dovedit a fi 
un mecanism de creștere atât pentru 
fundațiile comunitare, cât și pentru 
comunitățile din care ele fac parte. 
Proiectul pilot s-a derulat în București 
și în Iași, dar poate fi extins, în anii 
următori, și în alte comunități. 

Mai multe detalii pe www.vitalsigns.ro

PROGRAME NAȚIONALE / VITAL SIGNS

http://www.vitalsigns.ro


12

sursa: www.vitalsigns.ro

PROGRAME NAȚIONALE / VITAL SIGNS



13DEzVOLTAREA DE PROGRAME

O companie sau o persoană poate susține cauze 
locale, regionale sau naționale într-un mod 

personalizat, conectat cu nevoile comunității și cu 
specificul său. Aceste programe pot primi numele 
donatorilor, care stabilesc, împreună cu fundațiile, 
destinația sumelor investite și procesul prin care 
aceștia ajung la proiectele din comunitate.

E ca și cum compania care donează ar avea 
propria fundație, dar fără să se încurce în 
proceduri birocratice și fără să piardă bani sau 
timp în acele proceduri. Fondul care poartă 
numele donatorilor îi reprezintă în totalitate. 
Ei hotărăsc în ce domeniu vor să producă 
o schimbare, care sunt oamenii în care au 
încredere să construiască schimbarea, cine  
sunt cei pe care îi vor ajuta.

Pentru companii, un astfel de program este o 
variantă de a investi strategic în comunitate și de a 
sprijini dezvoltarea comunității respective, așa încât 
aceasta să fie una sănătoasă, în care compania, la 
rândul ei, se poate dezvolta armonios.

Faci investiții de durată

Îți pui amprenta în comunitățile în care activezi

Costuri minime de implementare și evaluare 

Beneficiile înființării unui fond numit:

Exemple de astfel de fonduri:

Dezvolți spiritul de inițiativă și puterea de colaborare

Comunici obiectivele filantropice ale companiei

Iași - Iași Forward by Transgor Logistik: https://www.fundatiacomunitaraiasi.ro/
iasi-forward-transgor-logistik-isi-anunta-castigatorul/

București - Fondul IKEA pentru educație și dezvoltare: https://fundatiacomunitara-
bucuresti.ro/2019/01/11/fondul-ikea-pentru-educatie-si-dezvoltare/

https://www.fundatiacomunitaraiasi.ro/iasi-forward-transgor-logistik-isi-anunta-castigatorul/
https://www.fundatiacomunitaraiasi.ro/iasi-forward-transgor-logistik-isi-anunta-castigatorul/
https://fundatiacomunitarabucuresti.ro/2019/01/11/fondul-ikea-pentru-educatie-si-dezvoltare/
https://fundatiacomunitarabucuresti.ro/2019/01/11/fondul-ikea-pentru-educatie-si-dezvoltare/
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Harta evenimentelor și programelor dezvoltate 
de Fundațiile Comunitare din România

DEzVOLTAREA DE PROGRAME

Fundația Comunitară Mureș
• Abonament pentru Comunitate 

Fundația Comunitară Iași
• Fondul Centric
• Fondul Skate Park
• Fondul Transgor Logistik
• Fondul de Burse FCI
• Cercul de Donatori
• I Donate my Birthday

Fundația Comunitară Prahova
• „Fapte bune care dăinuie”
• Cercul de Donatori Ploiești
• Keep Calm and Speak in Public

Fundația Comunitară Odorheiu Secuiesc 
• Odaado Est (Cerc donatori)
• Fondul Claca Unitariană 
• Comunitatea Filantropică 
• Odorhei Activ 
• Claca Digitală 
• Am venit pe lume prea devreme….ajută-mă!

Fundația Comunitară Brașov
• Cercul Donatorilor
• Harta Binelui

Fundația Comunitară Cluj
• Pavilionul-Lidl pentru Bonțida

Fundația Comunitară Dâmbovița
• Tehnium 

Fundația Comunitară București
• Fondul IKEA pentru mediul urban
• AFI vecin bun - Fundația Comunitară București
• Herbalife Family Foundation Fund 
• Bucureștiul generos 

Fundația Comunitară Covasna
• Un pom fructifer pentru generațiile viitoare! 
• Mese de șah la Covasna 
• Licitație Civilă (model The Funding Network) 
• Card Comunitar

Fundația Comunitară Oradea
• 11 even
• Gala Comunității
• HUB-ul Comunitărții
• Bursa Talentelor
• Youth Community
• Dăruiește un cămin

Fundația Comunitară Timișoara
• Fondul Școala la Sat - sat Costeiu
• Fondul Ectopia
• Talk the Walk

Fundația Comunitară Țara Făgărașului
• YouthBank
• ZVÎC 2018 - Zilele voluntariatului și  

inițiativelor civice din Țara Făgărașului
• Programul „Țara  Făgărașului e ACASĂ” 
• Cercul de Donatori

Fundația Comunitară Sibiu
• Fondul CitySense
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EVENIMENTE PENTRU COMUNITATE

Anual România cu inițiativă își pune cu 
entuziasm echipamentul sportiv și 

aleargă, înoată sau pedalează cu un singur 
scop: promovarea și susținerea proiectelor 
care aduc schimbarea în bine..
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Fundațiile Comunitare din România încurajează 
generozitatea, solidaritatea și activismul local prin 

faptul că le dau oamenilor șansa să se implice în mod 
direct în rezolvarea problemelor care îi afectează. 

Swimathon este cel mai mare eveniment de 
fundraising prin înot din România. Platformă de 
atragere de fonduri pentru cauze relevante din 
comunitatea locală, la Swimathon participă grupuri de 
inițiativă, companii, organizații și oameni preocupați de 
transformarea comunitară.

Cum funcționează?

1. Organizațiile sau grupurile de inițiativă înscriu 
cauze din comunitatea locală 

2. Companiile și înotătorii aleg cauza  
pentru care se implică 

3. Donatorii licitează pentru fiecare lungime de bazin 
înotată de favoriții lor
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În 2018, România a făcut valuri la:

În cifre:

Swimathon Bacău
Swimathon București 
Swimathon Cluj
Swimathon Dâmbovița  
Swimathon Oradea
Swimathon Mureș
Swimathon Iași

EVENIMENTE PENTRU COMUNITATE / SwIMATHON

2.141 3.142 1.342.463 lei 103
sportivi spectatori strânși proiecte

finanțate
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Fiecare pas pe care îl fac participanții la 
evenimentele de alergare organizate 

de fundațiile comunitare din România este 
expresia unui angajament, a spiritului de 
inițiativă și a apartenenței comunitare. 

Aceste evenimente sunt platforme de atragere 
de fonduri care aduc împreună într-o mare 
echipă: oameni activi, organizații dinamice și 
companii implicate.

Cum funcționează?

1. Organizațiile sau grupurile de inițiativă 
înscriu cauze din comunitatea locală 

2. Companiile și alergătorii aleg cauza pentru 
care se implică 

3. Donatorii licitează pentru fiecare kilometru 
alergat de favoriții lor

EVENIMENTE PENTRU COMUNITATE / ALERGARE
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În 2018, România a alergat la:

Bacău - Semimarathon BACĂU

Galați - Semimaraton Galați

Iași - Cros pentru școli

Odorheiu Secuiesc - Fuss NEKI

Sibiu - Maratonul Internațional Sibiu

Timișoara - Timotion

În cifre:

12.038 12.704 1.322.859 lei 140
sportivi spectatori strânși proiecte

finanțate
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Evenimentele de ciclism sunt acele competiții 
în care există un singur mare câștigător: 

comunitatea.

Organizate din 2012 de fundațiile comunitare 
din România,  evenimentele de ciclism precum 
Bikeathon reușesc să pună în mișcare anual 
sute de participanți care încurajează și susțin 
dezvoltarea de proiecte cu impact în comunități. 

Ele combină bucuria de a face mișcare cu bucuria 
de a dărui, leagă prietenii și susțin dezvoltarea 
comunității prin puterea camaraderiei.

Cum funcționează?
1. Organizațiile sau grupurile de inițiativă  

înscriu cauze din comunitatea locală 
2. Companiile și cicliștii aleg cauza  

pentru care se implică 
3. Donatorii licitează pentru fiecare tur de 

biciclete finalizat de favoriții lor

EVENIMENTE PENTRU COMUNITATE / CICLISM

foto: David Durus
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În 2018, România a pedalat la:

Covasna 

Mureș
Țara Făgărașului

Tekerj egy jó célért/
Pedalează pentru un scop bun
Critical Mass
Bikeathon Țara Făgărașului

EVENIMENTE PENTRU COMUNITATE / CICLISM

În cifre:

1.796 1.000 190.982 lei 16
sportivi spectatori strânși proiecte

finanțate
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Acolo unde alții văd obstacole, eroii văd 
provocări ce pot fi transformate în triumfuri care 
revitalizează întreaga comunitate. 

Ai crede că sunt vreo specie rară, dar noi 
cunoaștem cel puțin 1.000 și un pic dintre 
ei, 1.000 care s-au aliniat la start cu cea mai 
puternică motivație, aceea de a susține și 
promova proiecte de educație, sănătate, 
dezvoltare urbană și inovație socială.

Fundația Comunitară Brașov organizează Brașov 
Heroes din 2014.

EVENIMENTE PENTRU COMUNITATE / CURSĂ CU OBSTACOLE

foto: Nadia Comănici
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foto: Nadia Comănici

În cifre:

1.150

130.000 lei

14

sportivi

strânși

proiecte finanțate

EVENIMENTE PENTRU COMUNITATE / CURSĂ CU OBSTACOLE
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PROGRAME DE CONSOLIDARE A CAPACITĂȚII 
FUNDAȚIILOR COMUNITARE

Federația demarează activități anuale pentru a dezvolta capacitatea echipelor 
din cele 16 fundații comunitare, la nivel național. Ele au nevoie de know-

how, de strategii și de parteneriate naționale, care să asigure sustenabilitate 
pe termen lung. Activitățile de suport susțin fundațiile comunitare să lucreze 
împreună la o strategie de atragere de fonduri națională pentru evenimente 
sportive sau fonduri numite, să prezinte studii de caz și experiențe locale care 
pot completa și construi o expertiză comună pentru mișcarea națională.
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FONDUL DE REZERVĂ

O fundație comunitară experimentează creativ 
și dincolo de linia de confort, dar își ia măsuri de 
siguranță pe termen lung confirmând astfel că are 
capacitatea și priceperea de a gestiona responsabil 
fondurile dedicate dezvoltării comunitare. Una dintre 
aceste măsuri strategice este crearea unei rezerve 
financiare permanente care să asigure stabilitatea și 
dezvoltarea în perspectivă. Cu suportul specialiștilor, 
managerii Fundațiilor Comunitare au creionat în cadrul 
workshopului Endowment Building planuri personalizate 
pentru realizarea acestei rezerve vitale în strategia 
de sustenabilitate. Pe parcursul anului, 11 din cele 16 
fundații au demarat programul, iar patru au primit și 
vizite din partea consultanților. 

PROCESE DE ÎNVĂȚARE
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FONDUL ȘTIINȚESCU - 
CONTEXTE DE ÎNVĂȚARE ȘI 
DEZVOLTARE

Impactul social pozitiv și transformarea educației, 
implicit a comunităților, nu ar fi posibile fără instrumente 
eficiente, strategie și acordarea de finanțări. Contextele 
de învățare și dezvoltare ale programului Științescu au 
variat de la workshopurile tematice comunicării (aprilie), 
grantmaking (noiembrie) și vizite de învățare la materiale 
de comunicare, ghiduri și suport personalizat și constant.

ADUNĂRI GENERALE ȘI ÎNTÂLNIRI 
DE PLANIFICARE STRATEGICĂ

Cele trei adunări generale, în cadrul cărora a fost votat 
bugetul sau au fost actualizate standardele programului 
Științescu, au fost completate de cele trei întâlniri de 
Planificare Strategică dedicate Federației. În acest proces, 
finanțat de RAF și facilitat de RAC, am beneficiat de sprijinul 
consultanților, Alina Porumb și Ciprian Cibian. Rezultatele 
au fost materializate în strategia FFCR 2019-2024.
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PLATFORMA DE GRANTS 
MANAGEMENT

Expertiza comunitară a fundațiilor s-a construit în timp 
și în baza activității directe cu comunitatea. Pentru 
ca acestă comunicare să fie constantă și prioritară, 
alte procese au nevoie să fie automatizate. Este cazul 
platformei comune de grants management care include 
procesele de lucru pe tot parcursul ciclului de finanțare: 
deschidere fond de finanțare și runde anuale de 
finanțare, primirea aplicațiilor pentru un fond/rundă de 
finanțare, selecția, contractarea și de implementare a 
proiectelor, raportarea/evaluarea finală.

Platforma de grants management este comună și prin ea 
fiecare fundație îți poate deschide, administra propriile 
fonduri și păstra o arhivă. Platforma a fost dezvoltată cu 
sprijinul Catalyst Foundation.

PROCESE DE ÎNVĂȚARE

BLUEPRINT - RESURSE 
VALOROASE

Unul dintre instrumentele care conectează în mod 
practic fundațiile comunitare este Blueprint. Mai 
mult decât un folder de resurse, Blueprint este o 
bibliotecă în continuă actualizare în care fundațiile 
comunitare găsesc inspirație, răspunsuri, soluții și 
instrumente practice, utile în dezvoltarea performantă 
a programelor pe care le inițiază: suporturi de curs, 
modele de contracte, manuale de identitate vizuală. Cea 
mai vizitată este Arhiva Științescu unde coordonatorii 
locali consultă frecvent „rafturile” cu resurse pentru 
dezvoltarea programului.

@
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Fundația Comunitară Alba susține, din 2010, tânăra generație ca parte activă a comunității. 
Prin programele Change Makers și YouthBank, au strâns resurse importante - 230.000 de lei 
pentru 68 de proiecte cu peste 24.000 de beneficiari, apoi au mers spre tinerii antreprenori 
sociali care transformă Alba. Fundația susține anual Conferința de Management a Carierei și 
Festivalul Internațional de Teatru de Tineret.

Fundația Comunitară Bacău a făcut primii pași în oraș, în anul 2013. Au pus accent pe burse, 
finanțări de proiecte pentru comunitate, evenimente sportive ca Semimarathon sau Swimathon.

Fundația Comunitară Brașov a activat și coagulat comunitatea începând cu 2014  prin 
7 ediții ale Brașov Heroes - cursa cu obstacole a comunității și prin 7 ediții ale Cercului 
de Donatori, iar din 2017 a implementat mișcarea pro-științe prin 3 ediții ale programului 
național Stiintescu. Echipa lor și-a propus să fie în continuare un conector în cadrul 
comunității și să contribuie la o comunitate puternică, unită și generoasă, care își pune în 
practică ideile pentru bucuria de a trăi împreună.

Fundația Comunitară București pune împreună donatori, ONG-uri sau grupuri de inițiativă 
pentru a dezvolta comunități în care să ne simțim ca acasă. Construiește mecanisme de 
donație, fonduri de finanțare sau incubatoare de idei pentru oraș. În 7 ani, a finanțat peste 
320 de proiecte și burse din București și Ilfov, cu un milion de euro. 
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Fundația Comunitară Cluj este una dintre primele fundații comunitare apărute în țară. Pune în 
legătură nevoile și resursele Clujului, cu scopul de a îmbunătăți calitatea vieții locuitorilor săi. În 
perioada 2008-2018, fundația a acordat finanțări în valoare de peste 3,2 milioane de lei pentru 
441 proiecte din diverse domenii destinate comunității clujene și 273 de burse pentru elevi și 
studenți. În paralel, a organizat următoarele proiecte: Cercul de Donatori Cluj, Științescu Cluj, 
Swimathon Cluj, Grădina Verde de la Grădi, Youth Bank Cluj, Gala Premiilor Don’Or, Collegium, 
Fondul „U pentru Cluj”, Fondul „Pavilionul-Lidl pentru Bonțida. FCC a administrat fondul de 
finanțare oferit de Primăria Municipiului Cluj-Napoca: Com’On Cluj-Napoca – Procesul de 
Bugetare participativă pentru tineret.

Fundația Comunitară Covasna Anul trecut, pentru prima oară în ultimii opt ani, Fundația 
Comunitara Covasna și-a realizat programele în totalitate din resurse locale. Nu au existat 
resurse externe, s-au strâns fonduri locale din acțiuni precum Pedalează pentru un scop 
bun, din licitații civile, din evenimente comunitare și aceste sume s-au transformat în burse, 
excursii școlare, pomi fructiferi pentru familii de la sate, proiecte comunitare, spații publice 
au devenit mai colorate, s-au realizat investiții și sponsorizări civile. 
Fundația a devenit comunitară. Nu doar cu numele, ci și prin acțiunile sale. Dezvoltăm 
resurse locale împreună și ne bucurăm împreună de rezultate. Sunt tot mai mulți sponsori 
și tot mai multă lume se implică în programe. Se formează o comunitate în județul Covasna, 
comunitatea celor care vor să acționeze și să înfrumusețeze viața.

Fundația Comunitară Dâmbovița a fost pusă în mișcare în 2014 de o echipă mică de 
oameni și din 2015 s-a constituit ca organizație. Rezultatele campaniei lor de strângere 
de fonduri au pus bazele următoarelor fonduri: Fondul de Burse ,,Excelența în Educație”, 
Fondul de Burse Tehnium și Fondul pentru sănătate „Dăm o șansă vieții”. Echipa lor a 
mobilizat constant comunitatea organizând Swimathon Dâmbovița, Cercul De Donatori, 
activități de voluntariat, cinci gale umanitare și evenimente culturale.
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Fundația Comunitară Iași. Ne propunem să activăm spiritul comunitar și să stimulăm 
inițiativa locală. Lucrăm cu companii și donatori individuali, împreună cu care investim 
pentru transformarea Iașului într-un oraș în care să fim mândri că locuim. De la înființare, 
în 2012, am investit în comunitate peste 2.000.000 lei susținând mai bine de 300 de 
proiecte de dezvoltare comunitară și 300 de bursieri remarcabili.

Fundația Comunitară Mureș a fost pusă în mișcare în 2011, de un grup de tineri care și-au
dorit ca împreună să reușească să implice companiile, oamenii, dar și tinerii în dezvoltarea
orașului. Au început cu organizarea Swimathon Mureș și au continuat cu finanțatea
educației prin programul Științescu. Au încurajat mobilitatea sustenabilă urbană prin proiectele 
MuresOnBike și Academia Velo și inițiativele din Reghin prin Fondul Comunitar Reghin.

Fundația Comunitară Odorheiu Secuiesc, ca prima fundație comunitară înființată în 
România activează într-un mediu rural. A readus la viață conceptul de clacă în mediul urban, 
prin care sunt renovate spații comunitare cu participarea a sute de voluntari. A dezvoltat 
infrastructura filantropiei prin Cardul Comunitar. Anual mobilizează sute de alergători pentru 
cauze comunitare. Dezvoltă o comunitate de donatori recurenți prin Comunitatea filantropică. 
Și nu uită nici de generația nouă, pentru care oferă experimente de învățare speciale prin 
Fondul Științescu.

FUNDAȚII COMUNITARE

Fundația Comunitară Galați. Înființată în 2015, Fundația Comunitară Galați susține 
schimbarea pozitivă a comunității prin mobilizarea și direcționarea de resurse spre nevoi 
identificate în comunitate.
Oferim sprijin financiar și tehnic pentru proiectele grupurilor de inițiativă și organizațiilor 
nonguvernamentale din Galați, prin programe precum: Semimaraton, Științescu, Fondul de 
Burse, 8h over time for a good cause, Youth Bank și Gala Comunității Gălățene.
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Fundația Comunitară Prahova Fundația Comunitară Prahova aduce împreună, din anul 
2012, cauzele care contează și oamenii cărora le pasă, prin programe care încurajează 
filantropia locală și implicarea civică. Alături de proiecte punctuale, printre programele de 
tradiție dezvoltate de Fundația Comunitară Prahova se numără Fondul „Fapte Bune care 
Dăinuie”, YouthBank, Cercul de Donatori, Gala Comunității Prahovene, Semimaratonul 
Ploiești #supercursafaptelorbune, Fondul Științescu Prahova, Cafeneaua Comunitară. 
Viziunea Fundației Comunitare Prahova este ca județul să devină o comunitate curată, 
efervescentă cultural, incluziv, cu oameni educați, informați și cu spirit civic, cu o societate 
civilă activă și lideri care reprezintă modele de implicare în comunitate.

FUNDAȚII COMUNITARE

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. De-a lungul celor 6 
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. Astfel, valoarea fondurilor acordate în comunitate sub formă de 
finanțări și burse a fost de 1.238.639 lei, numărul beneficiarilor direcți și indirecți a depășit 
4.500, peste 10.000 de persoane au participat la evenimentele organizate în cei 6 ani și 
peste 900 de voluntari s-au implicat în organizarea acestora.
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Fundația Comunitară Timișoara (FCTM) a fost înființată în anul 2016 de către un grup 
de oameni preocupați de binele comun. Misiunea noastră este să construim încredere 
în comunitate, să sprijinim inițiativele locale și să realizăm conexiuni, contribuind astfel la 
dezvoltarea armonioasă a unor comunități prospere. În 3 august 2019 Fundația Comunitară 
Timișoara sărbătorește 3 ani de activitate în folosul comunității. 3 ani în care am sprijinit 
peste 65 de ONG-uri și Grupuri de Inițiativă, am finanțat 112 proiecte din comunitate cu 
1.159.148 lei. Am adus laolaltă oamenii în jurul unor subiecte importante pentru ei prin 
organizarea de evenimente și implementarea de programe tematice precum: Științescu, 
Cercul de Donatori, Timotion-Timișoara se mișcă, Talk the Walk, FACEM, Grădinescu 
Timișoara-GreenFeel.

Fundația Comunitară Țara Făgărașului Fundația Comunitară Țara Făgărașului identifică, 
promovează și finanțează inițiative și proiecte ale comunității făgărășene, contribuind astfel 
la dezvoltarea locală. Fondurile sunt colectate, administrate și distribuite transparent prin 
intermediul burselor sau a granturilor. În același timp, FCTF pune la dispoziția companiilor 
care doresc să se implice în comunitate, servicii de consultanță pentru identificarea 
domeniilor pe care acestea le pot susține și a mecanismelor prin care pot contribui la 
dezvoltarea comunității. De la înființarea FCTF, în iunie 2013 și până acum, au fost oferiți 
1.255.751 de lei, prin finanțări nerambursabile, pentru 388 de proiecte și  237 de burse.

Fundația Comunitară Sibiu Fundația Comunitară Sibiu și-a început activitatea în 2012, 
propunându-și să construiască o comunitate vie, într-un oraș din care n-ai mai pleca. 
De departe, Maratonul Internațional Sibiu este cel mai important eveniment care aduce 
împreună mare parte din comunitatea locală și nu numai, fiind și cel mai mare eveniment 
sportiv filantropic din România. De-a lungul timpului, a pus pe picioare sau s-a implicat în 
programe precum CitySense, Fondul Științescu, Științescu Junior, Sibiul Verde, Innovation 
Labs sau YouthBank. De asemenea, a contribuit la înființarea unor spații dedicate educației 
STEM: Științescu Hub, Clubul Micilor Electroniști și ToolHouse Makerspace.

FUNDAȚII COMUNITARE
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Covasna
Alba

Mureş
Bucureşti

Sibiu
Iaşi

Ţara Făgăraşului
Prahova
Oradea
Bacău

Timişoara

Dâmbovița
Galați
Brașov

2008
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2011

2012

2013
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Cluj
Odorheiu Secuiesc

46%
din totalul 
populaţiei

MIŞCAREA FUNDAŢIILOR COMUNITARE DIN ROMÂNIA
2008 - 2018
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TOTAL 2008-2018
SUPORT FINANCIAR ACORDAT ÎN COMUNITATE

Total
26.439.910

Granturi

Burse

Proiecte proprii si
implementate/gazduite

Cazuri medicale

Donații în natură3.115.207
(1.589 burse)

80.822
(17 donații)

3.011.734
(267 proiecte)

1.176.516
(86 cazuri)

19.055.631
(3.400 granturi)

Distribuție anuală

166.612 290.944
294.678

645.242

1.544.636

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2017 20182015

BurseGranturi Proiecte comunitare Cazuri medicale Donații în natură

2 2 3 6 8 12

5.244.689
5.020.895

6.398.106

4.059.601

12 15151615

6.000.000

4.000.000

5.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000 854.911

1.919.591



36INfoGRafIC

GRANTURI ACORDATE / DOMENIU 2008 – 2018

2008-2018

19.055.628

Protecţia animalelor
305.017 (42 granturi)

Cultură şi artă
1.469.752 (437 granturi)

Democrație
și participare civică
321.966 (86 granturi)

Educaţie
6.606.092 (1.418 granturi)

Sănătate
2.937.173 (295 granturi)

Mediu şi biodiversitate
1.642.298 (163 granturi)

Diversitate
107.080 (26 granturi)

Alte domenii
506.420 (103 granturi)

Incluziune socială
2.211.500 (390 granturi)

Spaţii publice
şi comunitare

1.993.666 (217 granturi)

Sport
954.664 (223granturi)

2007

$

14.042

15
5.000

$

2008

17

16.380
5.000

2009

$

$

17

35.026
5.000

2010

$

$

$

34

61.073
12.000

2011

$

$

$

36

59.042
10.000

$

$

$

$

$

2012

51

88.572
32.607

$

$

$

$

$

$

$

2013

70

140.315
42.300

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

2014

100

189.554
45.877

Bene�ciari
267.199

Valoarea fondurilor de �nanțare
964.253

Granturi
524

$

$

$

$

$

$

$

$

2015

78

151.997
67.797

$

$

$

$

$

$

$

2016

71

125.674
27.933

$

2018

2

10.000
600

$

$

$

$

2017

33

72.578
13.085

YOUTHBANK ROMANIA 2007 - 2018
Program de sprijin pentru inițiativele comunitare ale tinerilor
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Finanțări (Romanian-American Foundation, Charles Stuart Mott Foundation): 

Cotizații ale membrilor

Total:

Venituri

Cheltuieli

Comunicații: 

Transport: 

Echipamente: 

Costuri birou (chirie, consumabile): 

Salarii, experți, servicii contractate (cazare, masă conferințe și întâlniri): 

Taxe și comisioane: 

Total:

446.629 lei

20.800 lei

467.429 lei

8.041 lei

20.750 lei

10.511 lei

6.309 lei

525.200 lei

2.226 lei

573.037 lei
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RAPORT AUDIT LA
31 DECEMBRIE 2018
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Ciprian-Mihai Păiuș, Președinte Executiv
Luiza Zamora, Coordonator Național Fondul Științescu
Alexandra Țuțuianu, Asistent de programe
Mihaela Greșiță-Radu, Specialist comunicare

Președinte:
Ciprian-Mihai Păiuș

Vicepreședinte:
Alina Kasprovschi

Trezorier:
Mihai Căprioară 

Membri:
Oana Mitea 
Ciprian Ciocan 
Claudia Abdrudan 
Ozana Botea 

BOARD ȘI ECHIPA

Board

Echipă executivă
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Salutăm și mulțumim partenerilor rețelei fundațiilor comunitare. 
Încrederea și generozitatea lor sunt investiții pe termen lung care 

multiplică energia, creativitatea și prosperitatea comunităților.
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București, Strada Gina Patrichi, 6
office@ffcr.ro
0735 541 070

Adresă:
E-mail:
Telefon:

illustrație: https://icons8.com/


