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Federația Fundațiile Comunitare din România a fost fondată în 
2012 și are rolul de a reprezenta la nivel național interesele fundațiilor 
comunitare din România care adoptă, respectă misiunea, obiectivele, 
principiile și standardele FFCR. Obiectivele sunt de a cultiva și dezvolta 
filantropia strategică la nivel local; de a susține actorii interesați să 
investească în comunitatea lor; de a contribui la crearea unei societăți 
cu indivizi responsabili social și având comportament filantropic, 
interesați de dezvoltarea comunității lor și care să promoveze o 
colaborare echilibrată, respectuoasă și în beneficiu mutual între 
persoane, sectorul non-profit, mediul de afaceri și instituțiile publice. 
În afară de monitorizarea standardelor, dezvoltarea comunităților 
de practică și promovarea conceptului de fundație comunitară, 
Federația are în vedere dezvoltarea de noi fonduri naționale care vor 
fi implementate local de către fundațiile sale membre și caută activ să 
vină în întâmpinarea nevoilor membrilor săi. 

Federația susține 19 fundații comunitare însumând peste 7000 de 
proiecte și 35 de milioane de lei în investiții comunitare. În prezent mai 
bine de 52% din populația României are acces la o fundație comunitară 
și rețeaua este în continuă creștere.

FEDERAȚIA „FUNDAȚIILE 
COMUNITARE DIN ROMÂNIA”
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REȚEAUA FUNDAȚIILOR COMUNITARE DIN 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

52 %

27 mil. Lei

7 mii

7 mil. Lei

3 mil. Lei

2 mil. Lei

Ilustrație: Fundații comunitare în România
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CUvÂNTUL PREșEDINTELUI

Generozitatea - 
catalizator de solidaritate, creativitate și schimbări pozitive în comunitate

Se împlinesc 12 ani de la lansarea 
primelor Fundații Comunitare în 

România. De atunci și până în prezent 
mișcarea a crescut și a ajuns să numere 19 
Fundații, mii de oameni cu inițiativă, sute 
de donatori și voluntari, zeci de programe 
și evenimente care generează transformări 
pozitive direct din inima comunităților. 
Mișcarea Fundațiilor Comunitare este de 
fapt mișcarea tuturor oamenilor care cred 
în potențial, care clădesc pe încredere, 
imaginează și redesenează o hartă 
sustenabilă a binelui. 
Mai mult ca niciodată, 2020 nu a făcut 
decât să ne confirme că în mijlocul 
schimbărilor și incertitudinilor pe care le 
traversăm, există ceva care nu se schimbă: 
rostul și misiunea Fundațiilor Comunitare. 
Fundațiile continuă să unească oamenii, 
să coaguleze energiile locale, să conecteze 
resurse și cauze pentru ca noi toți să fim 
parte din comunități reziliente, solidare, 
creative și cu inițiativă.
De la izbucnirea pandemiei COVID-19, 
sectorul nonguvernamental a dotat spitalele 
cu echipamente și aparatură și a sprijinit mii 

de persoane vulnerabile în toate județele. 
Doar în primele două luni de la declanșarea 
stării de urgență, Fundațiile Comunitare au 
strâns și au mobilizat resurse în valoare de 
2 milioane de euro pentru 17 județe din 
țară, fie că au pornit noi campanii, fie că au 
adaptat platformele programelor pe care le 
aveau în derulare, pentru a strânge fonduri 
pentru protejarea comunităților. 
Pentru ca aceste intervenții umanitare 
să fie posibile, Fundațiile Comunitare au 
apelat la relațiile de încredere pe care 
le-au cultivat și întărit în ultimii 12 ani 
prin programele de tradiție: evenimente 
sportive filantropice, fonduri numite, burse, 
8hours sau proiecte de revitalizare urbană. 
Nu putem decât să privim recunoscători 
retrospectiv spre realizările rețelei 
fundațiilor comunitare care au consolidat 
această atmosferă de implicare și dedicare. 
2019 a fost un an de mare efervescență 
în care focusul central a fost pe creșterea 
capacității și a activității fundațiilor și a 
Federației, iar acest raport oglindește 
dimensiunea acestei evoluții.
Cele 16 fundații comunitare din România 

cărora de anul acesta s-au alăturat alte 
trei noi organizații, deservesc în prezent 
52% din teritoriul României și formează 
o rețea la nivel național care promovează 
și propune un model creativ filantropic 
pentru schimbări sistemice și profunde 
în comunitate. Avem în continuare nevoie 
de energia fundațiilor, iar Federația își 
menține angajamentul de reprezentare și 
susținere oferind o platformă dinamică de 
comunicare, schimburi de bune practici și 
de colaborare. 

Ciprian-Mihai Păiuș
Președinte Executiv
Federația  
„Fundațiile Comunitare 
din România”
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Prin toate aceste programe, fundațiile 
comunitare cartografiază nevoile și prioritățile 
de dezvoltare locale, coagulează resurse și 
creează platforme de creștere pentru întreaga 
comunitate. Fundațiile comunitare propun un 
model filantropic creativ în care oamenii sunt 
motorul schimbării prin inițiativele, perseverența 
și implicarea pe care le investesc în proiecte cu 
sens. Cu alte cuvinte, drepturile de autor ale 
acestor schimbări de bine aparțin comunității.

PROGRAME

foto: Fundația Comunitară Brașov
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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.

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.

Fondul Științescu este un program 
dezvoltat de Fundațiile Comunitare din:

PROGRAME NAȚIONALE / FONDUL șTIINȚESCU

• Sibiu
• București
• Iași
• Cluj
• Brașov
• Mureș
• Galați

• Odorheiu
       Secuiesc
• Bacău
• Oradea
• Țara Făgărașului
• Prahova
• Timișoara
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PROGRAME NAȚIONALE / FONDUL șTIINȚESCU

140 
832

2.900

28.000 beneficiari finali

mentori

proiecte

donatori

Peste

Peste

Peste

Peste

foto: Fundația Comunitară Oradea
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„Fiecare județ are nevoie de o fundație 
comunitară pentru că noi suntem motorul unei 
comunități. știm să găsim soluții la problemele 

comunității, să motivăm oamenii din jurul 
nostru, să facem cu resurse puține proiecte de 

impact, iar modul nostru de a lucra ne oferă o 
altă perspectivă asupra comunității. ”

Bianca Dăniță, Fundația Comunitară Prahova
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PROGRAME / FONDURI DE BURSE

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.

foto: Fundația Comunitară Iași
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PROGRAME / FONDURI DE BURSE

În 2019, parcursul multor tineri a fost susținut de 
Fondurile de Burse dezvoltate de: 

foto: Fundația Comunitară Iași
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„Finanțarea prin proiecte și prin burse este 
un mod care ajută cel mai mult la schimbarea 

felului în care acționează ceilalți”

Mihai Căprioară, Fundația Comunitară Bacău
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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 / 8 HOURS’ OvERTIME FOR A GOOD CAUSE

În 2019, Fundațiile Comunitare Bacău, București 

și Galați au organizat 8hours.

• 24 proiecte sprijinite
• Peste 230 de voluntari implicați
• Domenii: dezvoltare comunitară, sănătate, 

democrație și participare civiă, social și 
incluziune socială, mediu și biodiversitate, 
spații publice/comunitare

foto: Fundația Comunitară București
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”Am ajuns în punctul în care Fundația Comunitară 
este privită ca un partener egal atât de instituțiile 

de stat, cât și de companii mari, care ne invită să 
fim parteneri în programele lor de CSR.”

Rozalia Csaki, Fundația Comunitară Odorheiu Secuiesc
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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.

Beneficiile înființării unui fond numit: 
• Faci investiții de durată
• Dezvolți spiritul de inițiativă și puterea de colaborare
• Îți pui amprenta în comunitățile în care activezi
• Comunici obiectivele filantropice ale companiei
• Costuri minime de implementare și evaluare.  

PROGRAME / FONDURI NUMITE

foto: Fundația Comunitară București, Fundația Comunitară Sibiu, Fundația Comunitară Timișoara
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Câteva exemple de astfel fonduri:

Fundația Comunitară București - Fondul IKEA pentru Educație și 
Dezvoltare a fost lansat în 2019 și susține financiar, timp de trei ani, trei 
proiecte din comunitățile din București și Ilfov. Proiectele selectate oferă 
soluții pentru sprijinirea copiilor și tinerilor cu vârste cuprinse între 6 
și 18 ani în dobândirea de competențe, reducerea decalajelor cauzate 
de acces diferit la resurse, medii și contexte de învățare, transferului de 
cunoștințe și de bune practici și creșterea mobilității sociale pe termen 
lung. Proiectele sunt finanțate în primul an cu suma totală de 350.000 de 
lei. Pe baza rezultatelor obținute, proiectele pot fi susținute trei ani, cu 
bugete similare în fiecare an, în valoare totală de 1.050.000 de lei.

Fundația Comunitară Iași – Fondul Skate Park a fost creat de Lidl 
Și Fundația Comunitară Iași pentru ieșenii care și-au dorit să-și pună 
amprenta în comunitate. Valoarea financiară a Fondului a fost de peste 
100.000 Euro, sumă care a acoperit toate costurile de reabilitate a Skate 
Park-ului din Parcul Expoziției din Iași.

„Fapte bune care dăinuie” este un program inițiat de OMV PETROM și 
dezvoltat în colaborare cu Fundația Comunitară Prahova începând din 
anul 2015. Programul și-a propus dezvoltarea a două comunități rurale 
din județul Prahova, comunele Telega și Gornet, prin crearea a două 
structuri ale societății civile, Centre de Resurse ale Comunității (CERC). 
Prin acest fond au fost acordate în perioada 2015-2019 un număr de 8 
granturi în valoare totală de 90.000 lei. 

PROGRAME / FONDURI NUMITE

foto: Fundația Comunitară Iași

foto: Fundația Comunitară București



17

”Prin activitatea Fundației din ultimii ani simțim 
că ne-am apropiat de comunitatea celor plecați, 

că înțelegem mai bine provocările, nevoile, 
idealurile acestora și că devenim un liant între cei 

plecați și cei rămași în comunitate, că prin modul 
în care raportăm, scriem, vorbim despre diasporă, 

re-clădim comunitățile din Țara Făgărașului 
într-un mod incluziv și constructiv.”

Ștefan Cibian, Fundația Comunitară Țara Făgărașului
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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. Evenimentele sportive 
filantropice organizate de fundațiile comunitare 
sunt printre cele mai longevive și creative 
platforme de generare a schimbărilor pozitive 
în comunități. Acestea își propun să arate că 
actul de donație poate fi simplu, poate da 
energie pozitivă și poate fi complet transparent 
pentru donatori.

EVENIMENTE 
FILANTROPICE 
PENTRU 
COMUNITATE 

foto: Fundația Comunitară Cluj
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EvENIMENTE FILANTROPICE PENTRU COMUNITATE / SWIMATHON

Swimathon este una dintre cele mai importante 
platforme de fundraising din România.

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. 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. 
În ultimii trei ani, peste 5000 de sportivi au înotat și 
au strâns peste 4,200,000 lei care au finanțat peste 
350 de cauze relevante pentru comunitățile locale.

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

• Bacău
• București
• Cluj

• Dâmbovița
• Iași
• Mureș
• Oradea

În 2019, România a făcut valuri la:

foto: Fundația Comunitară Cluj
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sportivi

spectatori

lei strânși

proiecte finanțate

1667
7.350 

138
1.989.715

EvENIMENTE FILANTROPICE PENTRU COMUNITATE /SWIMATHON

foto: Fundația Comunitară Cluj
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”În mișcarea de fundații comunitare i-am 
descoperit pe acei oameni care cred că pot 

schimba lumea, care îndrăznesc să pornească
pe cărări nebătătorite deja de alții, acei oameni

care își asumă riscul de a fi ei pionierii
în procesul de lucru cu comunitățile,

acei oameni care acordă primii încrederea.”

Ana Mircioagă, Fundația Comunitară București
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EvENIMENTE FILANTROPICE PENTRU COMUNITATE / ALERGARE

• Bacău
• Banatul Montan
• Galați

• Iași
• Odorheiu Secuiesc
• Prahova

• Sibiu 
• Timișoara 
• Vâlcea

În 2019, au alergat pentru schimbări în bine în comunitate:Când oamenii sunt invitați să participe, să se 
implice în mod direct și să aleagă cauza pe care 

vor să o susțină, ei sunt mai implicați, mai energici și 
determinați să contribuie. 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. 
În ultimii trei ani, peste 39,000 de sportivi au 
alergat și strâns sume în valoare de peste 
4,260,807 lei care au finanțat peste 400 de cauze 
relevante pentru comunitățile locale.

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

foto: Vlad Ionescu
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EvENIMENTE FILANTROPICE PENTRU COMUNITATE / ALERGARE

foto: Fundația Comunitară Iași

sportivi

spectatori

lei strânși

proiecte

16649
17.350 

137
1.737.631
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”Fundațiile comunitare sunt mai degrabă 
organizații de infrastructură, care sondează 

și identifică nevoile comunităților locale și 
pun lentila pe diverse resurse din comunitate, 

aducându-le împreună. Sunt un soi de combo 
între explorator, intermediator, Robin Hood, 

magician, bătrânul înțelept și
omul bun la toate atunci când e nevoie.”

Angela Zaporojan, Fundația Comunitară Sibiu
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EvENIMENTE FILANTROPICE PENTRU COMUNITATE / CICLISM

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. 
În ultimii trei ani, peste 3300 de sportivi au 
alergat și strâns sume în valoare de peste peste 
343,000 lei care au finanțat peste 51 de cauze 
relevante pentru comunitățile locale.

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

• Covasna
• Mureș
• Țara Făgărașului

În 2019, România a pedalat la:

foto: David Durus
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sportivi

spectatori

lei strânși

proiecte finanțate

1178 
1348  

19
103.584

EvENIMENTE FILANTROPICE PENTRU COMUNITATE / CICLISM

foto: David Durus
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”Cred că tot mai mulţi oameni simt că o viaţă 
mai bună nu se reduce doar la a acumula bunuri 
materiale, că bunăstarea stă și în relaţii, într-un 

spirit comunitar, iar pentru asta trebuie să faci un 
pas, să te implici, să-l descoperi pe cel de lângă tine.”

Bianca Băilă, Fundația Comunitară Timișoara 
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EvENIMENTE FILANTROPICE PENTRU COMUNITATE / CURSA CU OBSTACOLE

Acolo unde alții văd obstacole, eroii văd 
provocări ce pot fi transformate în triumfuri 

care revitalizează întreaga comunitate. Anual, 
aceștia se aliniază 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.
În ultimii trei ani, peste 3300 de sportivi au 
alergat și strâns sume în valoare de peste 
360,000 lei care au finanțat peste 35 de cauze 
relevante pentru comunitățile locale.

foto: Ștefan Balaș
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sportivi

spectatori

lei strânși
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1200 

11
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EvENIMENTE FILANTROPICE PENTRU COMUNITATE / CURSA CU OBSTACOLE

foto: Ștefan Balaș
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”Am trăit cu toții împreună cu intensitate 
empatia, generozitatea, solidaritatea, lupta 
cu propriile limitări și convingerea că avem 

puterea să schimbăm totul dacă ne mobilizăm și 
unim. Brașov Heroes a fost un dar imens pentru 

comunitate pentru fiecare alergător, donator, 
ambasador și beneficiar.”

Laura Popeea, Fundația Comunitară Brașov 



31

EvENImENtE
SPORTIvE 
FILANTROPICE 
ORGANIzATE 
DE FUNDAȚIILE 
COMUNITARE 
DIN ROMÂNIA ÎN 
PERIOADA 
2017-2019
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PROGRAME ȘI 
PROCESE DE 
CONSOLIDARE 
A CAPACITĂȚII 
FUNDAȚIILOR 
COMUNITARE
FFCR pune la dispoziția membrilor săi o 
platformă de comunicare și colaborare, 
oportunități, instrumente și resurse menite 
să crească reziliența și capacitatea membrilor 
săi. Federația are misiunea de a facilita și de a 
conecta Fundațiile Comunitare într-o puternică 
mișcare națională.

foto: Fundația Comunitară Iași
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PROGRAMUL DE 
DEzvOLTARE A CAPACITĂȚII 
ORGANIzAȚIONALE FFCR

Scopul programului de Capacity Building (2019-2021) 
este de întărire a capacității organizaționale FFCR 
prin dezvoltarea de activități împreună cu membri 
în cadrul celor patru arii: generare de soluții pentru 
probleme comune, susținere a învățării, colaborare 
pentru proiecte comune, articulare a valorilor 
comune, reprezentare și guvernanță. Programul de 
Capacity Building este finanțat de Romanian-American 
Foundation și declină strategia generală FFCR. 
Include procese precum alinierea la standardele și 
principiile specifice Fundațiilor Comunitare, contexte 
de comunicare periodică între membri, coalizarea în 
organizarea unor aplicații sau inițiative comune.
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ADUNĂRI GENERALE șI 
ÎNTÂLNIRI DE LUCRU

În 2019, FFCR a organizat o Adunare Generală, o 
întâlnire de lucru destinată programului național 
Fondul Științescu și mai multe sesiuni online de 
consultare cu membri. 
În iulie 2019, directorii executivi și coordonatorii 
locali ai programului Științescu s-au întâlnit la 
București pentru un proces de reflecție comună 
și planificare la finalul programului de evaluare.

foto: FFCR
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ADUNĂRI GENERALE șI 
ÎNTÂLNIRI DE LUCRU

În cadrul Adunării Generale din octombrie de 
la Mălâncrav, au fost prezentate rapoarte de 
activitate, au fost stabiliți pașii privind procesul 
de autoevaluare a fundațiilor comunitare și au 
fost votați membrii Comitetului pentru Principii 
și Standarde.

foto: FFCR
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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 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. Custodele bibliotecii de resurse 
este FFCR.
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NEWSLETTER INTERN AL 
REȚELEI FUNDAȚIILOR 
COmUNItARE

În fiecare 15 ale lunii, un buletin de noutăți și 
evenimente de pe agenda FFCR, a Fundațiilor 
Comunitare și a partenerilor strategici pornește 
către inboxul a peste 200 de membri abonați: 
directori executivi, oameni de program și de 
comunicare, fundraisers, membri în Consilii 
Directoare și oameni dragi din organizațiile 
partenere. Newsletterul sintetizează și oferă un 
status lunar al rețelei fiind un barometru care ne 
indică mai ales cât de mult a crescut în activitate 
mișcarea Fundațiilor Comunitare.

foto: Fundația Comunitară Sibiu
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”We do not need majority to change the world. It 
takes committed and good-willed leaders to change 

the world for the better.”

Jan Kroupa, Consultant internațional, trainer, cercetător în domeniul 
filantropiei și colaborator al rețelei Fundațiilor Comunitare din România
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FUNDAȚII COMUNITARE
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Fundația Comunitară Alba susține, de la înființare, dezvoltarea tinerei generații ca parte activă a 
comunității. Prin programe precum YouthBank și Change Makers, importante resurse financiare, de 
know-how și încredere au susținut zeci de proiecte de implicare a tinerei generații, proiecte care au 
avut cca. 28.000 de beneficiari. Fundația a susținut constant tinerii antreprenori sociali care transformă 
Alba, contribuind la dezvoltarea unor abilități esențiale pentru viitorul lor personal și profesional. 
Fundația acordă burse prin care susține tinerii talentați și voluntariatul, dar sprijină anual și evenimente 
importante ale comunității, precum Conferința de Management al Carierei și Festivalul Internațional de 
Teatru de Tineret “Apollo”.  

Fundația Comunitară Bacău a făcut primii pași în oraș, în anul 2013. De atunci, principalul focus pentru 
ea a fost crearea de comunități în jurul unor valori comune și de contexte în care oamenii să poată trăi și 
observa impactul lucrurilor făcute împreună. Fie că vorbim finanțări oferite, de consiliere filantropică sau de 
organizarea evenimentelor de fundraising, firul roșu din activitatea fundației a fost mereu responsabilizarea 
comunității și susținerea spiritului de inițiativă.  Prin Semimaraton, Swimathon, 8hours overtime, 
Ecologescu, Connect-S, Bacau e acasă oriunde ai fi, Gustul Viitorului, Cupa Companiilor la Fotbal, Cunoaște-
ți trecutul, decide viitorul,  Fondul Științescu și alte programe implementate de Fundația Comunitară Bacău, 
comunitatea a învățat că răspunsurile la problemele cu care se confruntă sunt chiar la ea.

Fundația Comunitară Brașov: În 2019 am reușit să contribuim la dezvoltarea unor comunități locale 
unite, solidare și generoase pentru bucuria de a trăi împreună. Ediția a șasea Brașov Heroes a fost 
o ediție fantastică: 1437 de alergători, 832 donatori, peste 1000 de spectatori, 8 donatori corporate 
și co-organizatorul Coresi Shopping Center care au susținut 13 proiecte cu un buget totale de 
finanțare de 148.500 lei.Fondul Științescu ediția a 3-a a susținut în continuare pasiunea pentru știință. 
Au fost susținute 13 proiecte STEM cu un buget total de 164.000 lei prin implicarea companiilor 
locale în parteneriat cu Romanian-American Foundation şi Federația Fundațiilor Comunitare din 
România. Cercul de donatori 2019 a fost magie pură. 162 donatori, 3 cauze cu mesaje puternice și 
cu nevoi esențiale, echipa de organizare cu cele 12 doamne fabuloase care au voluntariat în rolul de 
ambasadoare ale Cercului, magicianul și actorul Marius Draguș care a stârnit gesturile de generozitate 
în timpul rundei de donații. Proiectele au fost susținute cu un buget total de 74.760 lei.
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Fundația Comunitară Cluj: De la începutul anului 2008 Fundația Comunitară Cluj creează noi 
oportunități și contribuie la dezvoltarea infrastructurii potrivite, pentru ca orice persoană care dorește 
să contribuie la schimbarea în bine, să găsească modalitatea și spațiul necesare pentru a acționa. Astfel, 
implicarea voluntară devine accesibilă, ușoară, stimulantă și în deplin acord cu motivațiile personale. 
Alături de partenerii lor, susțin acele schimbări generate de creativitatea, experiența, responsabilitatea şi 
generozitatea cetăţenilor Clujului, care știu că fără implicare personală, directă și activă, nu poate fi vorba 
despre o adevărată dezvoltare a comunităţii şi, implicit, a domeniilor ei cheie: educaţie, cultură, mediu, 
generozitate, sprijin pentru grupuri vulnerabile, democraţie locală etc. Portofoliul actual de proiecte, 
programe și fonduri cuprinde: Club 100, Swimathon, Științescu - SMART Education, Lidl Bonțida, ReActiv 
65+, RezervaTare și Edutecha, Fondul pentru un viitor mai bun în comunități, Cluj HELP, Cercul de Donatori, 
Împreună pentru SIMO, Programul de burse, Litoralul Românesc.ro, Lorand pentru Ferdinand.

Fundația Comunitară Covasna: În ultimii doi ani, Fundația Comunitară 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 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 8 ani, a finanțat peste 420 de proiecte și burse din 
București și Ilfov, cu peste 1,5 milioane de euro.
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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 
peste 4,5 milioane de lei, peste 450 de proiecte de proiecte de dezvoltare comunitară și peste 650 de 
bursieri.

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.ms 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.

FUNDAȚII COMUNITARE

Fundația Comunitară Galați: Suntem o organizație non-guvernamentală și non-profit. Activăm 
inițiatori din comunitate, să își asume responsabilitatea comună pentru a transfoma Galațiul într-un 
oraș din care nu ai mai pleca. Mobilizăm resursele comunității pentru a satisface nevoile comunității 
și dezvoltăm o infrastructură locală a filantropiei – unde lideri informali, ONG-uri și companii – pot 
să se întâlnească, să lucreze și să producă o schimbare pozitivă, cu efect multiplicator. După ce am 
funcționat un an și jumătate ca Grup de Inițiativă, am devenit Fundația Comunitară Galați în octombrie 
2015. Ne mândrim să facem parte dintr-o țesătură a binelui de fundații comunitare din România, în 
continuă creștere. Organizații-suport cu multă experiență ne îndrumă să devenim lideri în sectorul 
non-guvernamental local. Ne propunem să fim un motor al schimbării în Galați și dincolo de el.

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 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 7 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 1.177.824 lei, numărul beneficiarilor direcți și 
indirecți a depășit 20.867, peste 11.600 de persoane au participat la evenimentele organizate în cei 7 
ani și peste 1050 de voluntari s-au implicat în organizarea acestora.

Fundația Comunitară Odorheiu Secuiesc, ca prima fundație comunitară înființată în România în 2007 
dorește să fie “Inima Odorheiului”. Strângem fonduri prin diferite metode și reinvestim în comunitate 
spre binele acestuia. Dezvoltăm cultura și infrastructura filantropiei ca oricine care dorește să contribuie 
la durabilitatea comunității și a mediului să poată contribui ușor, cu bucurie și cu impact. Colaborăm și 
conectăm persoane, care doresc să îmbunătățească viața din Odorhei, fie prin educație, cultură, sport, 
antreprenoriat, ori alte tipuri de inovație.
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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. Prin programele noastre am sprijinit peste 140 de inițiative cu impact 
pozitiv pentru comunitate. 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, 
Resilience LabTm.

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. Ca organizatoare principală a Maratonului 
Internațional Sibiu, a construit cea mai mare platformă de strângere de fonduri pentru comunitatea 
sibiană, sprijinind peste 200 de proiecte în cele 8 ediții. De asemenea, a pus pe picioare și s-a implicat 
în programe precum CitySense, Fondul Științescu, Sibiul Verde, Innovation Labs sau YouthBank și 
a contribuit la înființarea unor spații dedicate educației: Music Hub, Științescu Hub, Clubul Micilor 
Electroniști, precum și 5 cluburi de robotică în mediul urban și rural.
În total, a finanțat mai bine de 300 de proiecte, cu valoarea de peste 1 milion de euro.

FUNDAȚII COMUNITARE

Fundația 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 1.608.451 de lei, prin 
finanțări nerambursabile, pentru 175 de proiecte și 318 de burse.
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INfOGRAfIC

MIşCAReA FuNDAţIILOR COMuNITARe DIN ROMâNIA
2008 - 2019
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Distribuție anuală
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Cluj

Alba 

Covasna

București

Mureș

Iași

Sibiu

Bacău

Oradea

Prahova

Brașov

Galați

Dâmbovița

Timișoara

Vâlcea

Buzău

YouthBank

Bike-a-thonCerc de donatoriCard comunitar 8 Hours Overtime

Competiții de alergare Swimathon Fondul Științescu

variații*

1.795.046

757.369 937.277
1.286.141

2.347.211

Odorheiu
Secuiesc

Țara
Făgărașului

Banatul
Montan

Cutremur

Talk the Walk Gradinescu

CitySense

166.612 290.944 294.678
645.242

1.544.636

5.244.689 5.020.895

6.398.106

8.541.321

4.059.601

854.911

1.919.591

6.000.000

GRANTURI ACORDATE /
DOMENIU 2008 – 2019

INfOGRAfIC

SuPORT ACORDAT ÎN COMuNITATe
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Distribuție anuală

Total 29.460.569

Total
34.981.231

Granturi

Burse
Proiecte proprii si
implementate/gazduite

Cazuri medicale

Donații în natură4.467.187
(293 proiecte)

80.822
(17 donații)

3.911.881
(1.896 burse)

1.529.844
(107 cazuri)

24.991.498
(3.938 granturi)

SUPORT FINANCIAR ACORDAT
ÎN COMUNITATE

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2017 2018 20192015

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016 201920182017

BurseGranturi Proiecte comunitare Cazuri medicale Donații în natură

2 2 3 6 8 12Nr. Fundații
Comunitare

188.478
499.066

2.009.342

3.861.672
4.089.437

4.836.486

6.853.044

2 1815 1516

2015

1512128633Nr. Fundații
Comunitare

12 15 18151615

5.000.000

3.000.000

4.000.000

2.000.000

1.000.000

4.000.000

2.000.000

2008-2019

24.991.498

Protecţia animalelor
383.443 (53 granturi)

Cultură și artă
1.599.387 (458 granturi)

Democrație
și participare civică

362.363 (93 granturi)

Educaţie
8.873.634 (1.681 granturi)

Sănătate
3.958.716 (348 granturi)

Mediu și biodiversitate
2.145.715 (190 granturi)

Diversitate
308.926 (29 granturi)

Alte domenii
579.835 (112 granturi)

Incluziune socială
3.151.367 (479 granturi)

Spaţii publice
și comunitare

2.431.882 (241 granturi)

Sport
1.196.227 (254 granturi)

EVOLUȚIA PROGRAMELOR ȘI EVENIMENTELOR
ORGANIZATE DE MAI MULTE FUNDAȚII COMUNITARE DIN ROMÂNIA 2007-2019

COSTURI DE PERSONAL, SERVICII, BIROU, TRANSPORT,
COMUNICARE ASOCIATE CU MANAGEMENTUL ȘI DEZVOLTAREA FUNDAȚIEI

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Cluj

Alba 

Covasna

București

Mureș

Iași

Sibiu

Bacău

Oradea

Prahova

Brașov

Galați

Dâmbovița

Timișoara

Vâlcea

Buzău

YouthBank

Bike-a-thonCerc de donatoriCard comunitar 8 Hours Overtime

Competiții de alergare Swimathon Fondul Științescu

variații*

1.795.046

757.369 937.277
1.286.141

2.347.211

Odorheiu
Secuiesc

Țara
Făgărașului

Banatul
Montan

Cutremur

Talk the Walk Gradinescu

CitySense

166.612 290.944 294.678
645.242

1.544.636

5.244.689 5.020.895

6.398.106

8.541.321

4.059.601

854.911

1.919.591

6.000.000

GRANTURI ACORDATE /
DOMENIU 2008 – 2019

GRANTURI ACORDATE / DOMENIU 
2008-2019
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RAPORT FINANCIAR 2019

Venituri/ Cheltuieli

Donații/subvenții/sponsorizări
336.605 lei

Cheltuieli totale
352.515 lei

Deficit
13.775 lei

Venituri totale
338.740 lei
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RAPORT AUDIT LA
31 DeCeMBRIe 2019

1

M.P. AUDIT EXPERT S.R.L.
Audit financiar si prestari servicii de consultanta

Al.Buchetului, nr.5-7, ap.13, Bucuresti sector 3 tel/fax:0217256475 mobil:0722214497 cod fiscal  14436019  
Nr.reg.com J40/801/2002 Nr.CAFR 154 din 2002 cont RO54RNCB0083002896270001 BCR OBREGIA

Autorizată de Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS)-prin EVIZA seria114950 pentru 2020

Raportul auditorului independent

Către,
Membrii Consiliului Director al Federației Fundațiilor Comunitare din România

Raport cu privire la auditul situațiilor financiare

Opinie

1 Am auditat situațiile financiare individuale anexate ale Federației Fundațiilor 
Comunitare din România, cu sediul social în loc. București, Intrarea Dridu nr.7,
identificată prin codul unic de înregistrare fiscală 30292225, care cuprind bilanțul la data 
de 31 decembrie 2019, contul rezultatului exercițiului, repartizarea rezultatului, situația 
activelor imobilizate pentru activitățile fără scop patrimonial, situația activelor imobilizate 
pentru activități economice.

2 Situațiile financiare individuale la 31 decembrie 2019 se identifică astfel: 

• Deficit al activităților fără scop patrimonial : 13.775 lei
• Venituri totale din activități fără scop patrimonial: 338.740 lei
• Cheltuieli totale din activități fără scop patrimonial: 352.515 lei

În opinia noastră, situațiile financiare individuale anexate oferă o imagine fidelă a poziției 
financiare  a Federației Fundațiilor Comunitare din România la data de 31 decembrie 
2019, precum și a performanței financiare și a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul 
financiar încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor 
Publice nr. 3103/2017 privind aprobarea Reglementarilor contabile pentru persoanele
juridice fără scop patrimonial, cu modificările ulterioare și OMFP 10/2019 cu modificările 
ulterioare.

Baza pentru opinie 

3 Am desfașurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit 
(“ISA”), Regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului și al Consiliului European (în cele ce 
urmează „Regulamentul”) și Legea nr.162/2017 („Legea’’). Responsabilitățile noastre în
baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea “Responsabilitățile auditorului 
într-un audit al situațiilor financiare” din raportul nostru. 
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4 Suntem independenți față de Societate, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili 
emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etică pentru Contabili (codul 
IESBA), conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situatiilor financiare în 
România, inclusiv Regulamentul si Legea, și ne-am îndeplinit responsabilitățile etice 
conform acestor cerințe  

5 și conform Codului IESBA. Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt 
suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. 

 

Evidențierea unor aspecte  

 
6 Atragem atentia asupra situatiei aparuta ulterior datei de 31.12.2019 și menționăm următoarele: 

Oficialii de sănătate publică răspund la un focar de boli respiratorii cauzat de un nou 
coronavirus (COVID-19), care a fost descoperit pentru prima dată în orașul Wuhan, 
provincia Hubei, China în decembrie 2019 și a fost detectat în mai multe țări 
internaționale, inclusiv în România. Focarul de coronavirus a fost etichetat ca o pandemie 
de Organizația Mondială a Sănătății la 11 martie 2020. Decretul președintelui României 
privind declararea stării de urgență în România a fost publicat în Monitorul Oficial la 16 
martie 2020. Starea de urgență implică unele măsuri excepționale cu efecte pentru viața 
politică, economie și ordine publică care se aplică. 

Opinia noastră nu este calificată în ceea ce privește problema de mai sus. 
 
5 Strategia de audit 
Noi am conceput strategia de audit pornind de la determinarea pragului de semnificație și 
evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă. 
Am adaptat sfera de aplicare a auditului nostru, în scopul de a realiza proceduri suficiente de 
audit care să ne permită să emitem o opini referitoare la situațiile financiare în ansamblu, 
ținând cont de structura, specificul activității în care Federației Fundațiilor Comunitare 
din România operează, procesele și controalele contabile. 

 

6 Aspecte cheie de audit 

Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, în baza raționamentului nostru        
profesional, au avut cea mai mare importanță pentru auditul situațiilor financiare ale perioadei 
curente. Aceste aspecte au fost abordate în contextul auditului situațiilor financiare în 
ansamblu și în formarea opiniei noastre asupra acestora și nu oferim o opinie separată cu 
privire la aceste aspecte cheie.  
 
 

 
 
 
 
 3 

 

 
 
 

 
Aspect cheie de audit Modul de abordare în cadrul misiunii de 

audit 
Deficit al activității fără scop patrimonial și 

impactul asupra continuității activității 

- am evaluat și testat indicatorii cheie privind   continuitatea 
activității; 

- am evaluat  capacitatea  de a face fata  plaților la scadență; 
-am determinat indicatorul privind solvabilitatea patrimonială 
din care rezultă gradul de independență al entității față de 
bancă; 
- am obținut și analizat situația financiară comunicată de 
bancă cu privire la soldurile existe, vizând disponibilitățile din 
conturile bancare, prin raportare la evidența financiar 
contabilă, obținând probe suficinete și adecvate pentru 
fundamentarea opiniei.  

 

Alte informații – Raportul Administratorilor  

7 Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea altor informații. Acele 
alte informații cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situațiile financiare și 
raportul auditorului cu privire la acestea. 

 
Opinia noastră cu privire la situațiile financiare nu acoperă și aceste alte informații și cu excepția 
cazului în care se menționează explicit în raportul nostru, nu exprimăm nici un fel de concluzie de 
asigurare cu privire la acestea. 

 
În legătură cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 
2019, responsabilitatea noastră este să citim acele alte informații și, în acest demers, să apreciem 
dacă acele alte informații sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare, sau cu 
cunostințele pe care noi le-am obținut în timpul auditului, sau dacă ele par a fi denaturate 
semnificativ. 

În ceea ce privește Raportul administratorilor, am citit și raportăm dacă acesta a fost întocmit, în 
toate aspectele semnificative, în conformitate cu OMFP nr. 3103/2017, punctele 335-337 din 
Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial. 

În baza exclusiv a activităților care trebuie desfașurate în cursul auditului situațiilor financiare, în 
opinia noastră: 

a) Informațiile prezentate în Raportul administratorilor  pentru exercițiul financiar pentru care au 
fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu 
situațiile financiare; 

b) Raportul administratorilor a fost intocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu 
OMFP nr. 3103/2017, punctele 335-337 din  Reglementările contabile pentru persoanele 
juridice fără scop patrimonial. 

 
În plus, în baza cunostințelor și întelegerii noastre cu privire la Federației Fundațiilor 
Comunitare din România și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare 
pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2019, ni se cere să raportăm dacă am 
identificat denaturări semnificative în Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu 
privire la acest aspect.          
  

 

Autoritatea pentru Supravegherea Publică 
a Activității de Audit Statutar (ASPAAS) 

Firma de audit :     
 M.P.-AUDIT EXPERT S.R.L. 
Registrul Public Electronic : FA154
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Responsabilitățile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanța pentru situațiile 
financiare 
 
8 Conducerea Federației Fundațiilor Comunitare din România este responsabilă pentru 

întocmirea situațiilor financiare care să ofere o imagine fidelă în conformitate cu OMFP nr. 
3103/2017, cu OMFP nr. 10/03.01.2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și 
depunerea situațiilor financiare anuale, și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră 
necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, 
cauzate fie de fraudă, fie de eroare. 

 
9 În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității 

Federației Fundațiilor Comunitare din România de a-și continua activitatea, pentru 
prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activității și pentru utilizarea 
contabilității pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie 
intenționează să lichideze Federației Fundațiilor Comunitare din România sau să oprească 
operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora. 
 

10 Persoanele responsabile cu guvernanța sunt responsabile pentru supravegherea procesului de 
raportare financiară al Federației Fundațiilor Comunitare din România. 

 
Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare  
 
11 Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile 

financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de 
eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea 
rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit 
desfasurat în conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o  
denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de 
eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, ca acestea, 
individual sau cumulat, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor 
situații financiare. 
 

12 Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercităm raționamentul profesional și menținem 
scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea: 

� Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, 
cauzate fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la 
respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază 
pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de 
frauda este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de 
eroare, deoarece frauda poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, 
declarații false și evitarea controlului intern. 

� Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri  de 
audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra 
eficacității controlului intern al Federației Fundațiilor Comunitare din România. 

� Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al 
estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere. 

 

5 
 

� Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a 
contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit 
obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire  la  evenimente sau condiții 
care ar putea  genera îndoieli semnificative  privind capacitatea Federației Fundațiilor 
Comunitare din România de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că 
există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului 
asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări 
sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de 
audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții 
viitoare pot determina Federației Fundațiilor Comunitare din România să nu își mai 
desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității. 

� Evaluăm prezentarea, structura și conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor 
de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele  
care stau la baza acestora într-o manieră care să rezulte într-o prezentare fidelă. 

 
13 Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanța, printre alte aspecte, aria planificată și 

programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice 
deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului. 

 
14 De asemenea, furnizăm persoanelor responsabile cu guvernanța o declarație cu privire la 

conformitatea noastră cu cerințele etice privind independența și le comunicăm toate relațiile și alte 
aspecte care pot fi considerate, în mod rezonabil, ca ar putea să ne afecteze independența și, unde 
este cazul, măsurile de siguranță aferente. 

 
15 Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor însarcinate cu guvernanța, stabilim acele 

aspecte care au avut o mai mare importanță în cadrul auditului asupra situațiilor financiare din 
perioada curentă și, prin urmare, reprezintă aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte în 
raportul nostru de audit, cu excepția cazului în care legislația sau reglementările împiedică 
prezentarea publică a aspectului respectiv sau a cazului în care, în circumstanțe extrem de rare, 
considerăm ca un aspect nu ar trebui comunicat în raportul nostru deoarece se preconizează în mod 
rezonabil că beneficiile interesului public să fie depașite de consecințele negative ale acestei 
comunicări. 

 

Raport cu privire la alte dispoziții legale și de reglementare-entități de interes public 

Noi am fost angajați prin contractul 108/21.04.2020 să efectuăm auditarea situațiilor financiare  ale 
Federației Fundațiilor Comunitare din România , întocmite în conformitate cu OMF 
3103/2017 și OMFP 10/2019 cu modificările ulterioare.  

16  pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019. 

Confirmăm că: 

� în desfășurarea auditului nostru ne-am păstrat independența față de entitatea auditată. 

� Nu am furnizat pentru Federației Fundațiilor Comunitare din România serviciile non 
audit interzise, menționate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr.537/2014.  

 
 
 

RAPORT AUDIT
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Alte aspecte 
17 Acest raport al auditorului independent este adresat exclusiv Federației Fundațiilor Comunitare 

din România, în ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta Federației acele 
aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un raport de audit financiar, și nu în alte scopuri. În 
măsura permisă de lege, nu acceptăm și nu ne asumăm responsabilitatea decât față de Federație și 
față de acționarii acesteia, în ansamblu, pentru auditul nostru, pentru raportul cu privire la auditul 
situațiilor financiare individuale și raportul cu privire la alte dispoziții legale și de reglementare 
sau pentru opinia formată. Raportul are șase pagini si șaptesprezece articole. 

29.05.2020 

 

În numele Societății .M.P. AUDIT EXPERT S.R.L. 
Al.Buchetului, nr.5-7, ap.13, Bucuresti sector 3 tel/fax:0217256475 mobil:0722214497 si 0764854298 cod fiscal 
14436019  Nr.reg.com J40/801/2002 Nr.CAFR 154/2002 cont RO54RNCB0083002896270001 BCR OBREGIA 

Autorizată de Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS) -   prin EVIZA seria 
114950 pentru 2020 
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Ciprian-Mihai Păiuș, Președinte Executiv
Beatrice Manole, Manager Program
Teodora Albiter, Coordonator Fondul pentru un viitor mai bun în Comunități
Andreea Alexandrov, Coordonator Comunicare Fondul pentru un viitor mai bun în Comunități
Sorina Dărăbanțiu, Asistent de programe
Mihaela Greșiță-Radu, Specialist comunicare, Network Manager 

Au mai făcut parte din echipă:
Luiza Zamora, Coordonator Național Fondul Științescu  
Alexandra Țuțuianu, Asistent de programe  
Irina Patriche, Network Manager 

Președinte:
Ciprian-Mihai Păiuș

Vicepreședinte:
Alina Kasprovschi

Trezorier:
Mihai Căprioară 

Președinte:
Ciprian-Mihai Păiuș

Trezorier:
Mihai Căprioară 

Membri:
Oana Mitea 
Ciprian Ciocan 
Claudia Abdrudan 
Ozana Botea 

Membri:
Teodora Albiter 
Daniela Chesaru 
Ștefan Cibian
Laura Popeea
Flavia Preda

BOARD șI ECHIPA

CONSILIUL DIRECTOR FFCR
2018-2020 

2020-2022

ECHIPA ExECUTIvĂ
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PARtENERI

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

multiplică energia, creativitatea și prosperitatea comunităților.



www.ffcr.ro
office@ffcr.ro

Adresă web:
E-mail:

foto coperta 1: Daliana Iacobescu, Gabriela Cuzepan, Vlad Ionescu


