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Mecanisme umane
A fost pentru noi și alte organizații neguvernamentale anul donatorilor 
individuali. Cu ajutorul partenerilor din domeniul bancar și al telefoniei 
mobile am lansat două noi mecanisme de donații. Donațiile prin SMS 
au devenit accesibile unui număr mai mare de organizații, inclusiv de la 
nivel local, iar donațiile prin debit direct au deschis drumul contribuțiilor 
mici, dar repetate care dau valoare micilor, dar numeroșilor donatori 
individuali.

Iar rezultatele nu au întârziat să apară: câteva sute de donatori au 
semnat contracte de debit direct și sute de mii de euro au fost strânși 
prin campanii de SMS derulate la nivel local. În plus ambele mecanisme 
au încorporate mecanisme de transparență și responsabilitate pentru 
a fi durabile pe termen lung. Platforma DONAȚIE.RO - “Unde binele 
capătă forță” oferă în timp real informații despre numărul de donații și 
al contractelor de debit direct semnate.

Să dezvolți instrumente nu înseamnă însă decât o parte din muncă. Mai 
este nevoie de organizații curajoase și de parteneri cu viziune care să 
aibă încredere că instrumentele și mecanismele vor da roade. Iar 2012 
a însemnat fructificarea unui parteneriat cu șase bănci și trei companii 
de telefonie mobilă care în ciuda mediului economic neprielnic au 
colaborat pentru a construi produse cu valoare socială. Să ieși în stradă 
și să ceri unor necunoscuți să îți doneze în fiecare lună nu este ușor. Am 
avut noroc să descoperim organizații curajoase care si-au luat inima în 
dinți, și-au înfrânt neîncrederea, iar donatorii nu au întârziat să apară.

Ultimul ingredient îl reprezintă donatorii individuali. Nu oameni 
bogați, corporații multinaționale sau VIP-uri. Ci oameni normali, cu 
venituri medii care au câteva lucruri în comun: le pasă de ce se intâmplă 
în jurul lor, vor să dea o mână de ajutor și au încredere că există oameni 
care vor prețui donația lor. Experiența din primele șase luni ne-a arătat 
că românii nu sunt mai ne-încrezători sau mai zgârciți decât britanicii 
sau olandezii. Câteva sute de donatori sunt, fără să o știe, printre primii 
suporteri pe termen lung ai organizațiilor care schimbă încet, dar sigur, 
fața Romîniei. 2012 ne-a arătat că semințele bune pot rodi și în vremuri 
ne-prielnice, că mecanismele și instrumentele au valoare numai alături 
de oameni inimoși care le construiesc și le folosesc cu generozitate.

Vă mulțumim tuturor că ne-ați demonstrat că 2012 fost de fapt un an 
bun.

2012 se anunța ca un an sumbru. Revenirea economică se lăsa 
așteptată, dinspre zona Euro cuvântul cheie era austeritate 
cât despre mayași ce să mai zicem. Realitatea nu a fost din 
păcate mult mai bună decât pronosticurile, în plus am asistat 
la colapsul finanțărilor publice, numeroase organizații fiind la 
limita falimentului, iar finanțatorii instituționali cu tradiție și-
au închis porțile.

Cu toate acestea 2012 a avut în el, bine ascunse câteva semințe 
extrem de valoroase, ale căror rezultate se văd deja. 



Ce spun alții despre ARC
“De ce Romanian-American Foundation este implicată 
în fundațiile comunitare? Pentru că noi credem că dacă 
avem comunități mai puternice vom avea o Românie 
mai bună!” 
Roxana Vitan, director executiv Romanian-American 
Foundation

“Am reușit să descopăr o altă latura a copiilor pe care probabil în 
băncile școlii nu aș fi avut ocazia să o conștientizez vreodată. Sunt 
foarte serioși și implicați în ceea ce fac, dăruind totul din suflet și 
răspunzând la orice provocare. Este nevoie de așa ceva în sistemul 
de învățământ. Implicarea elevilor în asemenea proiecte ajută la 
dezvoltarea lor ca și persoane și asta este necesar în pregătirea lor 
pentru viață.” 
Amanda Maria Ponori, profesor și coordonator proiect “Târgu-
Mureș te iubesc, pentru asta te-ngrijesc!” – finanțat prin Youth-
Bank Mureș

“Aș recomanda Conferința de Atragere de Fonduri 
tuturor celor care doresc să transforme un proiect în 
realitate și sunt dispuși să învețe cum să facă acest 
lucru în mod profesionist și eficient. Am participat 
la Conferință pentru că în felul acesta pot să rămân 
conectată la pulsul comunității care face fundraising.” 
Domnita Fechete, Fundația Copii Fericiți

“Conferința de Atragere de Fonduri este un eveniment național 
pertinent pentru a alege tehnici/mecanisme de fundraising și pentru 
a afla noutăți în domeniu, este update-ul must have al oricărui 
fundraiser” 
Andreea Plockuy, Asociația Micii Exploratori

“Programul de debit direct este un răspuns la o frază clasică 
românească: În România nu se poate. Ei, uite că în România s-a 
putut și tot ce a trebuit a fost puțină îndrăzneală“
Dana Pîrțoc, director executiv Asociația pentru Relații Comuni-
tare 

“La finalul zilei, tu, fundraiserul privești în stânga și 
în dreapta și vezi oameni împliniți, fericiți că ceea ce 
ei sunt, ceea ce ei reprezintă a adus o schimbare. Cum 
ești tu, fundariserul? Cel mai bogat om de pe pământ, 
pentru că toată acea împlinire și acea fericire la care 
privești au trecut prin tine” 
Lorena Rusovan, Director al Programului Copii în 
situații de risc, Fundația MLI



Mecanisme
www.donatie.ro

“Cel mai important este să ai rabdare si să fii pozitiv, să fii motivat, să crezi în ceea ce faci și să convingi oamenii. 
Evident, ei nu se trezesc de dimineață gândindu-se cum vor dona pentru WWF sau cum vor salva urșii. Dar faptul 
că tu ii oprești și îi convingi să doneze oferă o satisfacție foarte, foarte mare și te face să treci și peste refuzuri, și peste 
căldură, și peste frig și peste orice.” 
Anca Ciobanu, coordonator campanie Debit Direct WWF România

În 2012 ARC a lansat platforma DONATIE.RO-Unde binele 
căpătă forță!, platformă care unește două modalități de a 
dona: prin SMS și prin debit direct. În anul 2012, platfoma  
a reunit 17 campanii de SMS și 4 campanii de atragere de 
donații lunare constante, prin debit direct. 
Cei peste 2 milioane de lei mobilizați prin campanii de SMS 
se intorc în comunitate, finanțând proiecte din domenii 
diverse:  sprijinul categoriilor defavorizate, sănătate, 
educație, protecția mediului. 

2 milioane de lei mobilizați de la 
donatori

200 000 donatori prin SMS pe 
platforma DONATIE.RO

17 campanii de atragere de 
fonduri prin SMS

3 companii de telefonie 
mobilă partenere: 
Cosmote, Orange și 
Vodafone România



Mecanisme
www.donatie.ro
“Sunt foarte mândru de faptul că Fundația Româno-Americană sprijină programul Donează Simplu. Sprijinind 
programul fundația demonstrează, încă o dată, abordarea sa vizionară pentru construcția unei societăți civile 
puternice și a unei Românii mai bune.” 
Excelența Sa Mark Gitenstein, Ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România

În 25 septembrie, alături de Excelența Sa, Mark Gitenstein, 
Ambasadorul SUA în România, și de reprezentanții celor 
șase bănci partenere, ARC a lansat oficial mecanismul de 
debit direct, mecasnism care a sprijinit, în 2012, 4 organizații 
în demersul lor de a atrage fonduri. 
Cu o donație medie de 17.5 lei, 432 de donatori sunt alături 
de organizații cum ar fi: WWF România sau Missio Link 
International.

432 donatori către cele 4 organizații din program

4 organizații în programul de debit direct în 
România

6 bănci partenere: Banca Transilvania, Banca 
Comercială Română, Banca Română pentru 
Dezvoltare, ING, Raiffeisen Bank, UniCredit 
Țiriac Bank

17,5 lei donația medie prin debit direct



Donatori individuali
“Cred că este important să vorbim despre filantropia noastră, în felul acesta învățăm unii de la alții, ne mobilizăm și 
reușim să schimbăm cu adevărat ceva cu mintea, timpul și resursele noastre materiale.“
Dame Stephanie Shirley, Ambasador pentru Filantropie în Guvernul UK

ARC folosește experiența de lucru cu organizațiile, 
companiile și donatorii individuali pentru a asista deciziile 
legate de filantropia strategică a tuturor celor interesați. 
Filantropia strategică reprezintă gestul de a dona bazat pe 
reflecție asupra nevoilor donatorului și comunității, resurse 
semnificative în raport cu nivelul de venit, neapărat în relație 
cu o cauză sau o organizație. Pentru unii dintre donatori 
rezultatul a fost că au decis să doneze 40 Ron lunar către 
1 organizație, pentru alții a însemnat decizia asupra unei 
sume de 225 000 lei.

2 persoane cu venituri mari au fost consiliate de 
ARC pentru găsirea unor parteneri relevanți

4  lideri de afaceri au devenit donatori individuali, 
fiind consiliați de ARC

34 de lideri de afaceri au participat la prima 
intâlnire a unui cerc de donatori în România 

2 fundații comunitare lucrează împreună cu 
ARC pentru a dezvolta cercuri de donatori 
locale



YouthBank
www.youthbankromania.ro

“Experienţa în YouthBank, pentru mine, a fost ceea ce m-a definit ca adolescent. A fost calea prin care m-am 
transformat dintr-o liceană confuză şi idealistă, cu dorinţă şi motivaţie de a schimba ceva în jurul ei, într-o tânără 
care acţionează, se implică activ şi care nu lasă să treacă nicio săptămână fără să înveţe ceva.”
Bianca Marcoci, membru YouthBank Cluj

În cele 6 orașe, Alba Iulia, București, Cluj-Napoca, Iași, 
Timișoara și Tîrgu Mureș, programul YouthBank își 
propune să demonstreze potențialul tinerilor de a se implica 
în comunitatea de care aparțin, finanțând 52 de proiecte 
dezvoltate de liceeni. Începând cu anul școlar 2012 - 2013 
rețeaua YouthBank Romania s-a extins cu încă 5 orașe: 
Baraolt, Odorheiu Secuiesc, Oradea, Sfântu Gheorghe și 
Sibiu.
În total, în anul 2012, programul a avut în jur de 5200 de 
donatori individuali și 42 de  companii finanțatoare.

84  membrii YouthBank

256 liceeni implicați în echipele de 
proiecte finanțate

52 de proiecte finanțate

40 000 de beneficiari

102 000 lei acordați sub formă de granturi  
în comunitate



Fundații comunitare
www.fundatiicomunitare.ro

“Fundația Comunitară lucrează cu tot ceea ce înseamnă comunitatea locală: cu oameni de vârste diferite, pasiuni 
diferite. Lucrul poate cel mai important este ca acești oameni să fie responsabili, să-și asume problemele Iașului până 
la urmă și să încerce să găsească soluții.”
Ciprian Păiuș, director executiv Fundația Comunitară Iași

Fundațiile comunitare sunt organizații locale care dezvoltă 
filantropia, inițiativa și spiritul comunitar, oferind suport 
pentru proiecte locale. 
Atât fundațiile comunitare cât și grupurile de inițiativă au 
avut un rol activ în promovarea și dezvoltarea mișcării de 
fundații comunitare ca parteneri și participanți la conferința 
fundațiilor comunitare din România, a atelierului de 
implicare a donatorilor, a vizitelor de studiu și schimburilor 
de experiență. 

1 fundație comunitară înființată în Sibiu

3 grupuri de inițiativă sunt în procesul de 
înființare a unei fundații comunitare în 
Bacău, Oradea și Prahova

8 fundații comunitare active în România 

24% din populația României are acces la o fundație 
comunitară



Fundații comunitare
www.fundatiicomunitare.ro

“Fundația Comunitară are harul de a găsi oamenii cei mai devotați din comunitate care se gândesc că a venit timpul 
ca, pe lângă interesele personale, visurile personale, să contribuie și la visurile comunității”
Laszlo Potozki, director Fundația pentru Parteneriat.

În 2012, cele mai experimentate fundații, Cluj și Odorheiu 
Secuiesc, au continuat să-și diversifice programele, 
acordând granturi de peste 500 000 de lei. Programul de 
Card comunitar derulat de Fundația Comunitară Covasna 
a atras resurse de la cetățeni și firme locale în valoare de 
120 000 lei. În primul an de funcționare, fundațiile din 
București și Mureș au atras 175 000 lei de la donatori și 
companii, finanțând astfel proiecte în valoare de 133 000 
lei, iar Fundația Comunitară Iași a organizat prima ediție de 
Swimathon, mobilizând peste 42 000 lei. 

80 de burse acordate

200 de proiecte finanțate de către 
fundațiile comunitare

750 000 lei este valoarea granturilor 
acordate

1 milion lei mobilizați din comunitate



Premii la Gala Societății Civile:
Fundații Comunitare & YouthBank

Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie

Conferința de atragere de fonduri

Începere program SMS

Întâlnire de lucru LBGVizite Grupuri de Inițiativă

Întâlnirea Consiliului 
Director

Consultanță APD și PACT

Întâlnire națională 
YouthBank

Consultanță CeRe și IOCC

Semnarea primului mandat 
de Debit Direct



Gala Oameni pentru Oameni

Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie

Atelierul de Responsabilitate Socială

Consultanță WWF

ToT Fundraiseri

Conferință Fundații Comunitare

Lansare Debit Direct

Întâlnire anuală LBG

Curs de introducere în 
fundraising pentru studențiÎntâlnire Rețea Aparte

Tabără YouthBank

Întâlnire anuală staff



Atragerea de fonduri
www.arcromania.ro

“Recomand participarea la Conferința de Atragere de Fonduri pentru că orice fundraiser, indiferent de nivelul de 
cunoștiințe și experiență, are ceva de învățat în urma interacțiunii de aici.“
Alina Cruceru, HHC România

A IX-a ediție a Conferinței de Atragere de Fonduri din 
Comunitate a adus, la Cluj, 130 de participanți. 22 de invitați  
au ținut 16 ateliere și 3 sesiuni de plen, tema conferinței fiind 
“Mecanisme proaspete de atragere de fonduri de la donatori 
individuali“. 
În 2012, ARC a continuat campania de conștientizare privitor 
la prevederea 2%, folosind website-ul și numerele de telefon 
dedicate, ele fiind accesate de peste 24 000 de persoane. 

130 de participanți la Conferința de 
Atragere de Fonduri

16 ateliere și 3 plenuri la cea de-a IX-a ediție a 
Conferinței cu tema “Mecanisme 
proaspete de Atragere de Fonduri“

4 training-uri personalizate pe nevoile 
organizațiilor partenere



Servicii ONGuri
www.arcromania.ro

“Un fundraiser este un cărăuș al fericirii. Pe de o parte, ai o lume a unei nevoi, a unei cauze, și oamenii dedicați care 
au decis că pot să facă ceva în acest sens, iar de cealaltă parte, este o lume plină de resurse, cu oameni buni și generoși, 
iar tu, ca fundraiser, faci ca cele două lumi să se întâlnească, să-și dea mâna și să-și împărtășească menirea.”
Lorena Rusovan, Director al Programului Copii în situații de risc, Fundația MLI

Programul de consultanță pentru ONGuri a continuat și în 
2012, 22 de organizații beneficiind, în total, de training-urile 
ARC pentru dezvoltarea strategiei de fundraising, atragerea 
de donatori individuali, management de date, dar și etică și 
transparență. 
În total, estimările ARC arată că procesul de consultanță a 
ajutat organizațiile să mobilizeze în jur de 525 000 de lei.

5 organizații au beneficiat de finanțări 
pentru dezvoltarea strategiei de 
atragere de fonduri (în special 
donatori individuali): Învingem 
Autismul, ViitorPlus, MissioLink 
International, PACT și Fabrica de 
Pensule

13 organizații au beneficiat de 
consultanță ARC

525 000 lei mobilizați în urma procesului de 
consultanță



Companii în comunitate 
www.lbg-romania.ro

“Colaborăm cu LBG România de 4 ani. Fiecare raportare a însemnat o dezvoltare a modelului de evaluare și adaptarea 
lui astfel încât să ne dăm seama cât mai bine de activitățile noastre dar și să fie cât mai accesibil partenerilor comunitari. 
De asemenea am primit întotdeauna suport pentru a face modelul LBG o componentă organică a proceselor de lucru. 
Acest lucru a fost posibil cu flexibilitate, recomandări pertinente și profesionalism din partea echipei LBG.”
Suzana-Barbara Gras, Raiffeisen Bank

În anul 2012, 8 companii și-au măsurat practicile de implicare 
în comunitate folosind modelul LBG, acestea fiind: BRD 
Groupe Société Générale, Danone DPDA, Lafarge România, 
Orange România, Raiffeisen Bank, Ursus Breweries, ING și 
Vodafone. 
Cu suportul ARC, Orange Romania a creat fundația proprie 
prin care administrează inițiativele comunitare, printr-un 
mecanism sustenabil și transparent. De asemenea, Vodafone 
România a contractat ARC pentru crearea unei strategii de 
CSR. 

8 companii folosesc 
modelul de evaluare 
LBG

1/3 din angajații acestor 
companii fac voluntariat 
corporatist

21 milioane de lei este implicarea 
companiilor membre 
LBG în comunitate

7 milioane de lei au mobilizat 
companiile membre 
LBG 



Oameni pentru Oameni
www.gala.arcromania.ro

“A fost o seară cu adevărat specială, este incredibil cât de mult 
bine este în jurul nostru”
Sorin Mândruțescu, președinte AmCham, CEO Oracle 
România

Gala a fost o bună ocazie de a avea jurii formate din lideri 
de bussiness și donatori individuali mari, care au fost rugați 
să identifice colegi/ egali cărora să le acorde recunoaștere 
pentru excelență în implicare comunitară. Evenimentul a 
fost deschis de Dame Stephanie Shirley, primul Ambasador 
al Filantropiei în Guvernul Marii Britanii. Discursul 
Excelenței Sale a inspirat audiența și a oferit oportunitatea 
tuturor celor care i-au urmat pe scenă să se raporteze la 
experiența lor ca donatori.

80 de proiecte nominalizate

200 de participanți

37 500 ore de volunatariat 
cumulate de proiectele 
înscrise la Gală

42 milioane lei, valoarea proiectelor 
nominalizate



Raport
Program Venituri ARC 2012 RON
Program ONG Conferința de Atragere de Fonduri 23.627,01

Contracte consultanță ONG   34.483,52  
Program mecanisme Organizații, bănci și operatori de tefonie mobilă  220.143,68  

Romanian America Foundation   133.110,20  
CEE Trust for Civil Society  233.904,87  

Program CSR LBG - România, Consultanță CSR   158.711,31  
Gala Oameni pentru Oameni   13.661,40  

Program Fundații Comunitare Grant Fundația C.S. Mott 2011-2013  351.069,82
CEE Trust for Civil Society - Via REPF 332,00 
Romanian American Foundation  118.346.75 
Contribuții pentru FC Oradea  20.695.60 
Contribuții pentru FC Iasi  21.711,36 
Contribuții pentru FC Sibiu 42.957,72

Program YouthBank YB 2011 - 2012  146.461,25 
Orange YB  22.544,50 
YB FIC 22.500,00
YB Bihor 4.693,42
YB Bucureși 19.778,25

INSPIRE Fundația C.S. Mott  156.231,64 
Suport general organizațional Grant Fundația VIA - Cehia  36.198,00 

Fundația C.S. Mott 213.210,23
Dobânzi  68.464,95 
Contribuții la Programul Donatori Individuali  100,00 
Finantări calătorii 33.828,23
Alte  12.684,16
Compensări contabile (Diferențe de curs valutar, etc.)  8.614,09

Subtotal intrări 2012 2.118.063,96
Subtotal venituri 2011 aferent anului 2012 1.087.038,80
Sume aferente anului 2013, din intrări 2012 1.040.284,51
Sume aferente anului 2012, din intrări 2013 4.076,82
Total venituri 2012 2.168.895,07



Financiar
Costuri ARC 2012 RON

Costuri ARC Costuri Personal  (cost total)  638.362,48 
Consultanți și evaluatori externi  224.895,53 
Costuri de birou(chirie, utilități și servicii birou)  94.462,97 
Costuri comunicații (telefon, internet, hosting web)  27.904, 01 
Costuri poștale  5.330,38 
Echipament, mobilier, resurse informaționale 38.843,40
Publicații 134.297,68 
Granturi și donații aferente campaniei de SMS  183.973,86 
Deplasări interne și internaționale  196.098,44 
Evenimente (Conferință, Gală, seminarii) 277.992,11
Dezvoltare organziațională  56.100,68 
Ajustări contabile (diferențe de curs valutar, etc.)  411,17 

Subtotal cheltuieli ARC  1.878.672,71
Costuri parteneri ARC Program fundații comunitare (Fundația PACT, Fundația pentru Parteneriat)  100.104.04 

Donații către ONGuri via SMS (flow through money) 973.119,17
Donații către ONGuri via DD (flow through money) 12.250,00

Subtotal costuri parteneri ARC 1.085.473,21
Total costuri 2012   2.964.145,92

Venituri 2011 aferente anului 2012 RON
Fundații comunitare, Grant Fundația C.S. Mott  845.603,00 
Fundații comunitare, Grant CEE Trust via REPF  59.627,49 
Grant Fundația VIA  66.455,09 
Progam ONG, Grant CEE Trust  38.314,72 
Sondaj de opinie Vodafone, strategie CSR  77.038,50 
Subtotal venituri 2011 aferente anului 2012  1.087.038,80 

Bilanțul anual organizațional pentru anul 
2011 a fost auditat de către KPMG România. 
Auditul pentru anul 2012 este în curs de 
realizare. A beneficiat de un audit financiar 
independent programul de fundații comuni-
tare (perioada ianuarie - mai 2012). 



Echipa
Comitetul de conducere:
Anca Harasim - Director AmCham
Laszlo Potozky  - Director Fundaţia pentru Parteneriat
Ciprian Tărâcă - Business partner BCMS
Andreea Roșca - Consultant comunicare
Adrian Ciorna - Consultant atragere de fonduri
Peter Barta - Director executiv Fundația Post-Privatizare

Au mai făcut parte din consiliul de conducere al ARC: 
Adriana Stoica (United Way Romania), Florin Moisa 
(Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi), 
Mariana Sălăgean (Centrul de Resurse pentru Diversitate 
Etnoculturală)

Echipa:
Dana Pîrțoc - Director executiv
Cătălin Gheorghe - Director comunicare
Alina Porumb - Director program fundații comunitare
Mihaela Giurgiu - Coordonator program fundații comunitare
Roxana Sofică - Manager programe ONG și publicații
Ioana Szatmari - Coordonator programe sector de afaceri
Mădălina Marcu - Coordonator relații publice/reprezentant București
Camelia Mateș - Coordonator program mecanisme donații
Camelia Mureșan - Asistent program mecanisme donații
Monica Tomuș - Coordonator IT
Camelia Șelaru - Asistent programe
Ioana Zăhan - Coordonator administrativ
Iulia Muntean - Coordonator administrativ
Adina Cristea - Coordonator program YouthBank
Raluca Tripa - Asistent comunicare program YouthBank
Mădălina Puiu  - Coordonator program YouthBank București

Nicu Scoruș - Consultant pe programul de Fundații Comunitare
Istvan Szabo  - Consultant pe programul de Fundații Comunitare

Susținători și voluntari:
Frederich Mulder CBE, Sorin Axinte, Aurelian Sofică, Radu 
Florea, Miruna Stan, Alin Vaida, Roxana Oltean, Marina 
Cristescu



Mulțumiri

Biroul ARC din București este găzduit cu generozitate de 
Fundația Post-Privatizare. Mulțumim Péter Barta și echipei 
sale minunate pentru tot ajutorul!

Juriul fundraiserilor
Gabriela Ștefan - Fundația Mereu Aproape
Cristiana Ionescu - Hospice Casa Speranței
Dana Carataș - WWF România
Laura Petculeț - UNICEF România
Alex Popa - Inima Copiiilor
Mario Demezzo - Editura ALL

Juriul liderilor de afaceri
Anda Todor - Salans
Cătălin Crețu - Visa Europe
Sorin Mandruțescu - Oracle
Petre Bunescu - BRD Groupe Société Générale 
Steven van Groningen - Raiffeisen Bank
Stanislav Georgiev - Unicredit Țiriac Bank

Juriul Galei Oameni pentru Oameni

Juriul donatorilor individuali 
Georgiana Pogonaru - Romcolor
Cristiana Copos - Ana Group
Radu Florescu - Saatchi&Saatchi

Juriul managerilor de CSR
Corina Vasile - Raiffeisen Bank
Anca Nuță - UniCredit Țiriac Bank 
Elena Șerban - Vodafone Romania 
Corina Susnea - Enel Romania

Juriul clasic
Georgiana Pogonaru - Romcolor
Dana Deac - TVR  
Andreea Roșca - Excell communications
Roxana Vitan - Romanian American Foundation
Péter Barta - Fundația Post Privatizare
Elena Stancu - Sanoma Hearst
Mihaela Perianu - AIMS Human Capital
Ana Ilinca Macri - Banca Comercială Română
Ionuț Bonoiu - Forbes

Instituții Finanțatoare
Fundația Charles Stewart Mott
Romanian American Foundation
Trust for Civil Society in CEE
Fundația VIA

Comitetul consultativ al Fundațiilor Comunitare
Andreea Roșca - Excell communications
Dan Pascariu - Președinte Unicredit Țiriac Bank
Marius Ghenea - Antreprenor și business angel
Péter Barta - Fundația Post Privatizare
Gabriel Biriș - Partener Biriș - Goran

Parteneri Mecanisme Donații
Magda Săndulescu, Anca Otilia Nuțiu - Raiffeisen Bank
Răzvan Dimitriu, Flavia Popa, Cristina Pavel, Adela Jansen, Cosmina 
Frâncu - BRD Groupe Société Générale
Teodor Dinu - Banca Comercială Română
Tiberiu Moisă, Raluca Popescu Chis - Banca Transilvania
Dan Pascariu, Alin Iordan Petruț, Cezar Miron - Unicredit
Adrian Apolzan, George Beldie, Cătălina Pâslaru, Alin Toader - ING
Angela Galeta, Roxana Beicu, Gabriela Smeu - Vodafone
Alina Pavel, Amalia Fodor - Orange
Florina Șerban, Raluca Ezaru - Cosmote
Dana Carataș - WWF România



Contact
Bd. 1 Decembrie 1918, Nr. 4, Ap. 7 
400699 Cluj Napoca, ROMANIA

Calea Plevnei 46-48, sector 1, 
București, ROMANIA

Tel: (40) 264 406388 (Cluj)              
Tel: (40) 31 1011330 (București) 

www.arcromania.ro   
www.fundatiicomunitare.ro
www.youthbankromania.ro
www.gala.arcromania.ro
www.lbg-romania.ro
www.doilasuta.ro
www.donatie.ro

www.facebook.com/Asociatia-pentru-Relatii-Comunitare
www.facebook.com/DoneazaSimplu
www.facebook.com/Gala.Oameni.pentru.Oameni
www.facebook.com/fundatii.comunitare
www.facebook.com/YouthBank.Romania
www.twitter.com/arcromania
www.youtube.com/user/arcromania

Membri LBG:

Parteneri:

Finanțatori: Sponsori: Sponsori in kind:

Parteneri externi: Membru în:

Parteneri media:


