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Mă bazez pe cifre. Cifrele din studiul "Tendințele

comportamentului filantropic" realizat de colegii

mei și publicat în 2016 care arată că 65% dintre

români donează și că există deja 70 000 de 

donatori care dau lunar, între 100 și 250 de lei în

fiecare an. Mă uit la explozia de nominalizări ale 

gesturilor individuale de filantropie de la Gala 

Oameni pentru Oameni – 170 de nominalizări

(aproape dublu față de ediția din 2015).

Cred că schimbarea vine din cât de mult și de bine 

li se cere oamenilor să ajute, din cât de bine se 

comunică ce s-a schimbat prin implicarea lor și din 

discuțiile de pe agenda publică despre schimbare

și asumarea schimbării de către fiecare dintre noi.

Există o disponibilitate din ce în ce mai mare de a 

vorbi deschis despre cum alegem pe cine ajutăm, 

despre ce ne doare și ce ne bucură în procesul de 

donație și ce urmărim prin investiția noastră.

Când menționez ce fac, din ce în ce mai mulți

oameni spun "Aha, și eu îi susțin pe X sau Y."

Au fost 152 de partitipanți la cercul de donatori

organizat de Fundația Comunitară Iași, un record 

absolut! Și din nou un semn, la fel ca dezvoltarea

tuturor celor 15 cercuri de donatori, despre cât de 

mult a crescut cultura filantropiei personale și de 

familie.

Și despre chestiunea micro:

Am trecut cu bine un examen de maturitate la cei
15 ani de ARC. Am lucrat împreună și ne-am găsit
mecanisme de suport și de creștere într-un mod 
nou decât ne obișnuisem să facem alături de 
Dana, CEO ARC, plecată un pic în concediu de 
maternitate. Nu suntem o organizație foarte
mare, nici foarte mică, dar în mod cert suntem o 
organizație extrem de umană. Și asta ne-a ajutat
să întâlnim colegi noi, să lucrăm împreună creativ
pentru a găsi soluții atunci când a fost nevoie.

Am reușit să muncim mult în 2016, să ne bucurăm
de unde am ajuns și să începem 2017 scrutând
orizontul pentru a vedea ce munte urmează să
urcăm.

Vă mulțumim tuturor celor care ne-ați ajutat să
ajungem aici,

Vă suntem recunoscători!

Cu prietenie,

Mădălina Marcu și echipa ARC

Dacă mă uit la 2016, despre care credeam că a fost un 
an cu multe vești proaste până în acest moment de 
reflecție, sunt foarte fericită să vă vorbesc despre o 
chestiune macro și o chestiune micro.

Mădălina Marcu, Director Dezvoltare Resurse ARC



Din 2002 construim prin filantropie viitorul pe care ni-l
dorim pentru România. Filantropia responsabilă are
capacitatea de a schimba relațiile dintre oameni și o
susținem pentru a ajuta România să devină o societate
echitabilă, în care fiecare are șansa la o viață mai bună.

13• 641 524 USD mobilizați până în prezent prin toate mecanismele puse
la dispoziție de ARC

Sisteme• noi de donație prin SMS și Debit Direct

• A doua țară din Europa cu donații recurente prin SMS

• O comunitate de fundraiseri, donatori și organizații, precum și o mișcare
de 16 fundații comunitare, consolidate prin mai mult de 10 ani de
evenimente dedicate: Gala Oameni pentru Oameni și Conferința
Națională de Fundraising

Lucrăm• cu Vodafone, Orange, Avon, Raiffeisen și alte companii care fac
competiții de granturi pentru ONG-uri și asigurăm standardizarea și
transparența acestor competiții.

ÎNVĂȚĂM ONG-urile să
atragă transparent 

fonduri locale, pe care 
se pot baza pe termen

lung, respectând în
același timp oamenii pe

care îi ajută. 

AJUTĂM companiile și
donatorii să găsească
organizațiile și cauzele
care li se potrivesc și să

urmărească ce s-a 
întâmplat cu banii. 

SPRIJINIM oamenii din 
orașele din toată țara

să se organizeze în
fundații comunitare și

să-și rezolve singuri
problemele locale. 

CONSTRUIM sisteme
care funcționează și

ajută organizațiile să se 
descurce singure pe

termen lung. 



Ianuarie
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Noiembrie
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Curs fundraising ARDOR

Asistență• pentru Fondul
Fundației Orange
“Lumea prin Culoare si
Sunet”
Curs• fundraising ANBCC

• Săptămâna Generozității
– o campanie de
promovare a donațiilor
individuale

• Conferința de atragere
de fonduri – ediția a 13-a

• Forumul Asociativitate și
politici fiscale pentru
inițiativă locală al CNL Participare• la ONG-Fest 

Prezentarea• Studiului “Tendințe ale 
comportamentului filantropic”

Conferinta• “Best Practices in 
Romanian CSR” organizată de The 
Azores Romania

• Donațiile prin debit direct 
sunt acum posibile

pentru clienții a 17 banci
• Conferința Inspire:

Philanthropy – Roads to
Social Change

• Digi Mobil se alatură operatorilor de
telefonie mobilă prin care se pot face 
donații SMS

• Curs fundraising Confederația Caritas

Asistență• pentru Raiffeisen 
Bank pentru administrarea
fondului “Raiffeisen pentru
Comunități” • Organizarea la București a 

întâlnirii WINGS și DAFNE 
pentru evaluarea
organizațiilor care servesc
filantropia

50.000 • donatori prin SMS 
recurrent
Opinie• independentă pentru
Raportul GRI al Kazmunay Gaz

• Gala Oameni pentru Oameni
– ediția a 13-a

Asistență pentru organizarea
evenimentului Connecting 4 
Good al Fundației Vodafone

ARC în 2016



1 din 2 români are acces la serviciile unei fundații comunitare

Pentru multe fundații comunitare, 2016 a fost anul majoratului: acestea au acumulat deja
cunoștinte și abilități de bază, devenind organizații mature, capabile să genereze schimbare și
să dezvolte propriile teorii de viață comunitară. Cunoscându-și tot mai bine comunitățile,
fundațiile explorează noi moduri de a conecta oamenii pentru a rezolva problemele comune și
a crește potențialul local.

2016 a însemnat și tranziția la o nouă echipă în ARC responsabilă de dezvoltarea programului
de fundații comunitare. Alina Porumb, fost director al programului, a rămas aproape din
postura de consultant al noii echipe.

16  fundații
comunitare, 
dintre care una
nou înființată la 
Timișoara

5.403.458  lei 
investiți în
comunitățile
locale (o 
creștere de 
33% față de 
anul 2015)

570  de granturi

În acest context, ARC a lansat o strategie mixtă de susținere a fundațiilor comunitare prin
granturi și consultanță. Oferta a fost rezultatul muncii comune a vechii și noii echipe și a
fost construită pe nevoia de consolidare a fundațiilor în mai multe arii: leadership și
guvernanță, design și evaluare programe de finanțare (grant-making), comunicare
strategică, sustenabilitate și modele de business proiective, sisteme eficiente de
management al datelor, învățare și cooperare internațională.

317 de burse de 
excelență

15.179.678 lei 
investiți în
comunități în
perioada 2008-
2016.

42 de 
proiecte
comunitare

21 de cazuri
medicale



Evoluții pe mai multe viteze - comunități diverse, 
de mărimi și cu personalități diferite, dar și faze 
diferite de dezvoltare a fundațiilor: unele se află
în faza de pregătire pentru fondul de endowment, 
altele capătă o tot mai mare expertiză în
dezvoltarea programelor de finanțare, pe când
altele sunt abia la începutul existenței lor.

Stimularea unor Centre de expertiză în cadrul
mișcării, care să aducă în prim plan lideri-resursă
pentru mișcare, capabili să formuleze și să testeze
propriile teorii despre comunitate în general și
despre rolurile și impactul. 

În 2016, C.S. Mott Foundation și
Romanian-American Foundation 
au continuat să sprijine financiar

Programul de Dezvoltare a 
Fundațiilor Comunitare.

Federația Fundațiilor Comunitare din România
(FFCR) și-a asumat rolul de a colecta și cultiva
bunele practici în cadrul miscării, dar și de a sprijini
fundațiile comunitare în efortul de a deveni
organizații durabile. 

O mai largă acoperire - 2016 a adus fundația
comunitară cu numarul 16 în sânul mișcării. 
Fundația Comunitară Timișoara, înființată în iulie
2016, duce la o acoperire națională de aproape
50%. Altfel spus, prin întreaga mișcare, peste 9 
milioane de români au acces la serviciile unei
fundații comunitare. 

În 2016 fundațiile comunitare
au organizat 16 evenimente

sportive în 12 orașe. În cadrul
tuturor acestor evenimente s-a 
strâns aproape 2 milioane de 

lei.

Evenimentele sportive de strângere de fonduri au devenit o marcă a fundațiilor
comunitare. Swimathoanele, bikeatoanele, semimaratoanele sau cursele cu obstacole

sunt evenimente care aduc oamenii împreună și îmbină pasiunea acestora pentru sport cu 
dorința de a se implica și de a strânge fonduri pentru proiecte pe care le consideră

relevante pentru comunitate.



Dupăo 4 ani și jumătate de la semnarea primului
mandat de debitare directă, numărul donatorilor a
ajuns la 29.000, la finalul lui 2016.

28o ,5 milioane de lei s-au colectat prin SMS și debit
direct în toată această perioadă.

Anulo 2016 a însemnat triplarea sumei donate
prin debit direct, la 2.712.688 lei de la 893.000 lei,
în 2015.

Îno 2016, provocarea majoră a fost să adaptăm
sistemul de donații prin debit direct la schimbările
din domeniul bancar și să adăugăm clienții din alte
11 bănci, pe lângă cele șase existente. Dinamica
echipelor de fundraiseri stradali a fost
excepțională în acest an și rezultatele vorbesc de
la sine. Numărul de donatori activi s-a dublat în
2016, iar valoarea totală a donațiilor s-a triplat.

20.000 de donatori
activi prin debit direct 
pentru 11 organizații

2.712.688 lei strânși 
prin debit direct

9 campanii de donație 
prin SMS recurent

Peste 1 milion de euro 
strânși prin SMS 

recurent

Asociațiao M.A.M.E.
Asociațiao Română a Băncilor
Banca o Comercială Română
Banca o Transilvania
BRD o - Groupe Société Générale
Digi Mobilo

HOSPICEo Casa Speranței
Fundao ția Ringier

ING Banko

Orange o România
Raiffeisen Bank o

Romaniano -American Foundation
Syscomo Digital
Telekom o România
UNICEF Romania o

UniCredit o Ti̦riac Bank 
Vodafone Romania o

SOS o Satele Copiilor
WWF o

Parteneri

Pentru mine debitul direct este o metodă foarte convenabilă de a 
dona. Dau lunar o sumă mică de bani, pe o perioadă mai mare de 
timp. Mă impresionează poveștile oamenilor! Îmi place mult să vad
oamenii dintr-un sat care fac ceva ce altfel nu ar fi putut face, un 
proiect care poate produce o schimbare pentru ei și semenii lor. Cu 
sprijinul Fundației PACT își fac o viață mai bună la ei acasă.

(Mihai, donator Fundația PACT)



Înființat în 2015, Dincolo de Profit a trecut prin schimbări majore în 2016. Nu a avut loc doar o schimbare de
nume, Dincolo de Profit devenind SustainableBiz, dar ne-am extins și amploarea serviciilor. Avem acum o echipă
cu expertize diverse, capabilă să ofere o arie largă de servicii de consultanță companiilor, precum și de
implementare de programe potrivite lor. În spiritul misiunii și valorilor ARC, creăm inițiative care promovează
investițiile sociale ale companiilor.

Am dezvoltat un program de cercetare a investițiilor sociale corporatiste,
un studiu calitativ, ce a implicat peste 20 de lideri cu experiență în
sectorul de afaceri, atât internațional cât și românesc, de pe tot teritoriul
țării. Obiectivul a fost evaluarea stării actuale a abordării interacțiunii
dintre mediul de afaceri și problemele sociale din România, să permitem
ca ARC să creeze o strategie eficientă pentru a sprijini afacerile care vor
să își îndeplinească țelurile de business printr-un angajament social mai
mare. Principala temă a studiului a fost despre utilizarea facilităților fiscal
acordate sponsorilor, din cadrul Codului Fiscal, care permite companiilor
să doneze până la 0.5% din totalul veniturilor către un ONG la alegere,
fără să depășească 20% din impozitul pe profit

În 2015, dintre cele 137.000 de companii eligibile, doar 21% și-
au exersat acest drept, și doar 36% din potențialul de 1,6 
miliarde lei a fost utilizat. Studiul a arătat că până și printre
cele mai mari companii există lacune de informații și limitări
tangibile în abordarea acestei oportunități. În 2017, ARC va
dezvolta programe pentru o arie de companii bancare, din 
producție, retail sau din sectorul de servicii.

Ne-am angajat în activități de raportare pentru companii, evaluându-le practicile în
domeniul responsabilității sociale corporatiste. Ca parte a activităților noastre de
raportare, am dezvoltat rapoarte de investiție în comunitate, folosind diferite
metodologii pentru Raiffeisen Bank, ING Bank și URSUS Breweries. De asemenea, am
elaborat o opinie independentă pentru rapoartele de sustenabilitate ale KazMunayGas
și KazMunayGas International realizate conform standardelor GRI G4.



Primul an de Banometru, program de
educație financiară, care se adresează
persoanelor cu datorii, dezvoltat în
parteneriat cu ING Bank, a marcat o serie
de rezultate notabile. Primele instrumente
pe care le-am creat au fost website-ul și
partea de branding, am pus bazele echipei
și am creat o metodologie care să poată fi
aplicată, indiferent de numărul de
beneficiari sau de numărul de orașe în care
ne propunem să ajungem. Pentru început,
orașele în care am ales să implementăm au
fost București și Cluj Napoca. Primele
persoane cu care am lucrat au fost clienți
ING și beneficiari ai ONG-urilor cu care ARC
colaborează. Din această primă testare, a
rezultat un număr de 35 de persoane care
au apelat la ajutorul nostru. În urma unei
campanii de comunicare online a
programului, 105 persoane au participat la
atelierele de educație financiară, precum și
la ședințele personalizate, 1 la 1, cu cei doi
consultanți cu care lucrăm. Următorii pași
vizează o creștere a numărului de orașe în
care vom replica programul, precum și a
numărului de beneficiari ai programului.

am • susținut prezentări asupra metodelor de evaluare și raportare în activități de 
CSR (Best Practices in Romanian CSR, mai 2016), îndemnând managerii să își
documenteze munca și să adune date care să demonstreze rezultatele companiei și
comunității lor;
am • elaborat articole orientate către practică (de exemplu, Raportarea non-
financiară în România. Ce raportăm, de ce, și mai ales, cum?)
am • menținut o legătură constantă cu reprezentanții companiilor din rețelele de 
afaceri (de exemplu, AmCham, Asociația de Afaceri Româno-Irlandeză), acționând
nu doar ca promotori pentru dezvoltarea continuă a filantropiei (în special în
termeni de implicare corporatistă în comunitate și fundații corporatiste), dar și ca 
jucători activi în domeniul raportării non financiare.



Adela Popescu, Alexandru Copandean, Alice Papa, Alin Iordan, Alina Ciocoiu, Alina Stan, Anca
Harasim, Andreea Ciocoiu, Andreia Șerban, Andrew Harwood, Angela Galeta̦, Aurel Deac,
Balázs Hopka, Bogdan Ioniță, Bogdana Diaconu, Camelia Săvoiu, Carmen Brumă, Corina Vasile,
Cornel Ionescu, Cornelia Nitu̦, Cosmina Frâncu, Costinela Drăgan, Cristina Hanganu, Dan
Pascariu, Dana Carataș, Daniel Bibarț, Daniel Petruț, Denisa Mihai, Derek Feely, Despina
Andrei, Dragoș Neacșu, Dragoș Roșca, Dragoș Sabaŭ, Florina Șerban, Gabriela Smeu, Gemma
Webb, Georgiana Pogonaru, Gustavo Navarro, Ioana Grindean, Ionuț Sibian, Irina Lapoviță, Iris
Golopența, Letiția Pupăzeanu, Magor Csibi, Maia Novolan, Mara Năstase, Maria Culescu,
Michele Zucchetti, Mihaela Coman, Mirela Pop, Raz̆van Dimitriu, Raluca Popescu, Robert
Uzună, Romeo Vasilache, Romina Roșu, Roxana Beicu, Roxana Vitan, Roxana Colisniuc,
Sebastian Popovici, Sorin Axinte, Șerban Toader, Ștefan Panaitescu, Teodor Dinu, Teodor
Torgie, Tiarnán O’Haimhirghin, Tiberiu Moisa, Tudor Grecu, Wouter Reijers.



Bursele ARC pentru Jurnalism despre Filantropie, lansate în 2013, au ajuns la a doua ediție și au făcut posibilă
documentarea unor povești extraordinare despre donatorii și fundraiserii din România. 

Viata fara peron
Un bilet la clasa I
de Diana Oncioiu | Foto: Silviu Panaite / Dela0.ro

Un om obisnuit decide intr-o zi de ianuarie cu prea putina zapada sa devina donator pe termen lung. E un proces care merge dincolo de 
transferul lunar al unei sume de bani. E o calatorie pe parcursul careia implicarea capata intelesuri neasteptate. Donatorul esti TU, iar
beneficiarul este un baietel din Cotu Malului, judetul Arges, care abia a implinit 7 ani. Il cheama Ionut, este mic de inaltime, stirb, slab, cu 
ochii verzi si cativa pistrui imprastiati pe un nas mic. Vine dintr-o familie mare, cu parinti care au dat prea putin pe la scoala. 

(…)Atunci cand randurile urmatoare au inceput sa populeze paginile unui jurnal de donator, Ionut isi imagina ca lumea ii cuprinde doar
pe el si ai lui, intr-un sat uitat de timp. Azi, din casa de chirpici in care se inghesuie sapte oameni lumea se vede un pic mai mare, chiar
daca inca inspaimantatoare. 

Fundraising si sport. Cum ajută alergarea cauzele sociale
de Marian Chiriac, foto Alex Spineanu/ Hotnews.ro

Să faci o campanie de fundraising cu ocazia unei competiții de alergare poate fi tot atît de greu precum terminarea unui maraton. Cere 
timp, efort, dăruire. Și totuși, tot mai mulți oameni fac asta: strîng bani pentru diferite cauze sociale. Fenomenul crește odată cu apetitul
pentru mișcare al românilor.

”Mi s-a părut interesant fenomenul. Am descoperit în ultimii ani o lume cu oameni deosebiți și care pun mult suflet în ceea ce fac, care se 
simt bine, și care aleargă nu doar pentru ei ci și pentru alții”, spune Ștef, în timp ce aleargă constant, parcă fără efort, chiar dacă nu se 
deplasează foarte repede. ”Cunoscînd foarte bine situația în sistemul medical românesc, am decis să sprijinim Hospice Casa Speranței, 
care oferă astfel de servicii paliative. Ajutorul nostru, oferit prin intermediul alergării e mic, dar sunt convins că e bine venit”

Cei care nu renunta
De Oana Dan, foto: Silviu Panaite/ Dela0.ro

Șapte oameni continuă să lupte în numele celor 64 de victime de la Colectiv și al zecilor de răniți. Ei sunt cei care nu ne lasă să uităm că
schimbarea se va petrece, inevitabil, la un moment dat.

(…) Dela0.ro vă prezintă șapte dintre oamenii care încă nu renunță la cauza Colectiv. Aceștia sunt cei care în primele săptămâni de după
30 octombrie 2015 și-au pus viața pe hold și s-au dedicate ajutării răni’țlor. Au trimis medicamente în țară, le-au distribuit pe ascuns
familiilor victimelor, au convins autoritățile să accepte transportul unora dintre arși în străinătate, au strâns bani, au organizat
voluntariatul în jurul cauzei, au oferit ajutor emoțional etc. Pe scurt, au suplinit lipsa de reactive a autorităților. 

Matematica binelui
De Laura Ștefănuț/ Digi 24

În ultimele luni am încercat să aflu ce îi determină pe oameni să facă bine: de la generozitatea față de alții la riscarea propriei vieți. Există
o natură bună a omului?

(…) Filozoful Peter Singer face parte din cei care au lansat curentul altruismului eficient la începutul anilor 2000 (formula a intrat în uzul
curent în jurul anului 2011). Miza este să fii generos, dar și eficient: să investești timp sau bani în proiectele cele mai utile. Să alegi să faci
bine nu doar din emoție, ci bazat pe calcule raționale.

(…)Dar crește numărul oamenilor care se implică. Din ce în ce mai mulți dau bani lunar. În mai multe orașe mari au apărut cercuri de 
donatori, prieteni care se strâng de câteva ori pe an, pun bani la comun și finanțează un mic proiect. Au apărut proiecte de tip Galantom, 
unde oamenii își donează nunțile, zilele de naștere sau primul maraton.

mailto:diana.oncioiu@yahoo.com
http://www.hotnews.ro/articole_autor/Marian Chiriac
http://www.galantom.ro/


Pentru că împar̆taș̆im experiențe comune despre cultura filantropică naționala,̆ țar̆ile din această parte de lume
lucrează împreună de mulți ani pentru a face ca lucrurile să se miște mai repede în direcția buna.̆ ARC a
dezvoltat rețeaua internațională INSPIRE și a inițiat de-a lungul timpului numeroase proiecte comune pentru ca
toate țar̆ile să își poată împar̆taș̆i experiențele și să învețe unele de la altele.

În 2016 în cadrul rețelei INSPIRE am continuat să sprijinim specialiști din regiunea Europei Centrale și de Est, să
învețe consiliere filantropică, organizând vizite de studiu în Londra și România și având participări la cursuri și
ateliere în cadrul unor conferințe ale partenerilor rețelei în Ucraina, Serbia, Cehia și Polonia.

Cel mai mare eveniment care i-a adus împreună pe alumni programului INSPIRE a fost Conferința Philanthropy
– Roads to Social Change, care a avut loc în iunie la București și la care au participat 45 de invitați din Rusia,
Ungaria, Cehia, Polonia, Serbia, Ucraina, Macedonia, Turcia, Bosnia, Romania, SUA și Marea Britanie. Conferința
a abordat rolul pe care îl are filantropia de a produce și susține schimbare socială în contextul actual și viitor în
Europa Centrală și de Est, în funcție de nevoile și practicile curente. Programul conferinței a inclus vizite de
studiu la organizații din cinci domenii diferite care produc schimbare socială la nivelul comunităților locale sau
naționale, spațiu de reflecție pe marginea transformărilor produse de aceste organizații, precum și spațiu de
reflecție pentru practica proprie, individuală și organizațională legată de viziune și teoria de schimbare. Partea
inovatoare a conferinței a fost și crearea unui joc special pentru participanți, care a avut menirea să încurajeze
împărtășirea de experiențe, cât și stimularea gândirii în jurul principiilor de dezvoltare.

"Conferința INSPIRE Philantrophy - Roads to Social Change a fost una din experiențele cele mai inovatoare, pline de învățare
participativă și distractivă la care am luat parte vreodată. Datorită faptului că am ales traseul destinat Mediului și Dezvoltării
Urbane, am avut ocazia să cunosc organizații care promovează educația eco în școlile din România, reutilizarea spațiilor
industriale în București pentru a veni în sprijinul unei comunități vibrante de antreprenori și am avut ocazia să descopăr abordări
inovative pentru mobilizarea publicului în adresarea provocărilor dezvoltării urbane. Am apreciat foarte mult oportunitatea de a 
învăța din experiențele unui grup minunat de practicieni din domeniul filantropiei pentru schimbare socială din Europa Centrală și
de Est și de a afla mai multe despre mișcările sociale entuziaste din regiune.„

Christen Dobson, Director de Programe de Cercetare și Policy la International Human Rights Funders Group



Din 2015, ARC a intrat în procesul de construire și consolidare a unui endowment, adică a
unui fond de rezervă din a cărui dobândă să poată să finanțeze, pe termen lung,
inițiativele inovatoare care pot dezvolta cultura filantropică românească.

Fondul este administrat și dezvoltat alături de Comitetul campaniei de endowment ARC,
format din Ioana Filipescu, Dragoș Roșca, Dragoș Neacșu, Dragoș Anastasiu.

Le multu̦mim lor pentru ajutorul în aceasă campanie. De asemenea pentru toată
susti̦nerea le mulțumim Andreei Roșca, Ancăi Harasim, lui Péter Barta, Dan Pascariu,
Danei Demetrian, S-P O'Mahony, Frederick Mulder și Verei Dakova.



Venituri ARC RON

Venituri ARC din anul 2015, cheltuite in 2016  1,362,057

Venituri ARC in 2016 

Programul ONG 

Conferinta Nationala de atragere de fonduri 66,572

Fondul ONG - Resurse pentru Sustenabilitate 35,177

Fondul ONG - Harta Resurselor 90,083

Fundatia Vodafone- Investitie in sustenabilitate 26,337

Administrare procese de grantmaking 1,890,000

Erasmus -Fundraising in CEE Region 42,436

Contracte de consultanta 48,911

Mecanisme de donatie 284,333

Community Foundations Program

Fundatia C.S. Mott   908,980

Romanian American Foundation 93,609

Capital de infiintare FC Timisoara 1,000

Program CSR 509,105

INSPIRE 603,265
YouthBank - Fond ONG

94,151

Cercuri de donatori  
Donatii individuale

2,040

Suport general organizational 

Fundatia C.S. Mott   340,441

Fond endowment 160,551

Costuri de transport participare la evenimente internationale 11,388

Dobanda 1,477

Compensari contabile 107,019

Subtotal venituri ARC 2016 5,316,875

Sume aferente anului 2016 care vor fi cheltuite in 2017 3,489,005

Sume aferente anului 2016 care vor intra in 2017 -83,956

Donatii transferate prin ARC

Donatii individuale prin SMS 7,962,736

Donatii individuale prin SMS care vor fi virate in 2017 476,008

Donatii individuale prin debit direct 2,846,151

Donatii individuale prin debit direct care vor fi virate in 2017 324,867

TOTAL 13,281,895



Buget operational 2016 Lei

Cost de personal (cost total salarial) 983,044

Consultanti si evaluatori externi 688,671

Costuri de birou (chirie, ultilitati si servicii birou) 159,165

Costuri de comunicatii (telefon, internet, web hosting) 51,752

Echipament, mobilier, resurse informationale 58,786

Publicatii 221,327

Granturi 176,995

Deplasari interne si internationale 283,794

Evenimente 414,253

Subtotal cheltuieli 2016 3,037,786

Subcontractari 253,652

Ajustari contabile 42,452

Subtotal cheltuieli operationale 3,333,890

Donatii transferate prin ARC

Donatii catre organizatii via SMS 7,486,728

Donatii catre organizatii via debit direct 2,521,284

TOTAL Cheltuieli 2016 13,341,902




