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RAPOARTE ANUALE 2016 ȘI 2017
- SUMAR -

Date generale
Fundația Comunitară Alba este o persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, la
data de 14 aprilie 2010 fiind înscrisă în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor de la grefa
Judecătoriei Alba Iulia. Fundația s-a constituit în baza Ordonanței Guvernului României nr.
26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare.
Sediul social al fundației este în municipiul Alba Iulia, Calea Moților nr. 4, bl. M2, sc. B, ap.
1, județul Alba, iar biroul organizației se găsește la adresa Alba Iulia, str. Ardealului nr. 1.
Viziune
Ne dorim o comunitate conștientă de resursele pe care le are și care se implică activ în
rezolvarea problemelor ei. O comunitate de oameni cu spirit civic, unită, generoasă,
preocupată de viitorul ei și dispusă să investească în el.
Misiune
Misiunea Fundației Comunitare Alba este de a schimba în bine comunitatea prin cultivarea
spiritului civic și generozității membrilor ei, identificarea nevoilor și valorificarea
oportunităților de dezvoltare, finanțarea și susținerea inițiativelor cetățenilor, grupurilor și
organizațiilor neguvernamentale din județul Alba.
Obiective
În îndeplinirea misiunii noastre urmărim următoarele obiective:
► Motivarea şi încurajarea locuitorilor şi firmelor de a se implica activ şi constructiv
în viaţa comunităţilor din judeţul Alba;

► Întărirea şi îmbunătăţirea relaţiilor de colaborare între firme, organizaţii non-profit,
autorităţi locale şi cetăţeni;
► Stimularea spiritului filantropic şi a responsabilităţii sociale faţă de nevoile mereu
în schimbare ale comunităţii;
► Construirea şi gestionarea unor fonduri cu destinaţie stabilită şi/sau caracter
permanent pentru a răspunde nevoilor prezente şi viitoare ale comunităţii.
Fundaţia Comunitară Alba acţionează ca un finanţator local: identifică, promovează şi
finanţează iniţiative şi proiecte care contribuie la dezvoltarea locală. Obiectivele fundației se
ating și prin următoarele activități:
► Realizarea unor mecanisme flexibile şi eficiente de donaţie care să răspundă la
diverse posibilităţi şi interese de implicare socială;
► Servicii de consiliere şi administrare a unor fonduri pentru persoanele şi firmele
care doresc să sprijine financiar cauze şi iniţiative din comunitate;
► Iniţierea de programe inovative care să răspundă unor nevoi locale prin care să
mobilizeze resurse private locale derivate din colaborarea unor actori diferiţi din
comunitate;
► Recunoaşterea publică a iniţiativelor filantropice locale şi promovarea bunelor
practici de implicare socială;
► Realizarea unor cercetări privind problemele locale şi a modului prin care resursele
comunităţii pot fi folosite eficient în rezolvarea acestora;
► Realizarea unor campanii publice de promovare a donaţiilor şi implicării sociale,
de mobilizare de resurse sau de promovare a rezultatelor donaţiilor şi implicării
sociale.

2016
Date financiare

Fundația a avut în anul 2016 un buget total de cheltuieli de 155.848 lei, din care a finanțat
granturi, burse și proiecte comunitare în valoare totală de 84.447 lei, beneficiarii fiind ONGuri din județul Alba și persoane fizice (copii și adolescenți). Cheltuielile de personal au
totalizat 58.693 lei, iar diferența de 12.708 lei o reprezintă costurile administrative.

Granturi acordate
Fond de
finanțare

Organizație
finanțată

Nume proiect

YouthBank

Asociaţia
Inventis

YouthBank

Asociaţia Stop
Autism Alba

YouthBank

Strategii de
dezvoltare
profesională a
tinerilor
profesioniști prin
cursuri de
marketing
Mișcare și relaxare
într-o lume plină de
culoare
Mai aproape de
stele (proiect
neimplementat)

Asociaţia
Filantropia
Ortodoxă Alba
Iulia
Asociaţia SM
Micul stilist
Speromax
Alba
Fundația
Schimbarea e în noi
„Emanuel –
Betania”
Asociaţia
Festivalul
Grupul
Internațional de
Skepsis
Teatru de Tineret
Apollo
Asociația
Conferința
Absolvenților
Managementul
Universității
Carierei
“1 Decembrie
1918”
Fundația
Swimathon Cluj
Comunitară
Cluj
TOTAL

YouthBank

YouthBank

Fondul
pentru
Cultură
Fondul
educațional

Fondul
social

Valoare
grant
(lei)
3304

Grup țintă
(beneficiari
principali
Tineri cu
vârsta între
14 și 18 ani

3814

Copii cu
dizabilități

Incluziune sociala

2245

Comunitatea
locală

Spații
publice/comunitare

2678

Tineri cu
vârsta între
14 și 18 ani
Copii cu
vârste de
până la 6 ani
Comunitatea
locală

Dezvoltare
profesională /
orientare în carieră
Spații
publice/comunitare

600

Liceeni și
studenți

Orientare în
carieră

50

Copii

Dotări spital de
copii

4500

1500

18691

Domeniu finanțat

Dezvoltare
profesională /
orientare în carieră

Cultură-artă

Burse acordate
Fond
finanțare
Fondul pentru
Voluntariat
Fondul pentru
Voluntariat
Fondul pentru
Voluntariat
Fondul pentru
Voluntariat
Fondul pentru
Voluntariat
Fondul pentru
Voluntariat
Fondul
educațional

Nume
beneficiar
Boba Răzvan

Perioada
bursei
2016

Valoare bursă
(lei)
84

Tip beneficiari

Cîmpean Vlad

2016

84

Elev

Ispas Darius

2016

420

Elev

Istrate Patricia

2016

252

Elev

Murar Oana

2016

652

Elev

Rusu Rebeca

2016

84

Elev

Hirdeaga Calin

2016-2017

18000

Elev

TOTAL

Elev

Domeniu
finanțat
Excelență în
voluntariat
Excelență în
voluntariat
Excelență în
voluntariat
Excelență în
voluntariat
Excelență în
voluntariat
Excelență în
voluntariat
Educație

19576

Proiecte comunitare finanțate
Fond
finanțare

Nume proiect

Descriere proiect

Fondul
educațional

Change Makers 3 Pregătirea liceenilor
din Alba Iulia pentru
piața muncii prin
antreprenoriat și
dezvoltare personală

Fondul
social

Pachete pentru copii

Dezvoltarea de
competențe necesare
pentru viitorul
profesional al
liceenilor beneficiari,
prin training-uri de
specialitate.
Realizarea a 1.000 de
pachete cu alimente
pentru copii și
distribuirea acestora
înainte de sărbători.

TOTAL

Suma
alocat
ă (lei)
21050

Grup țintă
(beneficiari
principali)
Tineri cu
vârsta intre
14 și 18 ani

25130

Copii

Domeniu
finanțat
Dezvoltare
personală și
educație nonformală

Incluziune
socială

46180

Fundația a obținut în anul 2016 venituri totale de 188.798 lei, din care 90.359 lei - donatori
companii, 39.632 lei – donatori privați din programul național de fundații comunitare, 11.031
lei – venituri autogenerate (prestări servicii etc.), 4.308 lei – donatori individuali, 2.245 lei –
alți donatori privați, iar 41.223 lei – donatori publici (inclusiv din redirecționarea celor 2%
din impozitul salarial).

2017
Date financiare

Fundația a avut în anul 2017 un buget total de cheltuieli de 161.433 lei, din care a finanțat
granturi, burse și proiecte comunitare în valoare totală de 70.376 lei, beneficiarii fiind ONGuri, unități școlare și persoane fizice (copii, adolescenți și tineri sub 35 de ani). Cheltuielile de
personal au totalizat 78.382 lei, iar 12.675 lei reprezintă costurile administrative.

Granturi acordate
Fond de
finanțare

Organizație
finanțată

Nume proiect

YouthBank

Asociația
Rotary Club
Alba Iulia
Asociaţia
EDU-PACT

INTERgarten:
Sound &Vision

Colegiul
Naţional
Militar ,,Mihai
Viteazul”
Colegiul
Naţional
Militar ,,Mihai
Viteazul”
Asociaţia
Culturală
„Sincretic –
Art”
Asociaţia
Grupul
Skepsis

YouthBank

YouthBank

YouthBank

YouthBank

Fondul
pentru
Cultură
Fondul
social

Fondul
social

Asociaţia
Lions Club
Alba Iulia
Gemina
Asociația Ține
de Tine
TOTAL

Valoare
grant
(lei)
3867

Grup țintă
(beneficiari
principali
Comunitatea
locală

Domeniu finanțat

Foto Time

3992

Arhimatematicus

3718

Tineri cu
vârsta între
14 și 18 ani
Elevi de
gimnaziu din
mediul rural

Dezvoltare
profesională /
orientare în carieră
Orientare în
carieră

Liga Tineretului

2961

Tineri cu
vârsta între
14 și 18 ani

Sport

Art Fest (proiect
neimplementat)

2590

Tineri cu
vârsta între
14 și 18 ani

Cultură-artă

Festivalul
Internațional de
Teatru de Tineret
Apollo
Clubul LEO Alba
Iulia Fortress

1000

Comunitatea
locală

Cultură-artă

6914

Comunitatea
locală

Incluziune socială

Mateo

110

Elev

Medical

25152

Cultură-artă

Burse acordate
Fond
finanțare
Fondul Genius
Fondul Genius
Fondul Genius
Fondul Genius

Nume
beneficiar
Chirilă Alexa
Baur Irina
Josan Antonio
David Andrei

Perioada
bursei
2017
2017
2017
2017

Valoare bursă
(lei)
1000
237
200
1271

Fondul Genius

Breaz Ioana

2017

1839

Fondul Genius

Manu David

2017

2000

Fondul Genius

Irimie Andrei

2017

1910

Fondul Genius

Petrean Ciprian

2017

900

Fondul Genius

Precup Adrian

2017

2000

Fondul Genius

Popescu
Sebastian
Mîrza Flaviu

2017

1550

2018

5000

Fondul Genius

TOTAL

Tip beneficiari
Elev
Elev
Elev
Tineri sub 18
ani
Tineri sub 18
ani
Tineri sub 18
ani
Tineri sub 35
ani
Tineri sub 35
ani
Tineri sub 35
ani
Tineri sub 18
ani
Coordonator
ansamblu

Domeniu
finanțat
Sport
Artă plastică
Muzică
Artă plastică
Sport
Sport
Sport
Design grafic
Muzică
Creație literară
Cultură

17907

Proiecte comunitare finanțate
Fond
finanțare

Nume proiect

Descriere proiect

Fondul
educațional

Change Makers 4 Pregătirea liceenilor
din Alba Iulia pentru
piața muncii prin
antreprenoriat și
dezvoltare personală

Fondul
educațional

Un business mare se
crește de mic Târgul Micilor
Antreprenori
TOTAL

Dezvoltarea de
competențe
necesare pentru
viitorul profesional
al liceenilor
beneficiari, prin
training-uri de
specialitate.
Dezvoltarea
abilităților
antreprenoriale ale
copiilor

Suma
alocată
(lei)
24800

Grup țintă
(beneficiari
principali)
Tineri cu
vârsta intre
14 și 18 ani

2517

Elevi din
ciclul primar

Domeniu
finanțat
Dezvoltare
personală și
educație nonformală

Dezvoltarea
abilităților
antreprenoriale

27317

Fundația a obținut în anul 2017 venituri totale de 99.050 lei, din care 18.500 lei reprezintă
donatori companii, 950 lei – donatori privați din programul național de fundații comunitare,
12.580 lei – venituri autogenerate (prestări servicii etc.), 13.282 lei – donatori individuali,
2.685 lei – alți donatori privați, iar 51.053 lei – donatori publici (inclusiv din redirecționarea
celor 2% din impozitul salarial).

La întocmirea situaţiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii contabilităţii
nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale O.M.F.P. nr.
3055/2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu
modificările şi completările ulterioare, reglementările contabile pentru persoanele juridice
fără scop patrimonial, aprobate prin OMEF nr. 1969/2007, precum şi OMFP nr.166/2017.
Cenzorul fundației a certificat prin raportul său situațiile financiare din anii 2016 și 2017, iar
pentru ultimul an financiar încheiat va fi realizată o auditare financiară externă.

