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 „N 
u judeca zilele după recolta pe care ți-au 
adus-o, ci după semințele pe care le-ai plantat” 
spunea scriitorul scoțian Robert Louis Steven-
son și așa ne-am ghidat de 12 ani încoace toate 

acțiunile. Am plantat semințele generozității, filan-
tropiei, profesionalismului în fundraising și, deși 
am avut grijă să urmărim cum cresc și le-am ajutat 
să se facă mari, ne-am asumat de la bun început 
că domeniul în care lucrăm nu se va schimba peste 
noapte. Că semințele acestea nu vor deveni grâne 
într-o zi și nici măcar într-o vară, ci că vor avea ne-
voie de mult timp, de adaptare, de sprijin, de resurse 
pentru a produce o schimbare semnificativă.

Uneori, așteptarea asta te poate demoraliza pentru 
că, pe măsură ce trece timpul și investești tot mai 
mult în ogorul tău, încep să încolțească și incertitudi-
nile. Dacă nu va ieși? Dacă nu se va coace? Dacă nu va 
fi hrănitor? Dacă a fost degeaba? Dar m-am întors de 
fiecare dată la credința mea dintâi, că facem lucruri 
de care oamenii au nevoie și că, mai mult, riscurile 
mari pe care ni le asumăm investind în mecanis-
me noi de fundraising, de raportare și de donare au 
valoare tocmai prin faptul că dau speranță că lucrurile 
vor funcționa. Când îți asumi un astfel de risc, arăți că 
tu crezi în el și oamenii vor începe și ei să creadă.

Așa că în primii 11 ani am semănat, am crescut și 
am avut răbdare. Și a meritat. În al doisprezecelea an, 
dar nu al doisprezecelea ceas, am început să recol-
tăm. Și deși am avut mereu încredere că vom reuși, în 
2013, pentru prima oară, am putut să răsuflu ușurată: 
toate ogoarele noastre au rodit. Donațiile prin SMS și 
Debit Direct au făcut munca mai ușoară organizațiilor 
neguvernamentale și au strâns 2 milioane de lei de 
la oameni care altfel nu ar fi avut instrumente de 
donație. Fundațiile comunitare au început să facă 
diferențe semnificative în 12 orașe din țară, investind 
peste 1,5 milioane de lei numai în acest an. Donato-
rii individuali au început să se organizeze singuri în 
cercuri de donatori și să susțină din proprie inițiativă 
cauze care îi mișcă, aducându-i și pe prietenii lor în 
lumea aceasta generoasă a filantropiei. Organizațiile 
neguvernamentale și-au luat în serios relația cu do-
natorii și capacitatea de a strânge fonduri de la oameni 
obișnuiți. Mari corporații au înțeles cât de mult le ajută 
să aibă rapoarte profesioniste despre comportamentul 
lor responsabil social. Nu în ultimul rând, jurnaliștii au 
început să se uite la domeniul filantropic ca la o sursă 
de povești care explică lumea în care trăim.

Am răsuflat ușurată și apoi am mers să mai plan-
tez semințe, pentru alte zile din viitor. 

Anul
confirmării

Editorial

Dana Pîrțoc CEO
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Evenimentele din 2013

FEBRUARIE

MARTIE

APRILIE

IUNIE

IULIE

AUGUST

SEPTEMBRIE

OCTOMBRIE

NOIEMBRIE

DECEMBRIE

MAI

IANUARIE

 •2 milioane 
de lei donați 
prin SMS pe 
platforma 
Donație.ro

 • Strategia 
programului 
de fundații 
comunitare 
în parteneriat 
cu Federația 
Fundațiilor 
Comunitare din 
România 

 • Înființarea 
Fundației 
Comunitare Bacău

 • Curs 
„Fundraising 
pentru organizații 
civice” din Rusia

 • Înființarea 
Fundației 
Comunitare 
Oradea

 • Conferința 
de Atragere de 
Fonduri, ediția 
a X-a

 • Ioana 
Szatmari 
primește 
acreditarea 
de practician 
CSR de la 
Center for 
Sustainability 
and Excellence

 • Publicarea 
raportului 
Lafarge de 
dezvoltare 
durabilă 

 • Înființarea 
primului cerc 
de donatori 
din România

 • Înființarea 
Fundației 
Comunitare 
Prahova 

 • Curs pentru 
consilieri în 
filantropie la 
Istanbul

 • Vizită de 
documentare 
la organizația 
Inspired People, 
Marea Britanie

 • Horia 
Domnariu 
primește 
acreditarea 
de raportor GRI 

 •Am început 
testarea 
donației 
recurente prin 
SMS

 •Curs pentru 
consilieri în 
filantropie la 
Bratislava

 •Lansarea 
programului 
de granturi 
al Fundației 
Vodafone cu 
platforma 
Grantwizard

 •Înființarea 
Fundației 
Comunitare 
Țara 
Făgărașului 

 •Swimathon 
București, 
împreună 
cu Fundația 
Comunitară 
București

 •Lansarea 
programului 
de granturi al 
firmei Avon 
cu platforma 
Grantwizard

 •Șase 
webinarii de 
fundraising 
pentru 
organizații 
civice din Rusia

 •Vizita de 
studiu a peste 
35 de practicieni 
internaționali 
la fundațiile 
comunitare din 
România  •Întâlnirea 

anuală a LBG 
România; invitat 
special: Jeremy 
Cohen, Edelman

 •1.000 de 
donatori prin 
Debit Direct

 •Lansarea 
programului 
YouthBank în 
Bacău, Făgăraș și 
Ploiești

 • Întâlnirea 
regională 
pentru 
consilieri în 
filantropie la 
București
 • Gala Oameni 

pentru Oameni

 • Curs 
„Atragere de 
fonduri pentru 
Voluntarii 
de Profesie 
al Vodafone 
România”

 • Lansarea 
Burselor 
ARC pentru 
Jurnalism 
despre  
Filantropie

 •400.000 de 
SMS-donație 
trimise

 • Curs 
„Fundraising 
pentru 
organizații 
civice și de 
advocacy din 
Romania”
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Donație.ro –  
Unde binele capătă forță

 DONAȚIE.RO / DONAȚII PRIN SMS 

„2013 a fost anul care a arătat că și 
organizațiile mici pot să aibă parte pe termen 
lung de susținerea donatorilor. Cred că în 
2014 vom putea vorbi de programe susținute 
în mare măsură de donații recurente.”

Camelia Mateș, manager donație.ro

A
m lansat platforma de donație prin 
SMS în iulie 2012 și în doar un an și 
jumătate am ajutat organizațiile să 

strângă peste 860.000 de euro pentru 
cauzele lor. În 2013 am dus sistemul 
un pas mai departe: am început să 
testăm, împreună cu UNICEF, mecanis-
mul SMS-urilor recurente. În prezent, 
aproape 5.000 de oameni donează 
lunar prin SMS suma de 2 euro pentru 
UNICEF. 70.000 de euro au fost donați 
astfel în anul care a trecut, ceea ce ne 
confirmă că mecanismul, susținut de 
practici active de fundraising, poate fi 
o resursă pe care organizațiile se pot 
baza. Împreună cu Asociația MAME, 
am început, tot în anul 2013, să ajutăm 
cazuri individuale - oamenii au nevoie 
urgentă de fonduri pentru tratamente 
medicale în străinătate.

25 
de campanii de strângere 
de fonduri

16 
ONG-uri

8 
cazuri individuale 
de adulți

230.000 
de donații prin SMS În 2013

210.000 
de donatori 

2 milioane 
de lei strânȘi

ÎN 2013

Asociația Învingem Autismul 
a strâns 13.000 de euro în 
prima zi de campanie, în 20 
noiembrie 2013. 
Aproape 5.000 de oameni au 
donat lună de lună prin SMS, 
timp de 5-6 luni.

Cosmote România 
Orange România
Vodafone România
Syscom Digital

Powered by
Romanian-American Foundation

  PARTENERI  
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Debit Direct –  
sistemul care dă stabilitate

10 
organizații care au 
început deja campanii

1.400  
de donatori, din care 
peste 1.000 pentru WWF

18  
lei donația medie

6  
bănci care deservesc 
peste 70% din persoanele 
fizice din România

116.000 
De lei strânși în 2013

95%  

dintre donatori continuă 
donația mai mult de 1 an

 DONAȚIE.RO / DEBIT DIRECT 

„Când am văzut WWF ajungând la 1.000 de 
donatori, am înțeles, o dată pentru totdeauna, 
că românii nu sunt altfel de donatori față de 
cei din vestul Europei.”

Cătălin Gheorghe, Director program ONG 

P
rogramul de Debit Direct a fost de 
la bun început o dovadă de încre-
dere a noastră că românii vor dona 

lunar dacă au instrumentul necesar să 
facă asta fără bătaie de cap. Romani-
an-American Foundation ne-a crezut 
și băncile partenere au înțeles că pot 
susține cu infrastructura lor o schimbare 
de comportament care va afecta întrea-
ga societate. Datorită parteneriatului 
nostru, persoanele obișnuite pot dona 
lunar către o cauză în care cred, iar 
organizațiile neguvernamentale au ac-
ces la un instrument de fundraising care 
le poate asigura independența și stabi-
litatea financiară. Și pentru că noi am 
creat deja sistemul, o pot face la costuri 
minime, atât din punctul de vedere al 
comisioanelor bancare, cât și al efortu-
lui de debitare lunară a conturilor. 

ÎN 2013

  PARTENERI  
Banca Comercială Română
BRD - Groupe Société Générale 
Banca Transilvania
ING
Raiffeissen Bank
UniCredit Țiriac Bank
Powered by
Romanian-American Foundation
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Cercurile de donatori – 
un model bazat pe prietenie

 CONSILIERE FILANTROPICĂ ȘI CERCURI DE DONATORI 

A
nul acesta am adus în România un 
model nou de fundraising care se 
bazează pe prietenii donatorilor. 

Modelul funcționează de mai mult de 
zece ani în Marea Britanie sub umbrela 
The Funding Network și se numește 
„Cercuri de donatori”. Cercurile aduc 
la un loc cetățeni care vor să susțină o 
cauză și le dă cadrul pentru o promo-
vare în fața prietenilor lor. Pasiunea 
și dedicația lor au făcut multe lucruri 
posibile: dotarea unui laborator de 
robotică, participarea unui adolescent 
talentat la un concurs internațional de 
vioară sau formarea unei comunități 
într-un cartier sărac.

7  

cercuri de donatori

160.000 
De lei strânși pentru 
cauze culturale, sociale 
și civice

300 

de donatori

ÎN 2013

„În munca noastră, foarte rar 
avem ocazia să luăm contact 
cu beneficiarii organizațiilor 
alături de care lucrăm. De aceea, 
unul din momentele în care 
m-am simțit cel mai împlinită 
a fost după-masa în care am 
fost invitată să gătesc alături de 
copiii nevăzători care au primit 
sprijin financiar datorită nouă. 
Am luat contact cu o lume total 
nouă pentru mine, cu niște 
copii extraordinari de veseli 
și puternici și mi-am reîntărit 
speranța că noi toți, împreună, 
cu gesturi mici sau mari, facem 
o diferență.”

Monica Tomuș, IT Manager
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Jocurile olimpice ale filantropiei

120 
de persoane, inițiative și 
instituții nominalizate

330 

de participanți la Gală

14.000.000 
de euro suma totală a 
donațiilor din inițiativele 
nominalizate

 GALA OAMENI PENTRU OAMENI 

C
ea de-a zecea ediție a Galei Oa-
meni pentru Oameni a premiat 
cei mai generoși și mai implicați 

români. Resursele strânse și donate de 
nominalizații la Gală s-au transformat 
în incubatoare pentru maternități, 
terapie pentru copii cu autism, servicii 
pentru persoane cu boli terminale sau 
pentru bătrâni, cursuri pentru elevi, 
lumină într-un sat neelectrificat, mai 
mult sânge disponibil pentru trans-
fuzii și o mulțime de alte acte civice 
și sociale care salvează vieți și ne dau 
speranța că România are capacitatea de 
a se ajuta singură. 

ÎN 2013

„Îmi este foarte frică în fiecare an să 
irosesc timpul oamenilor cu un «alt 
eveniment». Până când nu se termină 
Gala, stau cu teama că oamenii pleacă 
din sală la jumătatea evenimentului, 
se închid luminile și prietenii și colegii 
îmi spun că n-a fost chiar atât de rău. 
Mă liniștesc când oamenii pleacă 
plânși sau fericiți, mult după ce am 
tras cortina.”  

Mădălina Marcu, Director dezvoltare resurse 
și organizator al Galei

  PARTENERI  

AmCham
Raiffeisen Bank
Deloitte 
Forbes 
Digi 24 
Media IQ 
City Compass 
Romania Insider 
Al Treilea Sector 
stiriong.ro.
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Spirit comunitar pentru 
35% din populația țării

 FUNDAȚII COMUNITARE 

„Anul acesta am avut o delegație de 
practicieni în fundații comunitare din 
SUA, Africa de Sud și din Europa care au 
venit să vadă cum funcționează fundațiile 
comunitare înființate de cetățeni cu 
sprijinul ARC. Am fost așa de mândră 
că ce am construit noi este acum model 
pentru alții!” 

Mihaela Giurgiu, Coordonator program 
fundații comunitare

R
ețeaua fundațiilor comunitare a 
crescut spectaculos în ultimul an: 
a mobilizat mai mulți oameni și 

resurse locale, a investit mai mult în 
comunități, a continuat să inoveze. 
Fundațiile comunitare înființate îna-
inte de 2013 au intrat într-o perioadă 
de consolidare care s-a văzut atât în 
rezultatele lor - fondurile strânse, 
voluntarii atrași, partenerii care i-au 
susținut - cât și, mai ales, în modul 
în care au reușit să răspundă nevoilor 
din comunitate și să atragă sprijinul 

12 
fundații comunitare, 
dintre care 4 înființate 
în 2013

35% 

din populația țării 

are acces la o 

fundație comunitară,          

creștere de 11% 

ÎN 2013

celor pe care îi reprezintă. Fiecare 
dintre ele a organizat evenimente de 
fundraising peer-to-peer pe teme 
sportive care au atras atât oamenii 
pasionați de sport, cât și localni-
cii care au putut astfel să cunoască 
organizațiile neguvernamentale din 
orașele lor. Fiecare swimathon, se-
mimaraton și bike-a-thon au devenit 
evenimentele întregii comunități.

1.500.000 
de lei mobilizați din 
comunitățile locale, 
de la firme și persoane 
fizice, creștere de 60%

 1.500.000 
de lei investiți în comuni-

tate, creștere de 85% 

320 

de finanțări pentru 
proiecte locale

 180 

de burse pentru studii 
și excelență

5.000 

de susținători mobilizați

Peste  

30.000 

de persoane utilizează 
cardul comunitar, 
creștere de 50%
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Patru orașe cu temelie
mai puternică

 FUNDAȚII COMUNITARE 

Î
n 2013 am ajutat oameni cu inițiativă 
din alte patru orașe să își înființeze 
o fundație comunitară locală care să 

ajute la rezolvarea problemelor pe care 
le vedeau în orașul și județul lor. Bacău, 
Oradea, Prahova și Țara Făgărașului au 
acum cadrul care trebuie pentru a motiva 
oamenii să se implice în problemele 
comunității. Am început procesul cu șapte 
grupuri de inițiativă - adică grupuri de 

cetățeni care au dorit să înființeze fundații 
comunitare - și cinci dintre ele (cele patru 
și Sibiu la sfârșitul lui 2012) au demonstrat 
că au capacitatea de fundraising și de ma-
nagement necesară pentru a pune pe pi-
cioare o astfel de organizație. În plus, prin 
faptul că au strâns jumătate din fondurile 
necesare înființării înainte de a fi oficial 
instituții, au demonstrat că reprezintă cu 
adevărat interesele comunității lor.

©
 A

dr
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Conferința de Fundraising 
la 10 ani

 CONFERINȚA DE ATRAGERE DE FONDURI DIN COMUNITATE 

A
m construit ediția aniversară a 
conferinței în jurul fundraisingu-
lui prin debit direct și al inovației. 

Pentru că, odată cu lansarea meca-
nismului de donații prin debit direct, 
organizațiile au înțeles că au nevoie 
de un set nou de aptitudini și de altfel 
de relaționare cu donatorii pentru a 
le atrage susținerea pe termen lung. 
Le-am oferit diferite ateliere care să 

140 

de fundraiseri 

și alți profesioniști În 

domenii Conexe

16 

ateliere

1 

master class

ÎN 2013

le dea capacitatea organizațională de a 
pregăti și implementa campanii axate 
pe donator și de a cultiva leadershipul 
și inovația, pentru a se putea adapta tot 
timpul la schimbările din piață. Nick 
Allen de la DonorDigital, specialist în 
fundraising online, a adus experiența 
lui în noile instrumente virtuale cu  
scopul de a pregăti și fundraiserii ro-
mâni pentru următorul val.
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Vitamine 
pentru ONG-uri

480.000 
DE lei strânși de           
ONG-Urile care au primit 
consultanță 

27 

de organizații din 
România AU partici-
pat la traininguri și 
consultanță

5 
organizații civice 
din Rusia

6 
webinarii de fundraising

 CONSULTANȚĂ ȘI TRAINING PENTRU ONG-URI 

„Cea mai mare provocare anul acesta a fost 
seria cursurilor și webinariilor de atragere de 
fonduri ținute pentru organizațiile civice din 
Rusia. E greu de spus cine a învățat mai mult!”

Cătălin Gheorghe, Director program ONG 

L
a fel ca în anii trecuți, am ofe-
rit un mix de cursuri temati-
ce și consultanță personalizată 

organizațiilor neguvernamentale locale 
și naționale care au vrut să-și dezvolte 
programe de fundraising, să valorifice 
capitalul de încredere pe care îl aveau 
sau să implementeze mecanisme de 
management al informației eficien-
te. Serviciile au variat de la audit de 
fundraising la recrutare, strategie și 
dezvoltarea de pachete de sponsorizare 
corporatistă. Am trecut și granița către 
o țară neașteptată, Rusia, unde am 
lucrat cu organizații de activiști pentru 
a-i ajuta să strângă fonduri local.

ÎN 2013
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LBG România  – 
Măsura impactului

 CONSULTANȚĂ DE RESPONSABILITATE ÎN AFACERI 

„În fața ochilor am grafice și date, dar eu știu că în 
realitate înseamnă suflet și implicare. De aceea, 
realizarea raportului anual al grupului LBG România 
rămâne pentru mine un moment special, în care învăț 
tot mai multe despre munca grupului și a partenerilor.”

Ioana Szatmari, Coordonator program Consultanță 
de Responsabilitate în Afaceri

Î
n 2013 am continuat să lucrăm cu 
cele opt companii mari din grupul 
London Benchmarking România 

pentru a le ajuta să-și evalueze impac-
tul în comunitate - ce schimbări au pro-
dus fondurile și voluntariatul dăruite, 
câte persoane au beneficiat, ce înseam-
nă asta față de anii trecuți. În plus, 
am asistat trei companii în procese de 
acordare de finanțare, dintre care două 
au folosit platforma GrantWizard pentru 
a administra procesul de înscriere și 
evaluare a propunerilor. Și am lucrat 
cu o companie românească pentru a-și 
face propria strategie de implicare în 
comunitate.

8 

companii-membre           

LBG românia

7.228 

de angajați implicați 

social

2,5 
zile de voluntariat pe an, 

în medie

26.264.000 
De lei valoarea estimată 
a implicării în comunitate

6.551.740 
De lei fonduri distribuite 

în comunitate

ÎN 2013
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Dincolo de profit

 CONSULTANȚĂ DE RESPONSABILITATE ÎN AFACERI 

P
entru a obține binele propriu, 
companiile au nevoie să facă bine 
și pentru lumea din jurul lor. 

De aceea, le susținem în demersul 
de integrare a responsabilității și 
sustenabilității în strategia și practicile 
curente de afaceri. În 2013, am fost ală-
turi de Lafarge România în procesul de 
realizare a primului său raport de dez-
voltare durabilă conform standardelor 
Global Reporting Initiative. Împreună 
cu Ursus Breweries am analizat trei 
proiecte comunitare pentru a deter-
mina randamentul investițiilor sociale  
(Social Return on Investment - SROI). 
Și am lucrat cu Romanian Software 
pentru a-și dezvolta propria strategie 
de implicare în comunitate.

„Pentru Lafarge România, 
realizarea primului raport 
de dezvoltare durabilă a 
însemnat un pas impor-
tant pentru a exemplifica 
felul în care compania 
operează în România și 
cum transpune în mod 
concret conceptul de 
dezvoltare durabilă în 
acțiunile sale de zi cu zi. 
Colaborarea cu echipa de 
consultanți ne-a oferit 
prilejul de a analiza și 
evalua obiectiv toate 
aspectele legate de im-
pactul companiei asupra 
mediului, economiei și 
societătii, atât la nivel 
național, dar mai ales la 
nivel local.”  

Ruxandra Băndilă, Director 
Strategie, Dezvoltare și Relații 
Instituționale, Lafarge România

ROMÂNIA

Raport deDezvoltare Durabilă 
2012

LAFARGE ROMANIA
Pţa Charles de Gaulle nr.15

Sector 1 - Bucureşti, 011857Tel: 021 307 5300Fax: 021 312 0945
www.lafarge.ro



Raport anual ARC 201314

 YOUTHBANK 

C
redem că dorința de a te impli-
ca în comunitate se poate educa 
încă din copilărie și adolescență. 

De aceea lucrăm cu sute de liceeni din 
țară pentru a le da posibilitatea să facă 
lucruri pe care și adulții abia le învață: 
să strângă fonduri, să se gândească la 
ce nevoi are comunitatea lor, să argu-
menteze soluțiile pe care le-au găsit, 
să decidă care dintre soluții merită 
finanțarea strânsă cu atâta muncă, 

11 
comunități 

3 

comunități noi

116 
tineri fundraiseri 

282 

DE câștigători de        

granturi

70 

de proiecte locale 
finanțate de liceeni

140.315 

De lei strânși și investiți 
în comunitate

ÎN 2013

să vegheze la buna implementare și 
raportare a fondurilor. Adică un ciclu 
firesc de fundraising/finanțare/im-
plementare/raportare în care liceenii 
își asumă diferite responsabilități și, 
mai ales, sunt atenți la comunitatea în 
care trăiesc și învață că pot să schimbe 
singuri lucrurile care nu le plac. În 2013, 
rețeaua de liceeni implicați s-a extins 
în trei noi comunități și a implicat cu 
50% mai mulți tineri.

Viitorul 
a început
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23  
de specialiști din 6 țări 
pregătiți pentru a atrage 
noi donatori individuali și 
pentru a inova în domeniul 
mecanismelor de donație

4 

întâlniri regionale în 
Viability Net 

 ARC ÎN REGIUNE 

E
xperiența noastră de 12 ani în 
promovarea filantropiei nu trebuie 
să rămână doar între granițele 

acestei țări, așa că în 2013 am căutat 
atât să învățăm de la organizații care 
fac lucruri similare în țările vecine, cât 
și să dăm mai departe din cunoștințele 
noastre profesioniștilor care sunt la 
început de drum. Împreună cu rețeaua 
INSPIRE  (Initiative for Strategic Phi-
lanthropy and Intelligent Resources 
in Central and Eastern Europe) am 
organizat cursuri intensive pentru 
specialiști în filantropie din regiu-
ne. Alături de Federația Fundațiilor 

ÎN 2013

Comunitare am primit specialiști 
în fundații comunitare pentru a le 
arăta cum funcționează la noi aces-
te inițiative. Și împreună cu rețeaua 
Viability am lucrat împreună la in-
strumente comune de lucru, precum 
metode de măsurare a impactului, 
relaționarea cu membrii comunității și 
reprezentanții politici și cadrul legis-
lativ al ONG-urilor, la nivel regional.

Parte dintr-o mișcare 
internaȚională
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VENITURI ÎN 2013

Venituri 2012 aferente anului 2013

Fundații comunitare 
(program național, grupuri de inițiativă)

 140.997,91 

Program mecanisme donație  93.488,09 

INSPIRE  134.994,04 

YB  17.307,23 

CS Mott, GP grant  627.354,88 

Fundația VIA  26.142,36 

Subtotal  1.040,284,51 

Program ONG  

NGO Fundraising Confrence 2013  53.653,70 

NGO Fundraising Conference 2014  22.276,00 

Contracte consultanță  43.453,93 

Program Mecanisme  

Organizații, bănci, operatori de telefonie 
mobilă

 222.041,55 

Romanian-American Foundation  292.929,19 

Program CSR  

Gala 2012, 2013  44.478,00 

Gala 2014  44.552,00 

LBG, CSR Consultancy  171.977,62 

Program FundaȚii Comunitare  

CS Mott  1.250.597,51 

CEE Trust  (20.115,46)

Fundația Comunitară Oradea  3.000,00 

Fundația Comunitară Țara Făgărașului  38.744,40 

Raiffeisen  401.787,00 

Youth Bank  

YB FIC  18.000,00 

YB Bihor  10.456,80 

YB București  64.774,52 

YB Cluj  17.891,25 

YB 2011-2014  65.800,68 

Byron, Jazz  21.147,72 

Orange  1.790,00 

BRD - Groupe Société Générale  104.553,50 

INSPIRE  

CS Mott  337.845,19 

Cercuri donatori  

Donații individuale  78.027,99 

Suport general organizaȚional  

CS Mott  206.202,19 

Fundația VIA  40.483,46 

Dobândă  83.407,12 

Altele  301,00 

Compensări contabile (diferențe de curs 
valutar etc.)

 7.386,44 

Subtotal intrĂri 2013  3,627,443.30 

Raport financiar în lei
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Sume aferente anului 2014, din intrări 2013  1.888.589,76 

Sume aferente anului 2013, din intrări 2014  4.500,00 

Venituri totale 2013  2.783.638,05 

Donații individuale prin SMS  2.068.720,74 

Donații individuale prin debit direct  110.726,73 

TOTAL INTRĂRI 2013  4.963.085,52 

COSTURI în 2013

Capitol bugetar

Costuri personal (cost total)  875.995,79 

Consultanți și evaluatori externi  324.282,77 

Costuri de birou (chirie, utilități și 
servicii birou)

 109.348,63 

Costuri comunicații (telefon, internet, 
hosting web)

 35.368,47 

Costuri poștale  7.128,15 

Echipament, mobilier, resurse informaționale  76.144,38 

Publicații  74.945,97 

Granturi și donații aferente campaniei de 
SMS, granturi de învățare și inovare pentru 
fundații comunitare, granturi fundraising

 181.931,28 

Deplasări interne și internaționale  296.187,12 

Evenimente (Conferință, Gală, Seminarii)  334.471,45 

Dezvoltare organizațională  43.258,12 

Ajustări contabile (diferențe de curs valutar)  16.188,21 

Subtotal cheltuieli ARC  2.375.250,34 

Costuri parteneri ARC  

Parteneri program fundații comunitare  207.614,63 

Total  2.582.864,97 

Donații către ONG-uri via SMS 
(Flow through money)

 2.037.368,96 

Donații către ONG-uri via debit direct 
(Flow through money)

 90.355,00 

Total costuri 2013  4.710.588,92 

Bilanțul anual organizațional pentru anul 2012 a fost 
auditat de KPMG România. Auditul pentru anul 2013 
este în curs de realizare.
Toate sumele sunt in lei.
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Consiliul director ARC
Anca Harasim 
Director Camera Americană de 
Comerț în România 
Andreea Roșca 
CEO  Excell Communications 
Adrian Ciorna 
Consultant atragere 
de fonduri
Ciprian Târâcă 
Medic
Péter Barta 
CEO Fundația Post-Privatizare

Au mai făcut parte din con-
siliul de conducere al ARC: 
Adriana Stoica (United Way), 
Florin Moisa (Centrul de 
Resurse pentru Comunitățile 
de Romi), Mariana Sălăgean 
(Centrul de Resurse pentru 
Diversitate Etnoculturală), 
Laszlo Potozky (Fundaţia 
pentru Parteneriat)

Echipa
Adina Cristea 
Coordonator program 
YouthBank
Alina Porumb 
Director program fundații 
comunitare
Bianca Marcoci 
Coordonator program 
YouthBank Cluj (din august 2013)
Camelia Mateș 
Coordonator program 
mecanisme donații
Camelia Mureșan 
Asistent program mecanisme 
donații
Camelia Șelaru 
Asistent Programe
Cătălin Gheorghe 
Director program ONG
Dana Pîrțoc 
CEO ARC
Georgiana Ilie 
Director de comunicare

Horia Domnariu 
Director program Consultanță 
de Responsabilitate în Afaceri
Ioana Szatmari 
Coordonator program 
Consultanță de Responsabili-
tate în Afaceri
Ioana Zăhan 
Coordonator administrativ
Iulia Ardelean 
Coordonator administrativ
Mădălina Marcu 
Director dezvoltare resurse
Mădălina Puiu 
Coordonator program 
YouthBank București 
Mihaela Giurgiu 
Coordonator program fundații 
comunitare
Monica Tomuș 
Manager IT
Petruța Grijincu 
Coordonator program 
YouthBank România 

(din septembrie 2013)
Raluca Tripa 
Coordonator comunicare pro-
gram YouthBank România
Roxana Sofică 
Manager programe ONG 
și publicații
Ștefan Cibian 
Coordonator dezvoltare pro-
gram fundații comunitare
Sanda Fălcușan 
Contabil 
 
Consultanți 
Monica Patten 
Consultant de strategie, pro-
gramul de Fundații Comunitare
Boris Strecansky 
Consultant de strategie și 
evaluare, programul de Fundații 
Comunitare

Echipa

Susținători și prieteni
Adela Popescu, Adina Teodorescu, Adrian Apolzan, Adriana Pușcaș, Alexandru Badea, Alin Iordan Petruț, Alin Toader, Alin Vaida, Alina Pavel, 
Amalia Fodor, Anca Otilia Nuțiu, Angela Galeța, Aurelian Sofică, Beatrice Weber, Bogdan Ioniță, Camelia Săvoiu, Cantemir Păcuraru, Carmen Barta, 
Carmen Grăjdeanu, Cezar Miron, Constantin Rotaru, Cornelia Nițu, Cosmina Frâncu, Corina Vasile, Cristiana Ionescu, Cristina Pavel, Csibi Magor, 
Dan Pascariu, Dana Carataș, Dana Cionca, Despina Andrei, Eugen Ionescu, Eugenie Harvey, Fenella Rouse, Flavia Popa, Florina Șerban, Florin Ghin-
dă, Frederick Mulder CBE, Gabriela Smeu, Gabriela Tokes, Genoveva Hossu, George Beldie, Georgiana Pogonaru, Georgiana Sabo, Ionuț Sibian, 
Ionuț Bonoiu, Livia Moisii, Lorena Rusovan, Magda Săndulescu, Maia Novolan, Maria Culescu, Marianna Zappi, Matei Moldoveanu, Nick Allen, 
Oana Iancu, Paul Crăciun, Pavel Panfil, Radu Florea, Raluca Ezaru, Raluca Popescu Chiș, Răzvan Dimitriu, Răzvan Oltean, Rodica Tuchilă, Roxana 
Beicu, Romeo Vasilache, Roxana Vitan, Sarah Enderby, Sebastian Văduva, Sorin Axinte, Sorin Trâncă, Suzana Gras, Teodor Dinu, Tiberiu Moisă, 
Vera Pălmaciu, Veronica Bătrâneanu, Veronica Dogaru

Sponsori și parteneri alături de care schimbăm în bine comunitățile din România. Ei sunt cei care prin gestul de a ne susține ne spun că 
munca noastră are sens și rezultate. 
AIMS HR Outsourcing SRL, Appscend, Asociația O.P.D.T, Avon Cosmetics, B.G.C. International Business Consulting SRL, BRD - Groupe Société 
Générale, Cabinet Avocat Cristina Bidiga, Carlex International SRL, Centrul Medical Nicomed SRL, Commodo Prestserv SRL, Cosmote România, 
DC Training and Coaching SRL, Electro-total, Enterprise Digital Services, Federația Fundațiilor Comunitare din România, Forbes România, Friends 
Advertising& Fundația Friends for Friends, Fundația Romanian Business Leaders, Fundația Vodafone România, GlaxoSmithKline (GSK) România, 
Invivent Group SRL, ING România, IQMedia, Lafarge Ciment România SA, Magie du chocolat, Open Faces SRL, Orange România, Orma Films SRL, 
Raiffeisen Bank, Revnic și Asociații Societate Civilă de Avocați, Rezolvator Team SRL, Romanian Software, Saga Film SRL, ShopMania SRL, Smart-
Tree, Salarizare și Administrare SRL, SPV Societate Profesională de Avocați, Stoica Alexandra Vasilica, Tehnoterm Grup SRL, Top Art People SRL, 
Ursus Breweries SA, Vodafone România, VPK Packaging SRL, Webber Creatives Consulting SRL



Raport anual ARC 2013 19

Comitetului consultativ al programului Fundații 
Comunitare, cei care ne-au ajutat să adaptăm în România 
această idee, să vorbim despre ea cu spor și să luăm 
decizii inteligente pentru dezvoltarea viitoare
Andreea Roșca, Excell Communications
Dan Pascariu, UniCredit Tiriac Bank
Gabriel Biriș, Partener Biriș-Goran
Marius Ghenea, Antreprenor și business angel
Péter Barta, Fundația Post Privatizare

Juriului Galei Oameni pentru Oameni care ne onorează 
cu încrederea lor și ne donează timp și cunoștințe 
implicându-se cu pasiune în organizarea campaniei
Adrian Ciorna, Bunul Samaritean
Anca Harasim, AmCham
Andreea Roșca, Romanian Business Leaders
Bogdan Popa, Raiffeisen Bank
Corina Vasile, Raiffeisen Bank 
Dan Șucu, Mobexpert
Dana Deac, jurnalist tv 
Dana Pîrțoc, ARC
Daniela Nemoianu, KPMG
Dragoș Pavăl, Dedeman
Felix Pătrășcanu, FanCourier
Gabriel Pantelimon, Xerox
Gabriela Dorobăț, Dedeman
Georgiana Pogonaru, Romcolor
Geta Diaconu, KPMG
Ioana Bulat, Xerox
Ioana Filipescu, Raiffeisen Investment
Mihaela Perianu, AIMS Human Capital
Péter Barta, FPP
Roxana Vitan, Romanian American Foundation
Sorin Trâncă, Friends Advertising
Suzana Gras, Raiffeisen Bank

Instituții finanțatoare care ne ajută să lucrăm pentru 
schimbare socială și să continuăm să inovăm
Fundația Charles Stewart Mott
Romanian-American Foundation
Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile 
Fundația VIA

Partenerilor care ne sunt alături în programul de  
mecanisme pentru donații, cei care ne ajută să găsim 
metode eficiente și transparente pentru colectarea 
donațiilor individuale 
Asociatia M.A.M.E.
Asociația Română a Băncilor 
Banca Comercială Română
Banca Transilvania
BRD - Groupe Société Générale
Cosmote Romania
Fundația Ringier
ING Bank
Orange Romania
Raiffeisen Bank
Romanian-American Foundation
Syscom Digital
UNICEF Romania
UniCredit Țiriac Bank
Vodafone Romania
WWF România

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

În ultimii ani, KPMG România ne-a ajutat să fim 
transparenți oferindu-ne pro bono auditul financiar 
anual. Mulțumim Bogdan Tudorache și echipei KPMG 
România!

Mulțumim
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