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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 18 
fundații comunitare însumând peste 8100 de proiecte și 64 
de milioane de lei în investiții comunitare. În prezent, 
Fundațiile Comunitare derulează programe în 29 din cele 
41 de județe din România și rețeaua este în continuă 
creștere.  

Rețeaua Fundațiilor 
Comunitare din România

Principalele 3 domenii 
de investiție

Acoperire comunitară

Fundațiile Comunitare derulează programe în 
29 din cele 41 de județe din România

64 mil. 
Lei investiți în comunitate 

8100 mii 
proiecte susținute 

Lei în Educație
11 mil.

6.4 mil.
Lei în Sănătate

2.4 mil.
Lei în Mediu

Federația Fundațiilor 
Comunitare din România
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DEZVOLTĂ 
PLATFORME ȘI
PROGRAME DE 
FINANȚARE

DEZVOLTARE
ȘI IMPLEMENTARE

PROIECTE

Transformă
comunități
împreună cu
partenerii.

educație
sănătate
mediu
revitalizare urbană
Inițiativă civică 

● Programe și fonduri de finanțare
● Evenimente filantropice sportive

● Fonduri de rezervă
● Programe de leadership 

● Fonduri de burse
● Cercuri de donatori
● Fonduri de urgență

Apel de proiecte
Evaluare și jurizare aplicații                

Selecție proiecte și mentorare              
Dezvoltare proiecte              

Evaluare și raportare

FUNDAȚII 
COMUNITARE

Ecosistem
de lucru

- Mapează nevoi și resurse
- Oferă consiliere filantropică și 

dezvoltă design de fond

PARTENERI GENEREAZĂ IMPACT
POZITIV ÎN

COMUNITĂȚI

Instituții și autorități
ONG

Grupuri de inițiativă
Școli și universități

Donatori
Lideri locali

Antreprenori
Companii
Voluntari
Donatori

Mass-Media
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Sunt 15 ani de la lansarea primelor Fundații Comunitare 
din România, 15 ani de când proiecte prind viață și 
transformă comunitățile, cresc, se influențează reciproc și 
produc fenomenul mișcării de bine la nivel național. 

Cei care formează și susțin această mișcare sunt oameni 
care oferă și au încredere, inițiatori implicați, devotați 
misiunii și cu o puternică motivație de a schimba în bine 
orașul în care trăiesc. Sunt cei care aleargă, înoată sau 
biciclesc pentru o cauză bună în cadrul evenimentelor 
sportive filantropice, cei care contribuie în dezvoltarea 
fondurilor de educație, profesioniștii cu viziune preocupați 
de impact care pun umărul în dezvoltarea de programe 
naționale, donatori implicați, ambasadori, mentori, 
organizații și grupuri de inițiativă fidele obiectivelor de 
bine. Cei care au încredere și văd resurse și soluții acolo 
unde alții văd doar probleme. 

Acest ecosistem de intersecții și resurse, de programe de 
capacitare comunitară și platforme de creștere, nu ar fi 
posibil fără cei peste 200 de profesioniști care fac parte din 
echipele executive și consiliile directoare ale celor 18 
Fundații Comunitare. Ei sunt primii care oferă încredere și 
pun în valoare resursele și potențialul local, cei care înțeleg 
nevoile, iau pulsul și aduc oamenii împreună, care cultivă 
inițiativa civică și susțin leadershipul local. Cei fără de care 
cele peste 8000 de proiecte de educație, revitalizare 

Cuvântul Președintelui

Ciprian Păiuș
Președinte Executiv
Federația „Fundațiile

Comunitare din România”

urbană, inițiativă civică, nu ar fi prins aripi în acești 15 ani 
și cărora le suntem recunoscători pentru energia și 
devotamentul investite.

În ciuda unei perioade care ne testează încrederea și 
rezistența, comunitățile rămân solidare, iar Fundațiile 
Comunitare cultivă acest spirit de coeziune și colaborare 
punând la dispoziție platforme și resurse sub forma 
programelor și a fondurilor de finanțare, adevărate 
laboratoare colective de lucru și impact deschise oamenilor 
cu inițiative, organizații nonguvernamentale, autorități și 
instituții, școli și universități, mentori și profesioniști 
talentați. 

În cei 10 ani de activitate, misiunea și portofoliul de 
activitate ale Federației ca organizație de suport s-au 
conturat și mai mult în raport cu cele 18 organizații pe care 
le deservește și cu partenerii naționali ai rețelei împreună 
cu care a extins și consolidat harta programelor naționale 
de grantmaking. 

Acest raport aniversar este oglinda mișcării naționale și un 
prilej de a rememora și de a ne lua energie din realizările și 
evoluția în timp a acesteia, de a reflecta și de a ne 
reconfirma încrederea în misiunea de a transforma 
comunități.
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Claudiu Florea
membru fondator Fundația Comunitară Iași

Pentru mine este esențială transparența cu care lucrează o Fundație Comunitară în ce privește 
gestionarea fondurilor de la donatori. Asta clădește încredere și are impact asupra binelui,  care se 
poate multiplica și repeta. Pe termen lung. Pentru că eu ca donator știu în orice moment,  în mod 
simplu și clar,  cum are impact donația mea. Indiferent de valoarea ei.
Da,  binele dă încredere, dar ca să fie multiplicat este nevoie de transparență în relația cu donatorii. 
Și de asta am insistat încă de la începutul implicării mele în Fundația Comunitară Iași, să 
comunicăm transparent cu donatorii.
Spunea, la o conferință a fundațiilor, una din primele ediții, ce se desfășura la sediul Fundației 
Româno - Americane,  domnul  Dan Pascariu, președintele Consiliului de Supraveghere al UniCredit 
Bank România, că cea mai importantă monedă cu care operează o Fundație Comunitară este 
încrederea. Suntem dealeri de încredere în comunitatea locală. Și ea se formează cu ajutorul 
transparenței. Iar dacă o pierzi, este aproape imposibil s-o refaci. Mi-a rămas în minte lucrul ăsta.

Binele ne dă încredere
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10 ani de Federație

Federația împlinește 10 ani de activitate. Această cifră rotundă aparține tuturor profesioniștilor din Fundațiile Comunitare care visează ambițios, dar cu picioarele pe pământ, care cred în puterea 
comunităților și pun în valoare creativitatea și resursele locale.
Cu gânduri bune pentru următoarele realizări împreună, vă invităm într-un tur aniversar al celor mai reprezentative 10 momente și contexte la nivel de Federație.

1  Granturile acordate de Fundația Charles Stewart Mott datorită 
cărora Federația a trecut prin prima transformare organizațională, 
trecând de la o suprapunere între componența Adunării Generale 
și cea a Consiliului Director, la o mai bună delimitare a lor prin 
procese de alegeri pentru Consiliul Director (față de etapa inițială 
în care fiecare fundație era reprezentată automat și în AG și în 
CD). De asemenea granturile de la Mott au fost cele prin care a 
fost angajat primul director executiv la FFCR, dar am și avut prima 
formulă de board executiv, ca trecere spre funcționarea cu echipă 
executivă.

2  Proiectul de creștere a capacității FFCR finanțat de FDSC
Datorită acestui context, Federația a construit prima echipă 
executivă, a trecut printr-un proces de rebranding, și-a crescut 
capacitatea de implementare și raportare proiecte din fonduri 
publice, a organizat alături de ARC conferința FC de la Sibiu și s-a 
conectat cu consultanți valoroși.

3 Lansarea Fondului Științescu prin programe pilot în 4 
comunități: Sibiu, Cluj, Iași și București. Prin finanțarea RAF, 
programul de suport facilitat de Federație și resursele coagulate de 
fiecare Fundație, Domnul Științescu a devenit simbolul unei 
mișcări naționale de energizare a educației care numără în acest 
moment 15 comunități care îl dezvoltă. 
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Ruxandra Sasu

Am avut privilegiul de a fi parte din ecosistemul care a generat mișcarea fundațiilor comunitare în 
România, aproape de la începuturile ei. Am fost, astfel, martoră la ‘geneza’ majorității fundațiilor 
comunitare, ca și a Federației. Echipele lor pun suflet și pricepere în tot ceea ce fac, sunt permanent 
curioase, în căutare să învețe, să găsească soluții, să aducă împreună resurse, să se adapteze și să 
își îmbunătățească munca în serviciul comunității, păstrând mereu o grijă deosebită pentru oameni, 
în primul rând. 
Am văzut aceste organizații crescând firesc – cu suișuri și coborâșuri, experimentând, învățând din 
experiență, mereu cu pasiune, determinare și încredere. Nu numai că își trag seva de la oamenii cu 
inițiativă din comunitate, dar și reușesc să întoarcă această energie înzecit în comunitate, generând 
noi și noi inițiative. Existența acestor organizații, misiunea lor, și felul în care reușesc să ‘miște’ și 
să schimbe în bine comunitățile pe care le deservesc, îmi dau speranță și încredere în viitor.

Senior Program Officer – Societate Civilă și Filantropie, Romanian-American Foundation

Binele ne dă încredere
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4 Procesul de dezvoltare a strategiei FFCR 2019-2025. 
Procesul de lucru s-a desfășurat în 2018 cu implicarea tuturor 
Fundațiilor Comunitare care au lucrat împreună și au sprijinit 
întreaga viziune de creștere a rețelei pe cei 4 mari piloni 
strategici: think together (gândirea de soluții împreună), learn 
together (procese de învățare), stand together (valori comune) și 
act together (programe și inițiative comune). Din acel moment 
întreaga evoluție la nivel de Federație și rețea s-a construit în 
baza celor 4 dimensiuni cardinale.

5 Inițierea fondului de rezervă în cadrul unui program național 
de suport. Ghidați de consultanți cu peste 20 de ani experiență în 
domeniul filantropiei la nivel european, lideri ai Fundațiilor 
Comunitare au pus în practică și construiesc relații de încredere 
cu donatorii interesați să contribuie pe termen lung în strategia, 
viziunea și programele fundațiilor. Beneficiind de matching din 
partea Romanian-American Foundation și Fundația Charles 
Stewart Mott prin Fundația pentru Parteneriat, peste 2.5 milioane 
lei au fost strânse de către Fundațiile Comunitare.

6 Lansarea Fondului pentru un viitor mai bun în comunități, 
finanțat de Lidl România și coordonat la nivel național de FFCR, 
printr-un program pilot în 6 comunități în 2020. Fondul a crescut și 
a ajuns, în cele trei ediții, în 16 comunități prin energia a 11 
Fundații Comunitare cu un buget total de regranting de 3,880,000 
lei care în 2022 a crescut, alte ediții fiind deja lansate în alte 
comunități.

7 Programul de Asistență Tehnică dedicată Fundațiilor 
Comunitare finanțat de Romanian-American Foundation începând 
cu 2020 a susținut Federația în a deschide procese de suport 
adresate profesioniștilor din rețea pe teme precum: management 
financiar, endowment, sustenabilitate, grantmaking, suport oferit 
fundațiilor mai tinere în dezvoltarea programului Științescu, 
comunicare. Programul beneficiază de o a doua ediție lansată în 
septembrie 2022.

8 Regândirea standardelor specifice Fundațiilor Comunitare și 
votarea noului format pe cele două niveluri (conformitate și 
certificare) în unanimitate de membri în noiembrie 2021 a arătat 
că mișcarea este unită și aliniată unor valori comune pe care le 
așterne și pe care sprijină întregul portofoliu de activitate și 
programe în comunități. 
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9 Diversificarea parteneriatelor la nivel național și internațional. 
Dincolo de cele 18 puncte de energie pe care Fundațiile 
Comunitare le activează, conectează și care formează mișcarea 
națională, se adaugă o rețea de parteneri și susținători care a 
crescut de la an la an. Le suntem recunoscători, le admirăm și 
apreciem activitatea: Romanian-American Foundation, Asociația 
pentru Relații Comunitare, Fundația pentru Parteneriat, Fundația 
Charles Stewart Mott, Fundația Friends for Friends, 
Code4Romania, Romanian United Fund, European Community 
Foundation Initiative, APT-Inspire, FOND, Fundația Bosch 
România, membrii Coaliției pentru Educație Digitală, Expert 
Forum, sunt câteva dintre organizații.

10 Conferința Națională a Fundațiilor Comunitare s-a bucurat de 
ediții organizate la București, Cluj, Iași, Sibiu, care au crescut în 
număr de participanți pe măsură ce mișcării i s-au alăturat membri 
noi. Încheiem acest tur al celor mai reprezentative momente și 
realizări cu cea de-a V-a ediție a Conferinței Naționale care aduce 
rețeaua și partenerii împreună la București într-o experiență care 
stimulează creativitatea, interacțiunea, apropierea și care inspiră 
printr-un mix de formate și teme.  
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Cristiana Metea

Ar trebui mai întâi ca toată lumea să înțeleagă ce face o Fundație Comunitară pentru cei din jur. Așa 
cum ne-am exprimat de multe ori în discursurile noastre, noi nu suntem organizatori de evenimente, 
deși toată lumea ne cunoaște doar prin prisma Bikeathonului. Noi ajutăm la construirea și 
consolidarea comunității, reunind oameni și organizații care doresc să facă diferența. Împreună am 
făcut diferența în Țara Făgărașului încă din 2013 sprijinind peste 675 de cauze (proiecte și burse) 
dar mai ales am făcut diferența în 2020 și mai apoi în 2022. Într-o comunitate mică, credem noi că 
suntem cei care dăm aripi tinerilor – un grup care adesea este lăsat în afara conversațiilor; aducem 
liderii comunității împreună și lucrăm îndeaproape cu alți finanțatori, organizații non-profit, 
funcționari publici și întreprinderi pentru a maximiza impactul comunității; sprijinim educația 
non-formală prin diverse proiecte și programe, prin susținerea financiară a tinerilor – împreună 
luptăm împotriva abandonului școlar. Credem noi că avem o înțelegere largă a nevoilor locale și 
unde există oportunități de a investi în soluții inovatoare care creează schimbări de durată - în 
aceste contexte cerem sprijin și de cele mai multe ori suntem înțeleși. FCTF este responsabilă în 
fața donatorilor, a consiliului director și a comunității noastre și se străduiește în mod constant să 
creeze un impact real, măsurabil și o transparență clară.
Toate astea adunate se datorează echipei FCTF, încă de la început, de la membri fondatori care 
ne-au creat nouă, actualei echipe, un sistem, un drum pe care trebuie să-l pavăm în continuare și 
să-l înfrumusețăm adaptându-l la vremurile actuale. Suntem datori să continuăm să facem fapte 
bune în comunitatea în care trăim, să fim exemplu bun.

director executiv Fundația Comunitară Țara Făgărașului

Binele ne dă încredere
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REȚEAUA FUNDAȚIILOR COMUNITARE

02

01

03

04

05

06

07

Programe

Fonduri tematice

Fonduri numite

Programe de revitalizare
și capacitare în comunitate

Fonduri de burse și 
programe de educație

Fonduri de urgență 
și de pregătire în 
cazul unor dezastre

Programe de
sustenabilitate

Evenimente
sportive filantropice

01

02

03

04

05

Domenii
de

acțiune

Educație

Mediu

Sănătate

Reziliență

Capacitate
Comunitară
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02

01

03

04

05

06

Arii de 
expertiză

Grantmaking

Community
engagement

Capacity building

Fundraising

Fund development

Consiliere și 
filantropie strategică

2010

2008

2011

2012

2013

2015

2016

2019

Cluj / Odorheiu Secuiesc

Covasna

Mureș / București

Sibiu / Iași / FFCR

Țara Făgărașului /
Prahova / Oradea / Bacău

Dâmbovița / Galați /
Brașov

Timișoara

Arc istoric al mișcăriiMișcarea națională a Fundațiilor Comunitare 
Aproximativ 200 de profesioniști (membri echipe executive și Consilii directoare)

Buzău / Vâlcea / 
Banatul Montan
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Diana Berceanu
Director de programe – Societate Civilă și Filantropie, Romanian-American Foundation

Voi, Fundațiile Comunitare, ne-ați arătat că atunci când sădești BINELE într-o comunitate, încep să 
rodească proiecte și inițiative cu sens și impact. Echipele voastre „do their magic” și fac acest lucru 
posibil, însuflețite de acel ceva. 
Chiar și atunci când lucrurile o iau razna... pandemie... valul unul, valul trei... cinci... război... ne 
reamintiți că acțiunile fiecăruia dintre noi contează. Spiritul și valorile mișcării pe care le vedem la 
voi și apoi plămădite în comunitate, ne dau speranța și încrederea că încet, dar sigur, România se 
schimbă în BINE! 

Binele ne dă încredere
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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.

În plus, există o serie de programe cu obiective strategice 
naționale pe care Federația le inițiază, le susține și le 
coordonează, iar Fundațiile le declină în plan local 
respectând o identitate comună, mesaje unitare și 
accesând suport și instrumente comune.

PROGRAME

credit foto: FC Oradea
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comunități
16

Fundații Comunitare
11

ONG-uri
84 membrii de echipă

și voluntari

700

lei buget total de regranting
3,880,000

Fondul pentru un viitor mai bun 
în comunități 

Inițiativa programului „Fondul pentru un viitor mai bun în 
comunități” a venit ca un răspuns la nevoile reale ale comunității 
și este o măsură prin care Lidl România și Federația Fundațiile 
Comunitare din România și-au propus să sprijine acțiuni 
relevante, cu impact pe termen lung, în construirea de punți și 
soluții locale pe teme de educație și mediu, dinspre comunitate, 
pentru comunitate. 

Fondul pentru un viitor mai bun, finanțat de Lidl România, este 
coordonat de Federație și declinat în plan local de fundații 
comunitare. 

Fondul pentru un viitor mai bun în comunități s-a dezvoltat 
mizând pe rețelele de oameni implicați pe care le-am construit în 
timp, pe ONG-uri cu experiență, și pe dorința mediului privat de 
a susține transformarea societății. Programul continuă să 
crească, adaugă comunități și ediții noi. 
 
Lansat ca program pilot în 2020 de 6 Fundații Comunitare, a 
crescut și a ajuns până la finalul anului 2021, în cele trei ediții, în 
16 comunități prin energia a 11 Fundații Comunitare cu un buget 
total de regranting de 3,880,000 lei.

 În primele două ediții, din cele 84 de ONG-uri, instituții școlare și 
grupuri de inițiativă finanțate pentru activități de mediu și/sau 
educație, au făcut parte 700 de membri de echipă și voluntari. 
Alte două runde de finanțare au fost lansate și programul 
continuă să se extindă.

credit foto: FC Bacău credit foto: FC Timișoara
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Ana Bugneriu
director executiv Fundația Comunitară Sibiu

Binele ne dă încredere

Fundația Comunitară Sibiu a crescut și a transformat orașul, în egală măsură în care orașul a 
modelat-o și crescut-o pe ea.  An de an FCS a căutat să aducă în Sibiu câte un suflu nou, să inspire 
oamenii și să le dea încredere că împreună putem (aproape) orice. 
Pas cu pas, Maraton cu Maraton, program cu program și aliat cu aliat, în Sibiu, prin contribuția FCS 
în sens larg, s-a consolidat felul în care se manifestă și se trăiește sentimentul de comunitate, de 
împreună. În anii viitori ne dorim să ajungem din ce în ce mai mult și spre o categorie neglijată, dar 
esențială pentru vitalitatea orașului și anume tinerii. Ne dorim să aducem împreună experiența și 
energia, asistând comunitatea în drumul ei spre cea mai auto-actualizată versiune a sa. 
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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 un 
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: Sibiu, București, Iași, Cluj, Brașov, Mureș, Galați, 
Odorheiu Secuiesc, Bacău, Oradea, Țara Făgărașului, Prahova, 
Timișoara, Vâlcea, Buzău.

În 2021, proiectul european Noaptea Cercetătorilor a primit 
finanțare de la Horizon2020 în cadrul unui consorțiu compus din 
reprezentanți ai mediului academic din România (6 institute de 
cercetare și 4 universități de renume), Fundația Comunitară 
București și alte 5 Fundații Comunitare care implementează 
programul Științescu sub coordonarea FFCR (Bacău, Cluj, Galați, 
Timișoara, Țara Făgărașului). Evenimente tematice au stârnit 
comunitățile din 15 locații să împărtășească și să pună în 
aplicare diverse măsuri de combatere a schimbărilor climatice, 
toate aliniate Pactului European Verde.

Fondul Științescu
Fundații Comunitare
15 Peste 450 

proiecte finanțate

Peste 54,800 
beneficiari direcți

Peste 183,000 
beneficiari indirecți

Peste 850
parteneri locali

Peste 4.3
milioane de lei finanțați

credit foto: FC Cluj credit foto: FC Odorheiu Secuiesc
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Fonduri numite și tematice

Fundațiile Comunitare creează contexte de lucru în care sectorul 
privat, sectorul public și societatea civilă se întâlnesc, 
colaborează și generează soluții și procese de dezvoltare 
comunitară. 

Aceste puncte de întâlnire și colaborare iau adesea forma 
fondurilor tematice și numite ca soluții strategice de investiții cu 
impact pe termen lung. În 2021, Fundațiile Comunitare au 
dezvoltat fonduri tematice și numite prin care au susținut proiecte 
și inițiative care au adresat printre altele: pregătirea în cazul unui 
dezastru, egalitatea de gen, revitalizarea unor spații urbane, 
susținerea unor cazuri medicale, împăduriri, educație STEAM.  

credit foto: FC Galați

20Raport de activitate - 2021



Marian Dobre
director executiv Fundația Comunitară Cluj

Binele ne dă încredere

În arhiva video a Fundației Comunitare Cluj există un filmuleț despre Cercul de Donatori. L-am descoperit 
de curând. Pe la jumătatea lui, Hunor (membru în Consiliul Director al Fundației Comunitare Cluj) are o 
intervenție foarte tare. Direct, privind în cameră, el face asocierea între binele făcut din perspectiva 
comunitară și mersul la nuntă. Participi, te bucuri, îi susții material și/sau in kind pe tinerii însurăței, 
convins fiind că vor veni și ei la tine sau la copiii tăi.

Până astăzi Fundația Comunitară Cluj a participat la multe nunți. În acest moment, direcțiile de acțiune 
sunt coapte, instrumentele de grant making cizelate, echipa-i capabilă să facă performanță, noi oameni 
se văd la orizont, standardele sunt toate. Pe scurt, gata!, în perioada următoare vă invităm la nuntă.
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Fonduri numite

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.

credit foto: FC Brașov credit foto: FC Iași
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Daniela Chesaru
Director executiv Fundația Comunitară Timișoara

Fie că este vorba de bani, timp, expertiză, networking sau parteneriate, Fundația Comunitară Timișoara 
reușește să direcționeze resurse, transparent și eficient, către zonele comunitare care au nevoie de 
intervenție sau de un boost ca să se activeze. Cum am dovedit deja, noi am reuşit să ne mișcăm rapid și 
să acționăm eficient în perioadele de criză pe care le traversăm de aproape 3 ani și am făcut-o mai 
repede decât o putea face statul sau alte organizații locale. 
Totodată în acești 6 ani de activitate am dezvoltat și implementat peste 15 programe și proiecte prin care 
au fost investiți în comunitate 5.863.468 lei, am lucrat cu peste 160 organizații și grupuri de inițiativă care 
au implementat peste 260 proiecte prin care au fost dedicate zeci de mii de ore de voluntariat care au 
adus o schimbare înspre mai bine pentru noi toți.

Binele ne dă încredere
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Fonduri tematice

Pentru a obține un impact pozitiv în comunitățile în care 
activează, fundațiile comunitare acționează în primul rând prin 
crearea și administrarea transparentă a unor fonduri cu destinație 
definită. Aceste fonduri sunt de mai multe tipuri, în funcție de 
modul de constituire și destinația lor. 

În cazul fondurilor tematice, contribuțiile aparțin unui număr divers 
și cât mai mare de donatori, fiind direcționate către o singură 
cauză sau temă. Scopul lor poate fi stabilit la inițiativa fundației 
sau a unui donator și susține dezvoltarea unui anumit domeniu 
sau poate stimula o abordare specifică a problemelor.

credit foto: FC Odorheiu Secuiesc
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Fundația Comunitară Țara Făgărașului
• Științescu  Țara  Făgărașului  5.0
• YouthBank

Fundația Comunitară Vâlcea
• Științescu  Vâlcea

Fundația Comunitară Sibiu
• Științescu  Sibiu
• O  Comunitate
• Fondul  de  Inițiative  Civice

Fundația Comunitară Cluj
• Științescu  Cluj  - Nivelurile  A, B, C
• Swimathon  11  #ONG  Help!
• Programul  65+  ReActiv
• Activarea  comunității  la  Bonțida  - the  next  level
• Civic  Involvement  Infrastructures  for  the  

emergent  situations  (Fondul  de  urgență)

Fundația Comunitară Iași
• Științescu  Iași  – Ediție  Specială  de  Digitalizare

Fundația Comunitară Bacău
• Științescu  Bacău
• Fondul  de  Investiții  în  Educație
• Fondul  pentru  Sănătate

Fundația Comunitară Mureș
• Științescu  Mureș  4.0

Fundația Comunitară Galați
• Generații  – Centrul  Comunității
• Științescu  Galați

Fundația Comunitară Brașov
• Științescu  4.0:  clasic  &  HUB  1.0
• Fondul  pentru  educație

Fundația Comunitară Odorheiu Secuiesc
• Mozaic  din  capace  de  PET
• Program  Ideea  Bună
• Științescu  Odorheiu  Secuiesc  5.0

Fundația Comunitară București
• Platformă  de  mediu
• Bucureștiul  Pregătit
• Științescu  București  – Ediție  de  criză
• Bucharest  powered  by  people
• Fond  de  burse

Fundația Comunitară Prahova
• Științescu  Prahova

Fundația Comunitară Covasna
• Poarta  de  Soare

Fundația Comunitară Oradea
• Youth  Community  +  Școala  de  vară  YCU
• Comuniteca

Fundația Comunitară Timișoara
• Științescu  Timișoara
• Oxigen  Timișoara

Fundația Comunitară Banatul Montan
• 250  ani  de  industrie

Fondurile tematice sunt lansate la inițiativa Fundațiilor Comunitare care facilitează crearea și 

număr divers și mare de donatori. În 2021, Fundațiile Comunitare au dezvoltat fonduri tematice prin 
care au susținut proiecte și inițiative care au adresat printre altele: pregătirea în cazul unui dezastru,  
revitalizarea unor spații urbane, ecologizări, proiecte și ateliere de mediu etc.
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Lavinia Duduială
președinte Consiliu Director Fundația Comunitară Buzău

Binele ne dă încredere

Sunt câțiva factori care m-au ținut legată de Fundație, și aceștia sunt: 
din interiorul fundației mă motivează întreg mecanismul prin care funcționează o Fundație Comunitară, 
din comunitate mă motivează sentimentele oamenilor la aflarea activității Fundației (mirarea lor că există 
o organizație cu implicare și sprijin comunitar și apoi speranța și încrederea comunității că împreună cu 
profesionalism și sprijin reciproc putem obține rezultate prin proiectele noastre). 

Toate astea vin la pachet și cu aspecte neplăcute precum multă rezistență, interese ascunse, frica de 
schimbare, lipsa de implicare, probleme în echipă ... așa că factorul cu adevărat motivant este caracterul 
meu și personalitatea mea care mânate de perseverență și devotament față de promisiunea făcută, îmi 
spun să nu mă opresc în momentele grele și să continui să arăt că dacă vrei se poate.
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Fondurile numite sunt soluții prin care companiile și persoane pot investi strategic în comunitate 
hotărând domeniul în care vor să producă o schimbare. În 2021, Fundațiile Comunitare au dezvoltat 
fonduri numite prin care au susținut proiecte și inițiative care au adresat printre altele: egalitatea de 
gen, revitalizarea unor spații educaționale, ateliere de mediu, educație prin sport, implicare civică etc.

Fundația Comunitară Vâlcea
• Fondul  pentru  un  viitor  mai  bun  

în  comunități  Craiova  (Lidl)

Fundația Comunitară Sibiu
• sibian/că  (Wenglor)

Fundația Comunitară Cluj
• Fondul  pentru  un  viitor  mai  bun  Cluj  (Lidl)
• Meșter  STEAM  Box
• Fondul  pentru  un  viitor  mai  bun  Turda  (Lidl)

Fundația Comunitară Iași
• @Iași  - @smarter_city  (BCR,  Ness  România)
• Fondul  pentru  un  viitor  mai  bun  Vaslui  (Lidl)
• Fondul  BorgWarner  pentru  educație
• Fondul  de  Burse  Centric
• TRANSGOR  LOGISTIK  pentru  MAGICHOME  IAȘI
• Fondul  pentru  un  viitor  mai  bun  Botoșani  (Lidl)

Fundația Comunitară Bacău
• Fondul  pentru  un  viitor  mai  bun  Bacău

Fundația Comunitară Galați
• Fondul  pentru  un  viitor  mai  bun  Brăila  (Lidl)
• Fondul  pentru  un  viitor  mai  bun  

Constanța  (Lidl)

Fundația Comunitară Buzău
• Fondul  pentru  un  viitor  mai  bun  Buzău  (Lidl)

Fundația Comunitară Brașov
• Fondul  pentru  un  viitor  mai  bun  Brașov  (Lidl)
• Sportul  pentru  toți  (Decathlon)

Fundația Comunitară Odorheiu Secuiesc
• Capital  de  încredereFundația Comunitară Țara Făgărașului

• Fondul  de  Burse  Bilka

Fundația Comunitară București
• Sportul  pentru  toți  (Decathlon)
• Inclusiv  în  cartier  (Banca  Transilvania)
• Fondul  pentru  un  viitor  mai  bun  Buftea  (Lidl)
• IKEA  pentru  egalitate  de  gen
• Fondul  IKEA  pentru  educație  și dezvoltare
• IKEA  pentru  mediul  urban
• „Fondul  ING  Tech“
• Fondul  Herbalife

Fundația Comunitară Prahova
• Fondul  pentru  un  viitor  mai  bun  Ploiești  (Lidl)
• Fapte  bune  pentru  mediu   

by  OMV  Petrom

Fundația Comunitară Oradea
• Fondul  pentru  un  viitor  mai  bun  Oradea  (Lidl)
• Fondul  pentru  un  viitor  mai  bun  Baia  Mare  (Lidl)
• Plantropolis  (Russmedia)
• Fondul  Educație  pentru  azi   

(Pepco  România)

Fundația Comunitară Timișoara
• Fondul  pentru  un  viitor  mai  bun  Timișoara  (Lidl)
• Fondul  Era  zero.  Zero  accidente.  Zero  Emisii  (ZF)
• Fondul  pentru  un  viitor  mai  bun  Lugoj  (Lidl)
• RO  Bike  Valley  (Decathlon)
• Fondul  de  Sprijin  Hamilton

Fundația Comunitară Banatul Montan
• 250  ani  de  industrie  (Primăria  Reșița)
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Fonduri de burse și programe de
educație
Educația este una dintre prioritățile strategice de lucru ale 
Fundațiilor Comunitare și se oglindește în portofoliul de activitate 
sub forma fondurilor de burse, a programelor de educație precum 
Fondul Științescu, a hub-urilor și a centrelor comunitare în care 
se derulează cursuri, a campaniilor de educație sau a 
programelor de leadership. 

În ultimii 13 ani au fost acordate peste 2085 de granturi pentru 
educație în valoare de 14,8 milioane lei. Pe lângă sprijinul 
financiar, fundația susține construirea de relații în cadrul 
programelor aducând împreună bursieri, grantees, mentori, 
sponsori și conturează o comunitate care sprijină tinerii, care 
identifică nevoi, pune în valoare așteptările și dezvoltarea 
următoarelor generații, personal și profesional. 

credit foto: FC Timișoara credit foto: FC Iași
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Oana Frențiu
președinte Consiliu Director Fundația Comunitară Banatul Montan

Binele ne dă încredere

Pentru mine Reșița înseamnă ACASĂ, înseamnă prieteni, înseamnă oameni cu care împărtășesc pasiuni 
comune.
Reșița se află într-un moment de reinventare, de renaștere, de reconversie și cred că apariția unei 
Fundații Comunitare  tocmai în acest moment este binevenită.
Banatul de munte are 'un ceva' aparte când vine vorba de comunitate și de legătura dintre oameni. 
Din perspectiva statistică din cele 20 de etnii care trăiesc în România, în Banat se regăsesc mai mult de 
14: maghiari, germani, sârbi, rromi, ucraineni, bulgari, slovaci, evrei, cehi, croaţi, polonezi, greci, turci şi 
armeni. cu siguranță această interculturalitate a ajutat la definirea acelui 'ceva' aparte care ne definește. 
în banat a fi diferit nu este o ameninţare. Toleranța, acceptarea, găsirea valorilor comune și nu a 
diferențelor stau la baza relațiilor interumane dar asta nu înseamnă că la noi curge lapte și miere. 
Banatul zilelor noastre nu este lipsit de probleme, dar ele sunt specifice tuturor zonelor industriale din 
România. 
Tristețea și gri-ul au copleșit comunitatea și a împământenit un pesimism care doar prin perseverență și 
încredere putem fi înlocuit cu optimism. 
Luăm lucrurile pas cu pas....primul pas înființarea FCBM...și eu am credința că we will make 
Banatul Montan great again:)
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Fonduri de burse și programe de educație

Fundația Comunitară Iași
• Fondul  BorgWarner  pentru  educație
• Științescu  Iași - Ediție  Specială  de  Digitalizare
• Fondul  de  Burse  FCI
• Fondul  de  Burse  Centric
• Fondul  de  burse  „Dragoș  Filipescu”
• Bursele  pentru  „Tabăra  de  orientare  în  cariera  IT – Soft  Camp”
• Sprijin  pentru  comunitatea  școlară  din  comuna  Mădârjac

Fundația Comunitară Țara Făgărașului
• Științescu  Țara  Făgărașului  5.0
• Noaptea  Cercetătorilor
• Fondul  de  Burse  Bilka
• YouthBank

Fundația Comunitară Vâlcea
• Fondul  de  burse  Mitică  Crăciunescu
• Proiectul  de  la  Cernișoara
• Științescu  Vâlcea

Fundația Comunitară Cluj
• Științescu  Cluj  - Nivelurile  A, B, C
• Meșter  STEAM  Box
• Noaptea  Cercetătorilor

Fundația Comunitară Mureș
• Științescu  4.0  &  Științescu-UNIPREST  1.0  pentru  
• Străzi  școlare  - Strop  de  Aer

Fundația Comunitară Galați
• Noaptea  Cercetătorilor
• Științescu  Galați

Fundația Comunitară Odorheiu Secuiesc 
• Științescu  Odorheiu  Secuiesc  5.0

Fundația Comunitară Brașov
• Științescu  4.0:  clasic  &  HUB  1.0
• Fondul  pentru  educație
Fundația Comunitară Buzău
• Fondul  de  Burse

Fundația Comunitară București
• Științescu  București  - Ediție  de  criză  
• Noaptea  Cercetătorilor
• Fondul  IKEA  pentru  educație  și dezvoltare
• Fond  de  burse

Fundația Comunitară Prahova
• Științescu  Prahova
• Fondul  de  Burse  și Mentorat
• Fapte  bune  pentru  mediu  by  OMV  Petrom

Fundația Comunitară Bacău
• Științescu  Bacău
• Noaptea  Cercetătorilor
• Fondul  de  Investiții  în  Educație

Fundația Comunitară Oradea
• Fondul  Educație  pentru  azi  (Pepco  România)
• Youth  Community  +  Școala  de  vară  YCU
• Comuniteca
• Fondul  de  Burse
• Burse  de  excelență
• Bursa  Talentelor
• Școala  din  parc

Fundația Comunitară Timișoara
• Noaptea  Cercetătorilor
• Științescu  Timișoara

Fundația Comunitară Sibiu
• Științescu  Sibiu

legenda
Fond  tematic
Evenimente  și campanii  
de  activare  în  comunitate

Fond  burse
Fond  numit

Proiect  
comunitar
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Evenimentele sportive și Cercurile de donatori sunt platforme filantropice de tradiție în universul programelor Fundațiilor Comunitare. Prin intermediul lor, sute de proiecte prind viață și generează schimbări 
pozitive în colțuri ale comunității care necesită inovație, revitalizare, atenție, grijă și sunt prioritare pentru oamenii locului.

Evenimente filantropice

credit foto: FC Timișoara
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Bernadette Jakab
Specialist Comunicare Fundația Comunitară Odorheiu Secuiesc

Binele ne dă încredere

Evoluția Fundației Comunitare Odorheiu Secuiesc în comunitate este pozitivă și se datorează mai multor 
aspecte: avem proceduri eficiente de management, organizația comunică în mod regulat publicului larg 
informații privind activitățile și rezultatele obținute, a crescut numărul proiectelor/programelor comunitare 
organizate de FCOS, a crescut numărul de organizații ale societății civile care au implementat campanii 
de strângere de fonduri, a crescut numărul de donatori/donații implicați în sprijinirea inițiativelor 
comunitare. 
Ne dă încredere mai departe faptul că avem expertiză și rezultate, gândim strategic programele și 
fondurile, desfășurăm activități ca să asigurăm resursele necesare pentru dezvoltarea filantropiei 
comunitare cu implicare zi de zi.
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Fundația Comunitară Țara Făgărașului
• Bikeathon  Țara  Făgărașului

Fundația Comunitară Galați
• Semimaraton  Galați

Fundația Comunitară Odorheiu Secuiesc  
• Run  for  it  - ediția  10

Fundația Comunitară Mureș
• Pedalează  pentru  un  scop  bun

Fundația Comunitară Brașov
• Brașov  Heroes  #8

Fundația Comunitară Vâlcea
• Vâlcea  Forest  Run

Fundația Comunitară București
• Swimathon  - ediția  9

Fundația Comunitară Oradea
• Swimathon  Oradea

Fundația Comunitară Cluj
• Swimathon  11  #ONG  Help!

Fundația Comunitară Timișoara
• Timotion  – Timișoara  se  mișcă

Fundația Comunitară Banatul Montan
• AlerGând  la  Pădure
• Comunitate  în  mișcare

Fundația Comunitară Sibiu
• Maratonul  Internațional  Sibiu
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Tim o t io n  Tim ișo ar a

Vâ lcea  Fo r est  Ru n

Comunitare. Prin intermediul lor, sute de proiecte prind viață și generează schimbări pozitive în 
Evenimentele sportive sunt platforme filantropice de tradiție în universul programelor Fundațiilor

grupuri și colțuri ale comunității care necesită implicare, revitalizare, inovație, atenție, grijă și au 
prioritate pentru oamenii locului.
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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.

Swimathon

Înotători
1249 Peste 7585 

donatori și suporteri

Fonduri atrase
1,403,334

În 2021, au înotat la Swimathon comunitățile din București, 
Cluj și Oradea.

Lei Peste 40
Cauze finanțate

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.

credit foto: FC Cluj credit foto: FC București
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Liliana Cristea
Director Fundația Comunitară Galați

Încă din 2014, când era un grup de inițiativă, FCG și-a dorit să fie un liant al comunității, o punte de 
dialog și de conectare a nevoilor cu resursele financiare necesare îndeplinirii acelor nevoi, sau cu 
alte tipuri de oportunități care ar putea aduce un plus valoare în comunitate.
În tot acest timp am crescut, ne-am poticnit, ne-am ridicat și am continuat. Suntem în continuare 
aici, mai puternici și tot mai aproape de Galați. Misiunea noastră este un Galați – acasă, un oraș 
care să nu numai că nu ne lasă să plecăm, ci un oraș care să hrănească în fiecare dintre noi dorința 
de a ne implica, de a schimba în fiecare zi, puțin câte puțin ceea ce poate și trebuie să fie mai bine. 
Un oraș care să ne încurajeze să fim filantropi, să ne învețe să ascultăm, să ne lase să acționăm, să 
se bucure de ceea ce oferim și apoi, tot împreună, să sărbătorim.    
Noi, FCG, credem într-un Galați generos și implicat. Noi, FCG, suntem și rămânem aici pentru o 
comunitate “acasă”.

Binele ne dă încredere
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Georgiana Mihailovici
Președinte Fundația Comunitară Galați

Iată-ne în acel moment al vieții în care ne uităm cu emoție la FC Galați cum face primii paşi către o 
nouă etapă, asemenea unui copil care parcă prea repede a evoluat de la viața de nou născut la 
"primul an de şcoală". Au fost 7 ani plini, cu "parenting" învățat din mers, tantrumuri, genunchi juliți, 
dar mai ales reinventări și emoții intense de "NOI NU RENUNȚĂM" sau AHA-uri venite fie 
premeditat, fie de nicăieri, în situații mai mult sau mai puțin planificate.
În familia FCG ne-am aflat noi, părinții. Mamă ne-a fost echipa executivă, iar în rolul de tată ne-au 
fost alături atât membrii board-ului, cât și partenerii strategici ce ne-au călăuzit chiar și când drumul 
a fost luminat, dar și umbrit. Copilul, cel care ne-a și unit, dar și provocat să dăm tot ce avem mai 
bun a fost chiar comunitatea gălățeană, pe care acum o percepem gata de a trece în clasa I.
Cu lacrimi în ochi, generate de emoții pozitive și mândrie, suntem pregătiți să-i dăm și mai mult 
avânt puiului pe care cu grijă l-am purtat prin etapele primilor 7 ani de acasă, recunoscând că la 
rândul lui ne-a schimbat și învățat puterea lui "împreună", dar mai ales ne-a hrănit încrederea că 
Gălațiul are stofă de "oraș acasă" din care să nu vrei să mai pleci."

Binele ne dă încredere
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Evenimente de alergare

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 motivați, 
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.

Alergători
6489 15154

Donatori și suporteri

Fonduri atrase
2,345,994 Lei 91

Cauze finanțate

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

În 2021, comunitățile au fost puse în mișcare de Fundațiile 
Comunitare: Banatul Montan, Galați, Odorheiu Secuiesc, 
Sibiu, Timișoara, Vâlcea.

credit foto: FC Sibiu credit foto: FC Timișoara

37Raport de activitate - 2021



Carmen Popa
director executiv Fundația Comunitară Banatul Montan

Mă găsesc cu orașul meu, Reșița, în aceeași stare: o perioadă de tranziție și schimbare.
O comunitate în care acceptarea nu trebuie învățată pentru că face parte din cultura noastră, poate 
deveni un exemplu de dezvoltare și pentru alte orașe. Multiculturalismul este parte din viața mea și 
a tuturor concitadinilor mei: acasă, pe stradă, la școală, la serviciu sau în centru:)
Momentul în care am acceptat provocarea Fundației Comunitare Banatul Montan nu putea fi unul 
mai bun. O perioadă în care întreaga comunitate începe să respire cu adevărat aerul proaspăt ce o 
înconjoară, un moment de speranță și curaj.
Este Reșita care privește cu încredere în viitor și etapa în care oamenii care mișcă lucrurile trebuie 
să iasă la lumină și să facă parte din schimbare, pentru că într-adevăr "la Reșița s-a terminat 
sfârșitul".

Binele ne dă încredere
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Evenimente de 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.

Bicicliști
1708 Peste 202

Donatori

Fonduri atrase
207,450 Lei 36

Cauze finanțate

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 �ecare tur de biciclete 
�nalizat de favoriții lor.

În 2021, comunitățile au fost puse în mișcare de Fundațiile 
Comunitare Mureș și Țara Făgărașului.

credit foto: FC Țara Făgărașului
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Cursa cu obstacole

Acolo unde alții văd obstacole, eroii văd provocări ce pot fi 
transformate în proiecte 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. De 8 ani, Fundația 
Comunitară Brașov organizează Brașov Heroes, cursa cu 
obstacole a comunității.  

Participanți
242 948

Donatori

Fonduri atrase
412,378 Lei

În 2021, Fundația Comunitară Brașov a organizat și mobilizat 
comunitatea în cadrul Brașov Heroes.

credit foto: FC Brașov
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Kinga Bereczki
director executiv Fundația Comunitară Covasna

În urmă cu 12 ani, la chemarea națională am răspuns pozitiv. Această chemare de fapt ne-a dat 
posibilitatea să ne exteriorizăm dorințele, ideile noastre, de a face ceva în folosul comunității. Așa 
am început... A fost un drum plin de bucurii, satisfacții, dedicație, relații și prietenii noi, învățare și 
inovații, dar și de provocări. Îmi pare bine că pe durata a acestor doisprezece ani - în ciuda 
încercărilor - am rămas fideli comunității, promisiunii pe care am făcut-o la început de drum. Am fost, 
suntem și vom fi și în continuare pentru binele și folosul comunității, bazându-ne în acțiunile noastre 
pe valorile morale.

Binele ne dă încredere
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Cercul de donatori

Cercul de donatori este un cerc al încrederii care acționează pe 
raza întregii comunități prin energia și susținerea celor care au 
inițiative și propun proiecte, pe de-o parte, și a celor care 
contribuie cu donații, pe de altă parte.

El este o modalitate interactivă și dinamică de strângere de 
fonduri prin care ONG-uri sau grupuri de inițiativă își susțin 
proiectele în fața unui public, format din persoane care doresc să 
aducă o schimbare în comunitatea lor. Compasul care unește 
aceste energii pentru impact colectiv este fiecare Fundație 
Comunitară care activează local și aduce oamenii împreună. 

Primul Cerc de donatori din România a avut loc la București în 
2013. De atunci, cercurile s-au extins și în alte 11 comunități.  În 
2021, Cercuri de donatori au fost organizate de Fundațiile 
Comunitare Brașov, Buzău, Mureș, Odorheiu Secuiesc, Prahova.

Cauze
15 212

Donatori

Fonduri atrase
150,200 Lei

credit foto: FC Brașov
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Fonduri de urgență și de pregătire în situația unor dezastre

Reziliența în situații de criză face parte din viziunea extinsă pe care Fundațiile o construiesc alături de comunitățile pe care le deservesc. 
Rostul fondurilor de urgență și de pregătire este de a deveni instrumente agile și de suport pentru situații neprevăzute. În contextul declanșării pandemiei, datorită Fondurilor de Urgență, Fundațiile Comunitare 
au putut mobiliza resurse acolo unde era mai mare nevoie de ele și au reușit să creeze astfel punți de legătură între autorități, instituții, spitale, Direcții de Asistență Socială, ONG-uri și grupuri de inițiativă. 
Fondurile de Urgență au fost reactivate odată cu declanșarea războiului în țara vecină, pentru ca Fundațiile Comunitare să poată interveni prompt și cu resursele necesare în sprijinul refugiaților ucraineni.

Fundația Comunitară Cluj
• Civic  Involvement  Infrastructures  

for  the  emergent  situations  

Fundația Comunitară Mureș
• Oxigen  pentru  Târgu  Mureș

Fundația Comunitară Iași
• Fond  de  urgență

Fundația Comunitară București
• Bucureștiul  Pregătit

Fundația Comunitară Prahova
• Fond  de  urgență
• Campania  Uniți  pentru  sănătate

Fundația Comunitară Bacău
• Fondul  pentru  Sănătate

Fundația Comunitară Timișoara
• Oxigen  Timișoara
• Fondul  de  Sprijin  Hamilton

Fundația Comunitară Sibiu
• O  Comunitate
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Fonduri de urgență

Bucureștiul Pregătit

La nivel de rețea există o diversitate de fonduri de urgență și de 
pregătire. Unul dintre cele mai relevante exemple de programe 
este Bucureștiul pregătit. Derulat de Fundația Comunitară 
București, programul pune oamenii împreună și le canalizează 
energiile către cauza pregătirii individuale pentru cutremur. 
Fundația a acordat 1,434,000 lei finanțări susținând astfel 11 
proiecte și contând pe 6 companii partenere.

credit foto: FC București
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Teodora Albiter
grants manager Fundația Comunitară Oradea și coordonator național 
Fondul pentru un viitor mai bun în comunități

Oamenii cu care lucrez îmi dau încrederea. De la an la an pot să observ în jurul meu tot mai mulți cu 
un altruism însuflețitor care transmit și altora un anumit gust pentru comunități solidare. Oamenii din 
FFCR sunt o rețea care își doresc să progreseze împreună.

Binele ne dă încredere
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PROIECTE ȘI EVENIMENTE DE REVITALIZARE ȘI CAPACITARE URBANĂ

De la grădini urbane, la reamenajări în parcuri, skate park, acțiuni de ecologizare, cursuri de leadership, ateliere de jurnalism, educație rutieră pentru bicicliști, proiecte de revalorificare a patrimoniului național, 
proiectele și evenimentele inițiate de Fundații revitalizează cartiere, orașe, comunități. Prin intermediul acestora grupuri de inițiativă, organizații și oameni cu inițiativă își sporesc capacitatea, comunică și 
construiesc relații de încredere pe termen lung. 

credit foto: FC Buzău
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PROIECTE ȘI EVENIMENTE DE REVITALIZARE ȘI CAPACITARE URBANĂ

Fundația Comunitară Iași
• ONGteca
• Sprijin  pentru  comunitatea  școlară  din  comuna  Mădârjac
• Eroi  urbani  (Ness  Romania)

Fundația Comunitară Țara Făgărașului
• Noaptea  Cercetătorilor
• Dezvoltarea  capacității  ONG-urilor  din  

Țara  Făgărașului
• Proiect  Făgăraș  

Fundația Comunitară Vâlcea 
• Acasă  la  Origini
• Proiectul  de  la  Cernișoara
• Activism  civic  în  practică
• Infrastructură  pentru  cetățeni

Fundația Comunitară Mureș
• Cercul  de  Donatori
• Străzi  școlare  - Strop  de  Aer
• mureșMobil

Fundația Comunitară Galați
• Noaptea  Cercetătorilor

Fundația Comunitară Buzău
• Activism  civic  în  practică

Fundația Comunitară Prahova
• Cercul  de  donatori  Ploiești
• www.sponsorizareprahova.ro

Fundația Comunitară Odorheiu Secuiesc 
• Cercul  de  donatori
• Comunități  rurale  active  mici  din  microregiunea  

Odorhei  – ProActive  Rural
• Triunghiul  civil  pentru   comunitară

Fundația Comunitară Brașov
• Cercul  de  donatori  - ediția  9

Fundația Comunitară București
• Noaptea  Cercetătorilor

Fundația Comunitară Covasna
• Oltul  cu  Apele  Curate  
• PROSPERA  (POCU)
• Portal  economic   haromszeki.ro  
• Cercul  de  donatori

Fundația Comunitară Bacău
• 8hours  overtime

Fundația Comunitară Oradea
• Școala  din  parc
• O   pentru  Oradea  - campanie
• Parcul  Libertății
• Parcul  Gulliver
• Europe  Direct  Oradea
• Vin  alături  de  comunitate
• Fii antidot,  nu  antitot

Fundația Comunitară Cluj
• Meșter  STEAM  Box
• Activarea  comunității  la  Bonțida  - the  next  level
• Noaptea  Cercetătorilor  
• Comunități  active  în  conservarea  mediului

Fundația Comunitară Banatul Montan 
• Activism  civic  în  practică

Fundația Comunitară Timișoara
• Meet  (in)  Nature  @GreenFeel  (Flex  Foundation)
• Eroi  Urbani  (Ness  Romania)
• Noaptea  Cercetătorilor
• Activism  civic  în  practică

Fundația Comunitară Sibiu
• Academia  de  Leadership  Urban
• Podcast  Orașul  din  care  n-ai  mai  pleca
• Code  for  Sibiu,  powered  by  AgileFreaks,  

facilitat  de  FCS

Evenimente  și  campanii  
de  activare  comunitară

Proiect  comunitar
Programe  de  leadership și  
capacitare  ONG

Programe  de  activare și   
dezvoltare  comunitară
Cerc
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PROGRAME DE SUSTENABILITATE

Fundațiile Comunitare se pregătesc pentru următorul pas în dezvoltarea lor ca organizații de reper în mijlocul comunităților în care activează. Una dintre măsurile strategice este crearea unei rezerve financiare 
permanente care să asigure stabilitatea și dezvoltarea în perspectivă.
Ghidați de consultanți cu peste 20 de ani experiență în domeniul filantropiei, liderii Fundațiilor Comunitare pun în practică și construiesc relații de încredere cu donatorii interesați să contribuie pe termen lung 
în strategia, viziunea și programele fundației care de-a lungul anilor și-au dovedit valoarea.

credit foto: FC Odorheiu Secuiesc
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Mihai Căprioară
director executiv Fundația Comunitară Bacău

Evoluția unei Fundații în comunitate nu este una liniară. Unele procese și programe sunt repetitive, 
ciclice, lucrurile sunt în mișcare. Comunitatea este cea care ne mișcă pe noi în anumite direcții acolo 
unde e nevoie să răspundem, fie că e vorba de crize în educație, sociale, de sănătate,  de 
comunitate. Alteori avem noi leadership și propunem comunității diverse lucruri, dar mereu este 
undeva la mijloc, ca la un tango, noi facem un pas, comunitatea face și ea unul! 
În plan național, îmi dă încredere rețeaua de fundații pe care o avem. Este cadrul în care apar idei 
noi, se experimentează, se multiplică în manieră rapidă. 
În plan local, mi se pare că s-a adunat o masă critică de oameni și idei care reușesc să inoveze, să 
implementeze și să miște lucrurile într-o manieră profesionistă. 
Ce ar mai trebui în perspectivă? Să dezvoltăm programe structurate de identificare și dezvoltare a 
leadershipului social.

Binele ne dă încredere

49Raport de activitate - 2021



PROGRAME DE SUSTENABILITATE

Fundația Comunitară Țara Făgărașului
• Fond  de  rezervă

Fundația Comunitară București
• Fond  de  rezervă

Fundația Comunitară Prahova
• Fond  de  rezervă

Fundația Comunitară Sibiu
• Fond  de  rezervă
• Refondatorii

Fundația Comunitară Cluj
• Club  100
• Fondul  de    rezervă

Fundația Comunitară Mureș
• Fond  de  rezervă

Fundația Comunitară Iași
• Fond  de  rezervă

Fundația Comunitară Odorheiu Secuiesc  
• Fond  de  rezervă
• Comunitate  Filantropică

Fundația Comunitară Brașov
• Fond  de  rezervă

Fundația Comunitară Bacău
• Fond  de  rezervă

Fundația Comunitară Oradea
• Fond  de  rezervă
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MEMBERSHIP ȘI CONTRIBUȚII ÎN SECTORUL NONGUVERNAMENTAL

Unul dintre obiectivele cheie ale Fundațiilor Comunitare este să 
sprijine și să susțină creșterea organizațiilor nonguvernamentale 
și a grupurilor de inițiativă, dar mai ales să le stimuleze să își 
asume rolul în dezvoltarea orașelor și comunităților locale în care 
activează. 

Prin sistemul relațional pe care Fundațiile îl simbolizează în 
comunitățile lor în raport cu autoritățile, societatea civilă, 
companii, ele au devenit un partener strategic la nivel național 
pentru inițiative transversale în cadrul sectoarelor privat și 
nonguvernamental. 

Sub umbrela Federației, Fundațiile au contribuit la dezvoltarea de 
instrumente și resurse și au susținut contexte de reprezentare în 
favoarea profesionalizării filantropiei în România.
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MEMBERSHIP ȘI CONTRIBUȚII ÎN
SECTORUL NONGUVERNAMENTAL
Grupul Federațiilor & Coalițiilor la nivel național. 
Rețeaua Fundațiilor Comunitare a fost reprezentată de 
președintele executiv care a avut o intervenție în cadrul celei de-a 
13-a ediții a conferinței organizate de FOND (Federația 
Organizațiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare din 
România): Școala Română de Dezvoltare. Participanții au fost 
parteneri guvernamentali, din mediul academic și din sectorul 
neguvernamental. 

Notabil este că, probabil în ultimii 10 ani, a fost primul context de 
reuniune a structurilor și suprastructurilor de tipul coaliții, rețele și 
federații, ocazie cu care reprezentanții au discutat despre 
punctele de intersecție și lucrurile care pot fi făcute împreună. În 
urma evenimentului, Federația a continuat să fie activă în grupul 
format. 
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Sandor Gal
director executiv Fundația Comunitară Mureș

Binele ne dă încredere

În cei 11 ani de la înființarea Fundației Comunitare Mureș am parcurs un drum bogat în acțiuni - activități 
finanțând mai mult de 400 de proiecte locale cu peste 1,5 milioane lei și implementând mai multe proiecte 
proprii. În ultimii ani focusul a fost mutat pe dezvoltarea de fonduri de finanțări locale și ne preocupă 
foarte mult sustenabilitatea pe termen lung a Fundației - în acest scop am dezvoltat un fond permanent. 
Ce ne dă încredere? Că în acești ani am auzit de nenumerate ori că nu se poate, nu o să funcționeze - 
iar echipa fundației a reușit să demonstreze că totuși, dacă vrem, funcționează lucrurile și în România. 
Avem încredere în echipă și în oamenii care vor să schimbe ceva în binele comunității.
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Platforma Donatorilor este platforma care oferă pentru 
prima dată o imagine mai clară asupra domeniilor finanțate (și 
subfinanțate) și va contribui la o distribuire mai bună a finanțărilor 
având ca reper nu doar direcția internă a finanțatorului, ci ceea ce 
se întâmplă în tot ecosistemul. 

Până în luna aprilie 2021, în Platforma Donatorilor s-au închis date 
din partea a 15 finanțatori și 18 Fundații Comunitare, 
reprezentând granturi în valoare totală de 517 milioane de euro 
acordate în 53 de domenii către peste 920 de organizații nonprofit 
și grupuri de inițiativă. Platforma este dezvoltată de 
Code4Romania. 

VotONG este platforma prin care societatea civilă își alege 
reprezentanții transparent, printr-un proces electiv bazat pe o 
participare deschisă a cât mai multor ONG-uri. Este proiectată de 
Code for Romania în Civic Labs, iar Federația s-a implicat activ în 
prima rundă de alegeri în cadrul Comisiei de Evaluare a 
candidaturilor și a continuat să contribuie și în următoarele 
procese. 

Coaliția pentru Educație Digitală sprijină dezvoltarea 
educației digitale de calitate în România și adaptarea ofertei 
educaționale astfel încât aceasta să pregătească copiii și tinerii 
pentru transformarea societății și a pieței muncii sub impactul 
tendințelor tehnologice. Federația este membru fondator alături de 
alte opt organizații.
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PROGRAME ȘI PROCESE DE CONSOLIDARE A 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.
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Isabela Alexe
director executiv Fundația Comunitară Prahova

Binele ne dă încredere

Fundația Comunitară Prahova a evoluat în comunitate alături de comunitate. Ne-am crescut forțele și 
abilitățile odată cu voluntarii noștri, ne-am dezvoltat viziunea, strategia și implicarea în comunitate o dată 
cu companiile care au fost permanent alături de noi, am învățat cum să vedem mai clar nevoile din 
comunitate, cum putem dezvolta programe mai potrivite acestor nevoi, o dată cu membrii consiliului 
director, am învățat cum să fim mai sustenabili o dată cu partenerii din rețeaua Federației Fundațiilor 
Comunitare.
Încrederea pe care o avem în programele noastre ne este susținută de efervescența comunității noastre 
și efervescența rețelei de fundații comunitare. Trăim o perioadă în care resursele materiale și psihologice 
ne sunt solicitate în situații cu care nu ne-am mai confruntat până acum. Răspunsul membrilor 
comunității, de coeziune, implicare și suport, ne arată că există  în comunitate oameni cu care suntem 
onorați să colaborăm în baza valorilor comune pe care le împărtășim, cât și oameni care merită să fie 
ajutați. Aceste două „componente” esențiale ne oferă motivația și încrederea de a ne implica cu toate 
forțele și de a implementa în comunitate programe strategice cu viziune pe termen lung. 
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PROGRAMUL DE DEZVOLTARE
A CAPACITĂȚII
ORGANIZAȚIONALE FFCR

PROGRAMUL DE ASISTENȚĂ 
TEHNICĂ DEDICATĂ FUNDAȚIILOR
COMUNITARE 

GRUPURI ȘI CONTEXTE DE LUCRU  

Scopul programului de Capacity Building (2019-2023) 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 
specifice Fundațiilor Comunitare, contexte de comunicare 
periodică între membri, coalizarea în organizarea unor aplicații 
sau inițiative comune.

Cea mai semnificativă realizare din 2021 este regândirea 
programului de evaluare a standardelor, un proces strategic de 
consolidare a mișcării, inițiat și reașezat de cei 5 membri ai 
Comitetului și președintele executiv, adoptat de toate cele 18 
Fundații Comunitare în cadrul Adunării Generale.

În plus, am fost norocoși să ne vedem la Criț, în iunie, ocazie cu 
care cele 3 Fundații Comunitare mai tinere (Banatul Montan, 
Buzău și Vâlcea) au aderat oficial și au devenit membre FFCR. 
Momentul de la Criț încununează pașii de aderare și a deschis 
calea către procesele de induction la care au contribuit Federația 
și Fundații Comunitare cu experiență îndelungată de membru.

Programul de Asistență Tehnică dedicată Fundațiilor Comunitare 
(2020-2025), finanțat de Romanian-American Foundation, este 
programul de suport prin care Federația își propune să întărească 
și să dezvolte capacitatea fundațiilor comunitare pentru a-și 
susține misiunea în plan local prin inițierea unor procese dinamice 
de lucru cu contribuția activă a membrilor rețelei. 

Principalele componente ale programului vizează dezvoltarea de 
instrumente în sustenabilitate; suport național în dezvoltarea 
Fondului Științescu; susținerea membrilor consiliilor directoare; 
consolidarea profilului de grantmaker la nivelul rețelei; precum și 
facilitarea accesului și împărtășirea cu membrii a diferitor 
oportunități și resurse.

Programul de susținere a capacității fundațiilor comunitare este un 
proces de suport și capacitare a oamenilor care formează această 
rețea pusă în mișcare prin abilitățile, competențele și atașamentul 
acestora față de principii și valori comune.

Federația reprezintă o platformă de sharing și interacțiune atât la 
nivelul rețelei, între membri, dar și ca nod de comunicare pentru 
propuneri și inițiative din afara mișcării și destinate fundațiilor 
comunitare, la nivel național sau regional.

Printre cele mai active grupuri de lucru facilitate de Federație: 
• Comitetul Pentru Standarde format din 6 reprezentanți din rețea 
care au misiunea de a conduce procesele de evaluare la nivelul 
membrilor FFCR și de a-i susține în alinierea la standardele 
naționale.
 • Grupul Directorilor Executivi în care cei 18 lideri se reunesc 
pentru a se consulta în contexte dinamice, pentru a împărtăși și 
pentru a lua decizii împreună la nivelul rețelei. 
• Coordonatorii locali Științescu, 15 grant managers, vin împreună 
periodic dornici de a împărtăși bune practici în cadrul celui mai 
iubit program național de educație STEAM. 
• Grupurile tematice Fondului pentru un viitor mai bun în 
comunitate reunesc grant managers, oameni de comunicare și 
directori executivi conectați și aliniați în dezvoltarea bunelor 
practici de program. 
• Grupul Fundațiilor Comunitare care dezvoltă Fondul de Rezervă 
este format din 11 reprezentanți care și-au asumat un proces 
susținut de învățare și dezvoltare pe termen de câțiva ani. 
• Comitetul de organizare al celei de-a V-a ediții a Conferinței 
Naționale a Fundațiilor Comunitare din România.
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PLATFORMĂ INTERNĂ DE
RESURSE ȘI COMUNICARE  

Blueprint
Blueprint - biblioteca 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.

Newsletters
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. La finalul 
lunii, Niuzzul Științescu pornește în misiunea de a aduce noutăți 
din universul educației STEAM, atât despre program, cât și despre 
parteneri.
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Radu Prună
președinte Consiliu Director Fundația Comunitară Vâlcea

Binele ne dă încredere

Mie mi-au dat încredere în primul rând oamenii care făceau parte din echipă (respectiv grupul de 
inițiativă), pentru că eu m-am alăturat ulterior. Recunosc că am fost sceptic la început, și multă lume m-a 
demoralizat, ba prin întrebări despre ce câștig eu dacă intru în fundație, ba prin afirmații de genul că nu 
o să reușim, ca nu o să găsim oameni cu care să lucrăm, nu o să găsim finanțare pentru continuitate etc.
Sunt extrem de mulțumit de evouția FCVL, avem cea mai bună echipă executivă, și datorită oamenilor 
am încredere că putem să continuăm proiectul pe o perioadă lungă de timp. Avem expertiză în scrierea 
proiectelor, ne dorim să avem o creștere exponențială a fondurilor gestionate și a ONG-urilor finanțate, și 
sunt sigur că vom reuși să ne îndeplinim obiectivele.
Încrederea am “furat-o” de la oamenii apropiați, din bula noastră, oameni care ne ajută la orice proiect al 
fundației, indiferent dacă e vorba de sprijin material sau moral. Într-adevăr cu donatorii individuali mai 
avem puțin de lucrat, deoarece focusul nostru principal a fost pe IMM-uri/companii care ne-au sponsorizat 
evenimentele, preferând ca la început de drum să avem un randament mai rapid. Consider că abordarea 
pentru donatori persoane fizice trebuie să fie pe termen lung, unde va trebui să investim mai multe 
resurse decât cele adresate companiilor, pentru aceleași rezultate.
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 Fundații Comunitare
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Fundația Comunitară Bacău a făcut primii pași în oraș în 
anul 2013. De atunci, principalul focus al organizației a fost 
creșterea de comunități în jurul unor valori comune și crearea de 
contexte în care oamenii să poată trăi și observa impactul 
lucrurilor făcute împreună. 

Fie că vorbim de 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, Bacău e acasă oriunde 
ai fi, Gustul Viitorului, Cupa Companiilor la Fotbal, Cunoaște 
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 Banatul Montan s-a înființat la 
finalul anului 2019 datorită celui mai mare grup de inițiativă a unei 
fundații comunitare din țară, peste 30 de persoane. Misiunea 
fundației este să contribuie la îmbunătățirea calității vieții în 
județul Caraș-Severin, prin valorificarea resurselor locale 
existente, susținerea inițiativelor de dezvoltare inovative și a 
proiectelor/oamenilor ce desfășoară activități cu impact pozitiv în 
comunitatea locală. Credem în comunicare transparentă, 
sustenabilitate, educație continuă și perseverență.

Credem în ideea de colaborare și cooperare, credem în potențialul 
acestei zone și credem în oameni. Este timpul să lucrăm 
împreună, să ne ghidăm activitatea după un plan realist și coerent, 
bazat pe analiza nevoilor cetățenilor. Pe termen lung ne dorim ca 
acțiunile noastre să ducă  la stimularea participării civice, la 
dezvoltarea serviciilor pe care le oferă ONG-urile deja existente și 
la creșterea rolului pe care cetățenii îl au în rezolvarea problemelor 
comunității.

Visul nostru este să trăim într-o comunitate activă, responsabilă și 
solidară care se implică cu optimism în crearea propriului viitor.

Fundația Comunitară Brașov. În 2021, echipa energică a 
Fundației Comunitare a crescut 5 programe: Brașov Heroes #8, 
Cercul de Donatori #9 (ediție online de pandemie),  Științescu 4.0, 
Fondul pentru un viitor mai bun în comunități, Brașovul Pregătit și a 
demarat un program nou.

Matematica implicării a însemnat pentru noi:
- 51 de donatori companii care au crezut în programele fundației 
(33 pentru Brașov Heroes, 11 pentru Cercul de donatori, 6 pentru 
Șiintescu 4.0, 1 pentru Fondul Sportul pentru Toți)
- 2029 de donatori individuali - din care 1929 pentru Brașov Heroes 
(981 alergători și 948 de donatori) și 100 pentru Cercul de donatori. 
Fundația a reușit astfel să susțină 42 de proiecte din comunitate: 11 
în cadrul Brașov Heroes, 11 în cadrul Științescu 4.0, 3 în cadrul 
Cercului de donatori, 13 în cadrul Sportul pentru toți, 3 în cazul 
Brașovul Pregătit și 1 în cadrul Fondului pentru Educație.

Suntem bucuroși de rezultate, dar mai ales de faptul că am reușit 
să activăm comunitatea, să fim generoși și uniți într-un al doilea an 
de pandemie, de restricții și de incertitudini. Am luat decizii 
curajoase, am muncit mult și ne-am sudat ca echipă, ne-am 
reconectat cu comunitatea în cadrul evenimentului emblematic, 
Brașov Heroes. Am reușit astfel să transformăm într-o oportunitate 
de creștere și de implicare comunitară un an care s-a dovedit și el 
a fi provocator.
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Fundația Comunitară București aduce 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 11 ani, a finanțat peste 700 de proiecte și burse 
din București și Ilfov, cu 3.9 milioane de euro. 

Fundația Comunitară Buzău construiește infrastructuri 
(fonduri, programe, evenimente, apelul de finanțare etc.) ce 
conectează oameni cu inițiativă, idei și resurse din județul Buzău.
Scopul Fundației Comunitare este să dezvolte resursele locale și 
să susțină transformarea județului Buzău într-un loc mai bun 
pentru copiii noștri. 

Împreună ne implicăm activ și proactiv în domenii importante de 
interes comun precum educație, sănătate și mediu înconjurător.

Fundația Comunitară Cluj. Din ianuarie 2008 a investit în 
descoperirea și manifestarea generozității clujenilor. În 2009, 
2010, 2011, 2012, le-a propus liderilor informali și celor din 
funcțiile publice o nouă perspectivă asupra dezvoltării comunității. 
În 2014, 2015 a pus bazele bugetării participative, cu care 
administrația locală se mândrește și astăzi.

În 2017 și-a redefinit obiectivele strategice: extinderea ofertei de 
granturi și burse la nivel de județ, suport pentru organizațiile 
neguvernamentale mici, mijlocii și a grupurilor de inițiativă, 
implicarea în protejarea mediului natural și construit, susținerea 
antreprenoriatului social. În 2019, din cele 4 direcții strategice de 
acțiune, educația a fost numită primus inter pares. În 2021 și-a 
asumat responsabilitatea de a dezvolta și organiza, prin tot ceea 
ce face, infrastructura de implicare civică, pentru ca antrenarea 
individuală în dezvoltarea comunității clujene și, implicit, 
exprimarea voluntară a generozității să fie accesibilă, amuzantă, 
stimulantă și în deplin acord cu motivațiile personale. Tot în 2021 
au fost active programele Științescu Cluj - Nivelurile A, B și C, 
ediția a 4-a, Fondul de Rezervă Cluj - Swimathon 11 #ONG Help!, 
65+ ReACTIV, Fondul pentru un viitor mai bun în comunități 
Cluj-Napoca și Turda, Lidl Bonțida - Clubul STEAM Box, Împreună 
pentru SIMO, Club 100, Fondul de Rezervă.    
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Fundația Comunitară Covasna.  În ultimii doi ani, 
Fundația Comunitară Covasna și-a realizat programele atât din 
resurse locale, cât și externe, din străinătate. 

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. În 2015, Fundația 
Comunitară Dâmbovița și-a început povestea de a fi alături de 
dâmbovițeni, prin Fondul de sănătate “Dăm o șansă vieții”. Secția 
de neonatologie a maternității din Târgoviște a fost dotată cu 
primul bilirubinometru, în valoare de 5000 de euro. Un an mai 
târziu, prin bursele ,,Excelența în educație”  27 de elevi de 
gimnaziu și liceu au fost susținuți să-și cultive talentul. Povestea 
a continuat,  prin organizarea ,,Cercurilor de donatori” și 
susținerea unor proiecte sociale pentru copiii din centrele de 
plasament și oamenii străzii. 

Trei ani consecutiv am înotat împreună la Swimathon pentru  
proiecte comunitare care au strâns din donații 20 000 lei. Prin 
bursele Tehnium, 31 de elevi de la învățământul tehnologic au fost 
susținuți prin mentorat, burse profesionale și vizite de studiu. La 
sfârșitul fiecărui an ,,Prețuim oamenii” este gala umanitară unde 
mulțumim tuturor acelora care se implică în comunitate. În anul 
pandemic 2020, prin Fondul ,,Solidaritate pentru viață” am  donat 
spitalelor dâmbovițene, materiale sanitare în valoare de 312 220 lei.

Fundația Comunitară Iași. investim pentru transformarea 
Iașului într-un oraș în care să fim mândri că locuim. De la 
înființare, în 2012, am investit în comunitate peste 8 milioane de 
lei, prin mai bine de 500 de proiecte de dezvoltare comunitară și 
peste 800 de bursieri. 
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Fundația Comunitară Galați. Suntem o organizație 
non-guvernamentală și non-profit. Activăm inițiatori din 
comunitate, să își asume responsabilitatea comună pentru a 
transforma 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 Mureș din 2011 s-a concentrat pe 4 
tipuri de activități încercând în continuu să identifice și să 
răspundă la nevoile comunității. 

1. Organizăm în fiecare an mai multe evenimente de strângere de 
fonduri - SWIMATHON.ms, Cercul de Donatori și Bikeathon Mureș 

2. Construim  fonduri locale de finanțări tematice și numite 
împreună cu implicarea companiilor și donatorilor -  Fondul 
Științescu - Richter pentru chimie, Științescu - Uniprest pentru 
fizică și Științescu; Fondul Comunitar Reghin; Fondul pentru un 
viitor mai bun în comunitate; Fondul de urgență Mureș 4 Ukraina; 
Strop de Aer - pentru aparate de măsurare a calității aerului în 
oraș.

3. Promovăm mobilitatea urbană sustenabilă prin programele 
MuresMobil, MuresOnBike, Breakfast For Bikers, Skirtbike și 
Critical Mass.

4. Dezvoltăm un program de educație pentru siguranță în trafic 
pentru bicicliști prin Academia Velo și un program de Educație 
pentru siguranță care include următoarele teme: victimizare 
minori, delincvență juvenilă, dependență (drog, internet, jocuri), 
violența domestică, trafic de persoane (exploatare sexuală, prin 
muncă), bullying, cyberbullying împreună cu partenerii noștrii.

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 acesteia. 

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 
Odorheiu, fie prin educație, cultură, sport, protecția mediului, 
antreprenoriat, ori alte tipuri de inovație.
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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 9 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, burse și programe operaționale a fost de 3.576.245 lei, 
numărul beneficiarilor direcți și indirecți a depășit 36.000, peste 
13.500 de persoane au participat la evenimentele organizate în 
cei 9 ani și peste 1230 de voluntari s-au implicat în organizarea 
acestora. 

Fundația Comunitară Prahova aduce împreună cauzele 
care contează și oamenii cărora le pasă, prin programe care 
încurajează filantropia locală și implicarea civică. Lucrăm zi de zi 
la firul ierbii, alături de oamenii cu inițiativă pentru a transforma 
ideile bune în soluții concrete. 

Identificăm cele mai importante probleme din comunitate, căutăm 
oamenii pasionați de munca lor, îi susținem financiar și cu 
expertiză pentru a duce la îndeplinire soluțiile propuse pentru 
nevoile din comunitatea prahoveană. Printre programele 
dezvoltate de Fundația Comunitară Prahova se numără Fondul 
Prahova pentru Educație by OMV Petrom, Fondul „Fapte Bune 
care Dăinuie” by OMV Petrom, Fondul un viitor mai bun în 
comunități Ploiești, Cercul de Donatori, Gala Comunității 
Prahovene, Semimaraton Ploiești #supercursafaptelorbune, 
Fondul Științescu Prahova, Fondul de Burse și Mentorat, 
Cafeneaua Comunitară. 

Viziunea Fundației Comunitare Prahova este ca județul să devină 
o comunitate curată, efervescentă cultural, inclusivă, cu oameni 
educați, informați și cu spirit civic, cu o societate civilă activă și 
lideri care reprezintă modele de implicare în comunitate.  

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 
280 de proiecte în cele 11 ediții. 

De asemenea, a pus pe picioare și s-a implicat în programe și 
proiecte precum Fondul Științescu, sibian/că, ocomunitate.ro, 
Code4Sibiu, Sibiul Verde, CitySense, 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 385 de proiecte, cu valoarea totală de peste 
5,5 milioane lei.
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Fundația Comunitară Timișoara 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 190 de inițiative cu impact 
pozitiv pentru comunitate. 

Prin intermediul FCTM, educația alternativă este susținută prin 
Științescu, orașul are acum o grădină urbană – Grădinescu, 
inițiativele comunității sunt susținute prin programe precum 
Timotion, Cercul de Donatori Timișoara, Meet In Nature, Talk the 
Walk, Resilience Lab Tm, Ro Bike Valley sau Fondul pentru un 
viitor mai bun. FCTM este şi co-iniţiator al unor acţiuni locale mai 
complexe apărute ca răspuns la situaţii de criză, cum ar fi Oxigen 
pentru Timişoara sau Timişoara pentru Ucraina. 

Fundația Comunitară Vâlcea a debutat ca grup de 
inițiativă în 2018 și a fost înființată în 2019. FCVL funcționează ca 
un liant în comunitate, reușind să conecteze fonduri, oameni și 
inițiative cu scopul de a impacta pozitiv mediul comunitar. 

Din 2019 am reușit să aducem în prim plan proiecte din 
comunitate pe care le-am finanțat prin intermediul evenimentelor, 
precum Cercul donatorilor (3 ediții) și Vâlcea Forest Run, aflat la 
cea de-a V-a ediție. 

În 2020, FCVL s-a adaptat eficient la realitatea pandemică creând 
un fond de urgență pentru spitalele din județ și reușind să 
mobilizeze fonduri de peste 200.000 lei de la 310 donatori. În 
total, am finanțat până acum 31 de proiecte, cu o valoare totală de 
435.954 RON și am inițiat proiecte proprii în valoare de 329.233 
RON.

Misiune: Ne dorim o comunitate curajoasă care își găsește vocea 
pentru a cere explicații, care știe să-și rezolve problemele, în  care 
oamenii se implică, caută soluții împreună și luptă pentru 
drepturile lor, învață din greșeli, transformând nevoile în  
oportunități pentru fiecare copil, tânăr, adult și senior al județului.

Fundația Comunitară Țara Făgărașului inspiră și 
susține inițiative locale, mobilizează resurse și aduce împreună 
oameni și organizații care doresc să contribuie la dezvoltarea 
comunității făgărășene.

Resursele financiare mobilizate de FCTF sunt distribuite prin 7 
fonduri care acordă burse și granturi pentru comunitate. În 
perioada 2013 – 2021, FCTF a oferit peste 2.550.000 lei, prin 675 
de granturi și burse.

În anul 2021, FCTF a finanțat 100 de proiecte și burse, în valoare 
totală de 564.166 lei.

Pentru companiile care doresc să sprijine dezvoltarea 
comunităților locale din Țara Făgărașului, FCTF oferă consultanță 
pentru identificarea domeniilor de implicare și a mecanismelor de 
sprijin pe care acestea le pot utiliza.
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Ana-Maria Dăscălița
Specialist Comunicare Fundația Comunitară Iași

Mi-am dorit ca acțiunile întreprinse să aducă o contribuție oamenilor din jurul meu, mi-am dorit să 
mă simt parte din comunitatea în care trăiesc și dorința mea s-a împlinit odată cu intrarea în echipa 
Fundației Comunitare Iași.
Activitatea mea zilnică are sens acum, bucuria cu care intru în clădire o datorez echipei fantastice 
cu care lucrez, dar și beneficiarilor programelor și proiectelor implementate de Fundație.
Oamenii deosebiți pe care am avut șansă să îi cunosc prin intermediul Fundației Comunitare Iași 
îmi dau încredere că împreună creștem Binele. Rolul nostru este să susținem evoluția unei societăți 
armonioase făcând Bine, dăruind Bine, primind Bine.

Binele ne dă încredere
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Covasna
Alba

Mureș
București

Sibiu
Iași

Ţara Făgărașului
Prahova
Oradea
Bacău

Timișoara

Dâmbovița
Galați
Brașov

Banatul Montan
Vâlcea
Buzău

2008

2010

2011

2012

2013

2015

2016

Cluj
Odorheiu Secuiesc

2019

52%
din totalul 
populaţiei

MIȘCAREA FUNDAŢIILOR COMUNITARE DIN ROMÂNIA
2008 - 2021

Venituri din

afara comunității

SURSE DE VENIT 2008 - 2021

Fundații și instituții private
8.027.378  (7%)

Parteneri și finanțatori din cadrul
programului național pentru
dezvoltarea fundațiilor comunitare

20.735.854  (18%)

Venituri

din comunitate

Donatori individuali
25.195.999 (21%)

Altele
(dobânzi, taxe etc)
1.863.969 (2%)

Companii
55.712.093 (47%)

Fonduri publice
5.969.707 (5%)
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Distribuție anuală

Total 47.738.837

12.776.300
(436 proiecte)

80.822
(17 donații)

5.772.628
(2.508 burse)

2.743.224
(173 cazuri)

42.594.995
(5.003 granturi)

SUPORT FINANCIAR ACORDAT
ÎN COMUNITATE

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2017 2018 2020 202120192015

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016 20212020201920182017

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

4.836.486

10.163.678

8.114.591

6.853.044

2 16171815 1516

2015

1512128633Nr. Fundații
Comunitare

12 15 161718151615

9.000.000

7.500.000

4.500.000

6.000.000

3.000.000

1.500.000

6.000.000

3.000.000

2008-2021

42.594.995

Protecţia animalelor
506.108 (67 granturi)

Cultură şi artă
1.841.382 (499 granturi)

Democrație
și participare civică

417.502 (110 granturi)

Educaţie
14.839.192 (2.085 granturi)

Sănătate
7.568.032 (472 granturi)

Mediu şi biodiversitate
2.937.989 (243 granturi)

Diversitate
746.347 (42 granturi)

Alte domenii
1.802.899 (150 granturi)

Incluziune socială
6.665.350 (743 granturi)

Spaţii publice
şi comunitare

3.182.474 (300 granturi)

Sport
2.087.716 (292 granturi)

EVOLUȚIA PROGRAMELOR ȘI EVENIMENTELOR
ORGANIZATE DE MAI MULTE FUNDAȚII COMUNITARE DIN ROMÂNIA 2007-2021

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 2020 2021

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

Talk the Walk

Cutremur CitySense

FONDURI DE URGENȚĂ COVID-19

166.612 290.944 294.678 645.242
1.544.636

5.244.689 5.020.895

6.398.106

15.966.996

13.019.741

8.541.321

4.059.601

854.911
1.919.591

9.000.000

12.000.000

GRANTURI ACORDATE /
DOMENIU 2008 – 2021

Gradinescu Fonduri de urgență COVID-19

Fondul pentru un viitor mai bun în comunități

189.574
Suma

841.541
Suma donaţii in-kind

11
Cauze

28
Donatori

1.603
Beneficiari

11.012.004
Suma

1.688.608
Suma donaţii in-kind

297
Cauze

12.040
Donatori

116.618
Beneficiari

Total
63.967.969

2020 2021

Granturi

Burse
Proiecte proprii si
implementate/gazduite

Cazuri medicale

Donații în natură

4.089.437
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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

Beneficiari
293.939

Valoarea fondurilor de finanţare
1.040.780

Granturi
536

$

$

$

$

$

$

$

$

2015

78

151.997
67.797

2021

$

$

0

4.790
500

2020

$

$

2

10.703
40

2019

$

$

$

10

61.034
26.200

$

$

$

$

$

$

$

2016

71

125.674
27.933

$

2018

2

10.000
600

$

$

$

$

2017

33

72.578
13.085

MECANISME PENTRU ATRAGEREA RESURSELOR LOCALE

CARD COMUNITAR
în Odorheiu Secuiesc,
Covasna, Mureş,
Iaşi, Oradea, Prahova

67.607 utilizatori TOTAL: 1.455.219
2009 2010 2011 2012 2013 2014

276.972
298.299

61.574

201720162015

FONDURI ATRASE
PRIN EVENIMENTE SPORTIVE
2009-2021

Swimathon Competiţii de alergare Bikeathon Sari pentru
comunitate

TOTAL: 22.113.754

8.841.410 12.368.690 880.291 10.590

2009 2010 2011 2012 2013

27.000 63.000 111.681 224.647

2014 20162015

547.462
888.790

2019 2020 202120182017

1.289.307

1.979.400

2.598.511

3.523.459

4.469.553

2.037.102

4.353.842

291.739
263.888

217.121

36.399
7.9281.299

YOUTHBANK ROMANIA 2007 - 2021
Program de sprijin pentru inițiativele comunitare ale tinerilor

PIB/capita

Salariu mediu net lunar 3.217/2020*

54.654,3/2019*PIB

Venituri publice totale
la bugetul de stat

1.058.973,2 mil. / 2019*
71.987,4 mil. / 2020*

*   Date de la Institutul Naţional de Statistică         ** Date de la Ministerul Justiţiei

DATE NAŢIONALE
Persoane angajate
Rata şomajului
Nr. de companii
Nr. de ONG-uri

5.031.767
3,40%

624.206
68.734

2020*
2020*
2020*
2022**

Program iniţiat de

Şi participarea fundaţiilor comunitare

În parteneriat cu

Datele pentru anul 2021 au fost colectate de la 16 Fundații Comunitare din România din cele 19 existente, excepție facând Fundația 
Comunitară Alba, Fundația Comunitară Covasna și Fundația Comunitară Dâmboviţa.!
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Bianca Băilă
Grants Manager Fundația Comunitară Timișoara

Încrederea se naşte acolo unde este loc de experimentat, unde se creează spaţiu pentru încercare 
şi eroare, acolo unde poţi striga în gura mare: „Evrica! S-a întâmplat pentru prima dată în şcoala mea 
sau în cartierul meu...”, unde se învaţă împreună şi se celebrează fiecare pas.

Binele ne dă încredere
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Raportul auditorului independent 
 
Catre, 
Membrii Consiliului Director al Federatiei Fundatiile Comunitare din Romania 
 

Raport cu privire la auditul situatiilor financiare 
 
 
Opinie 
 

1. Am auditat situatiile financiare individuale anexate ale Federatiei Fundatiile Comunitare din 

Romania, cu sediul social in Bucuresti, Intrarea Dridu nr.7, identificata prin codul unic de 

inregistrare fiscala nr. 30292225, care cuprind Bilantul la data de 31 decembrie 2021, Contul 

rezultatului exercitiului, repartizarea rezultatului, situatia activelor imobilizate pentru 

activitatile fara scop patrimonial, situatia activelor imobilizate pentru activitati economice. 

 

2. Situatiile financiare individuale la 31 decembrie 2021 se identifica astfel: 

 
Excedent al activitatilor fara scop patrimonial : 809.455 lei 

Venituri totale din activitati fara scop patrimonial: 2.984.417 lei 

Cheltuieli totale din activitati fara scop  patrimonial: 2.174.962 lei 

 

In opinia noastra, situatiile financiare individuale anexate ofera o imagine fidela a pozitiei 

financiare a Federatiei Fundatiile Comunitare din Romania la data de 31 decembrie 2021, 

precum si a performantei financiare si a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiu1 financiar 

incheiat la aceasta data, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finante1or Publice nr. 

3103/2017 privind aprobarea Reglementarilor contabile pentru persoanele juridice fara scop 

patrimonial, cu modificarile ulterioare si OMFP  85/2022 din 26 ianuarie 2022 privind 

principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a 

raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului 

Finanţelor, precum şi pentru reglementarea unor aspecte contabile. 
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Baza  pentru opinie 

3. Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit (“ISA”), 

Regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului si al Consiliului European (in cele ce urmeaza „ 

Regulamentul”) si Legea nr.162/2017 („Legea”). Responsabilitatile noastre in baza acestor 

standarde sunt descrise detaliat in sectiunea “Responsabilitatile auditorului intr-un audit al 

situatiilor financiare” din Raportul nostru. 

 

4. Suntem independenti fata de Federatia Fundatiile Comunitare din Romania, conform Codului 

Etic al Profesionisti1or Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica 

pentru Contabili (codul IESBA), conform cerintelor etice care sunt relevante pentru auditul 

situatiilor financiare in Romania, inclusiv Regulamentul si Legea, si ne-am indeplinit 

responsabilitatile etice conform acestor cerinte  si conform Codului IESBA. Credem ca probele 

de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia 

noastra. 

 

5. Evidentierea unor aspecte 

Luând în considerare situația  legată de pandemia COVID 19 si a riscurilor generate  de 

conflictul din Ucraina, la data acestui Raport nu existau suspiciuni cu privire la continuitatea  

activitatii din acest punct de vedere pentru urmatoarele 12 luni. 

 

În ceea ce privește cifrele din situatiile financiare anuale, facem precizarea ca nu au fost 

inregistrate ajustari ale acestora în contextul evenimentelor enumerate mai sus.  

Opinia noastră nu prezinta rezerve în legatura cu acest aspect. 

 

Strategia de audit 

Noi am conceput strategia de audit pomind de la determinarea pragului de semnificatie si 

evaluarea riscurilor de denaturare semnificativa. 

Am adaptat sfera de aplicare a auditului nostru, in scopul de a realiza proceduri suficiente de 

audit care sa ne permita st emitem o opinie referitoare la situatiile financiare in ansamblu, 

tinand cont de structura, specificul activitatii in care Federatia Fundatiile Comunitare din 

Romania opereaza, procesele si controalele contabile. 

 

72Raport de activitate - 2021



 
EVOCONT CG AUDIT SRL 
CUI 37164193 

Federația "Fundațiile Comunitare din 
România" FFCR  

J17/316/2017 Raportul auditorului independent  
Nr inreg ASPASS FA22/40/21  Situatii financiare la 31.12.2021 

 

Page 3 of 7 
 

 

6 Alte informatii — Raportul Administratorilor 

Administratorii sunt responsabili pentru intocmirea si prezentarea altor informatii. Acele 

alte informatii cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situatiile financiare si raportul 

auditorului cu privire la acestea si nici declaratia nefinanciara. 

 

Opinia noastra cu privire la situatiile financiare nu acopera si aceste alte informatii si cu 

exceptia cazului in care se mentioneaza explicit in raportul nostru, nu exprimam nici un fel de 

concluzie de asigurare cu privire la acestea. 

 

In legatura cu auditul situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 

2021, responsabilitatea noastra este sa citim acele alte informatii si, in acest demers, sa 

apreciem daca acele alte informatii sunt semnificativ inconsecvente cu situatiile financiare sau 

cu cunostintele pe care noi le-am obtinut in timpul auditului, sau daca ele par a fi denaturate 

semnificativ. 

 

In ceea ce priveste Raportul administratorilor (Presedintelui), am citit si raportam daca acesta a 

fost intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu punctele 335-337 din OMFP 

nr.3103/2017.  

In baza exclusiv a activitatilor care trebuie desfasurate in cursul auditului situatiilor financiare, 

in opinia noastra : 

a) Informatiile prezentate in Raportul administratorilor (Presedintelui) pentru exercitiul 

financiar pentru care au fost intocmite situatiile financiare sunt in concordanta, in toate 

aspectele semnificative, cu  situatiile financiare; 

b) Raportul administratorilor a fost intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate 

cu  OMFP nr. 3103/2017 punctele 335-337 . 

 In plus, in baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului situatiilor 

financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2021, ni se cere sa 

raportam daca am identificat denaturari semnificative  in Raportul administratorilor. 

Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect. 
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 Responsabilitatea conducerii si al persoanelor responsabile cu guvernanta  pentru situaţiile 

financiare 

 

7     Conducerea Federatiei Fundatiile Comunitare  din  Romania  este  responsabila  pentru 

intocmirea situatiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu OMFP nr. 

3103/2017, cu OMFP nr. 85/2022 din 26 ianuarie 2022 privind principalele aspecte legate de 

intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale, si pentru acel control intern pe care 

conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare lipsite de 

denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare. 

 

In intocmirea situatiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii 

Federatiei Fundatiile Comunitare din Romania de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, 

daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilitatii 

pe baza continuitatii activitatii, cu exceptia cazului in care conducerea fie intentioneaza sa 

lichideze Federatia Fundatiile Comunitare din Romania sau sa opreasca operatiunile, fie nu are 

nici o alta alternativa realista in afara acestora. 

 

Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de 

raportare financiara ale Federatiei Fundatiile Comunitare din Romania. 

 

Responsabilitatea auditorului intr-un audit asupra situatiilor financiare 

 

8  Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiile 

financiare, in asamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare, 

precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. 

Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garantie a faptului 

ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta intotdeauna o denaturare semnificativa, 

daca aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate fie de frauda, fie de eroare si sunt considerate 

semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor 

influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situatii financiare. 
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9 Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam rationamentul profesional si mentinem 

scepticismul profesional pe parcursul auditului. 

 De asemenea: 

 Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzata fie 

de frauda, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca raspuns la respectivele 

riscuri si obtinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia 

noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de frauda este mai ridicat 

decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda 

poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si evitarea 

controlului intern. 

 Intelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri  de audit 

adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitatii 

controlului intern al Federatiei Fundatiile Comunitare din Romania. 

 Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimarilor 

contabile si al prezentarilor aferente de informatii realizate de catre conducere. 

 Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizarii de catre conducere a 

contabilitatii pe baza continuitatii activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obtinute, 

daca exista o incertitudine semnificativa cu privire  la  evenimente sau conditii care ar putea  

genera  indoieli semnificative  privind capacitatea Federatiei de a-si continua activitatea. In 

cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in 

raportul auditorului asupra prezentarilor aferente din situatiile financiare sau, in cazul în care 

aceste prezentari sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. 

 Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obtinute pana la data raportului auditorului. 

Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare pot determina Federatia sa nu isi mai desfasoare 

activitatea in baza principiului continuitatii activitatii. 

 Evaluam prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare, inclusiv al prezentarilor de 

informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si evenimentele  care stau 

la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela. 
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10 Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si 

programarea in timp a auditului, precum si principalele  constatari ale auditului, inclusiv orice 

deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului. 

11 Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor insarcinate cu guvernanta, stabilim acele 

aspecte care au avut o mai mare importanta in cadrul auditului asupra situatiilor financiare din 

perioada curenta si, prin urmare, reprezinta aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte in 

raportul nostru de audit, cu exceptia cazului in care legislatia sau reglementarile impiedica 

prezentarea publica a aspectului respectiv sau a cazului in care, in circumstante extrem de rare, 

consideram ca un aspect nu ar trebui comunicat in raportul nostru deoarece se preconizeaza in 

mod rezonabil ca beneficiile interesului public sa fie depasite de consecintele negative ale acestei 

comunicari. 

 

Raport cu privire la alte dispozitii legale si de reglementare-entitati de interes public 

 

Noi am fost angajati prin contractul AF004/2022 din data de 06.04.2022 sa efectuam 

auditarea situatiilor financiare ale Federatiei Fundatiile Comunitare din Romania, intocmite in 

conformitate  cu  OMF 3103/2017 si OMFP 85/2022 cu modificarile ulterioare, pentru exercitiul 

financiar incheiat la 31 decembrie 2021. 

  

Confirmam ca: 

 in desfasurarea auditului nostru ne-am pastrat independenta fata de entitatea 

auditata. 

 Nu am furnizat pentru Federatia Fundatiilor Comunitare din Romania serviciile non 

audit interzise, mentionate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr.537/20.14. 

 

Alte aspecte 

12  Acest Raport at auditorului independent  este adresat exclusiv  Federatiei  Fundatiile 

Comunitare din Romania, in ansamblu. 
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Rucsandra Pop
Consultant Asociația pentru Relații Comunitare

Efectul fluturelui
Prima oară am auzit de Fundațiile Comunitare în urmă cu 7 ani. După câteva luni în care am 
cunoscut și înțeles mai bine aceste organizații magice, am ajuns să conduc Programul Național de 
Dezvoltare a Fundațiilor Comunitare din cadrul ARC, organizație care a susținut nașterea și 
dezvoltarea tuturor celor 19 fundații comunitare din România.   
 
Ce mă entuziasmează de-a dreptul este că acum nu mai pot cuprinde cu mintea tot ce fac fundațiile 
comunitare. Acum 6 ani, cunoșteam în amănunt toate programele și inițiativele și mai ales toți 
oamenii din rețea. Acum cuvântul rețea a devenit sărăcăcios. Vorbim despre mișcarea de fundații 
comunitare și cred că e termenul cel mai potrivit. E atâta forfotă în orașe mari și mici și chiar în sate, 
sunt atâția oameni și inițiative puse în mișcare de Fundațiile Comunitare încât nimeni nu mai are de 
fapt putere să îi și să le cunoască pe toate. Mă bucură să văd cum puterea s-a disipat și cum 
împreună am devenit mai puternici. Învățăm unii de la alții, ne săltăm mai sus și mai sus și o dată 
cu noi, cresc și comunitățile. Există teorii care spun că - la fel ca și răul - binele este contagios, că 
un gest mic într-o comunitate, dacă e suficient de vizibil, le dă și altor oameni speranța că pot 
schimba ceva și îi îndeamnă spre acțiune. Un om care donează sau susține o cauză îi va influența 
și pe cei din jur să o facă. România s-a schimbat în ultimii ani în bine și fundațiile comunitare au 
contribuit la această schimbare mai mult decât se vede cu ochiul liber. Metafora cea mai faină care 
îmi vine în minte atunci când mă gândesc la fundații e că atunci când un om face un gest cât de mic 
pentru comunitatea lui, acest gest se multiplică în multe alte locuri din țară. Efectul fluturelui. Fără ca 
măcar să o știe sau să își propună, fiecare om din mișcare când face bine acasă la el declanșează 
o undă nevăzută de bine în alte locuri, pe care poate nici nu le-a vizitat. 

Binele ne dă încredere
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CONSILIUL DIRECTOR & ECHIPA EXECUTIVĂ FFCR   
CONSILIUL DIRECTOR FFCR 2022

◊    Ciprian Păiuș - Fundația Comunitară Iași 
◊    Mihai Căprioară - Fundația Comunitară Bacău 
◊    Claudia Abrudan - Fundația Comunitară Oradea
◊    Daniela Chesaru - Fundația Comunitară Timișoara 
◊    Ștefan Cibian - Fundația Comunitară Țara Făgărașului 
◊    Oana Mesea - Fundația Comunitară Vâlcea
◊    Irina Șerban Atanasiu - Fundația Comunitară Galați

Din Consiliul Director FFCR 2021 au făcut parte: 

◊    Teodora Albiter - Fundația Comunitară Oradea 
◊    Laura Popeea - Fundația Comunitară Brașov 

Echipa executivă

◊    Ciprian Păiuș - Președinte executiv
◊    Irina Patriche - Manager financiar 
◊    Monica Jac - Program Manager Asistență Tehnică pentru Fundații 
◊    Bianca Băilă - Coordonator național de Comunicare Fondul Științescu
◊    Teodora Albiter - Coordonator național program Fondul pentru un viitor mai bun
◊    Andreea Alexandrov - Coordonator de Comunicare Fondul pentru un viitor mai bun
◊    Simona Srebrov - Manager Program național de integrarea refugiaților finanțat de Oxfam
◊    Anne Marie Homokos - Asistent de programe
◊    Mihaela Greșiță-Radu - Network Manager
◊    Beatrice Manole - Program Manager Asistență Tehnică pentru Fundații (până în aprilie 2022)
◊    Sorina Dărăbanțiu - Asistent de programe & Manager program (până în ianuarie 2022)
◊    Luiza Zamora - Coordonatorul Național Fondul Științescu (din octombrie 2022)
◊    Rodica Săvulescu - Manager Comunicare și Consiliere filantropică (din octombrie 2022)
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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.

Parteneri

Finanțatori strategici

Parteneri
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