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Fundaţia pentru Parteneriat a împlinit zece 
ani. În cei zece ani am încercat să înlesnim şi 
să inducem schimbări pozitive în domenii ca: 
protecţia mediului, dezvoltarea comunitară, 
dezvoltarea societăţii civile, conservarea pat-
rimoniului cultural şi ecoturismul prin inter-
mediul a opt programe de fi nanţare şi şapte 
programe operaţionale.
Pentru atingerea acestor obiective am dezvol-
tat strategii menite să contribuie la clădirea 
de parteneriate durabile cu un număr mare 
de factori interesaţi, cum ar fi  ONG-urile, 
comunităţile locale, autorităţile centrale şi 
locale, sfera de afaceri precum şi cu mass-me-
dia, deoarece credem că efi cienţa activităţilor 
noastre ar fi  mult mai redusă dacă am acţiona 
singuri. 
Realizările noastre nu ar fi  fost posibile fără 
parteneriate constructive sau fără o echipă 
minunată alcătuită din conducerea şi angajaţii 
fundaţiei. Mii de mulţumiri tuturor pentru 
munca şi efortul depus în cei zece ani.
Dacă ne propunem să prezentăm toate 
realizările noastre într-o manieră mai seacă, 

exclusiv prin intermediul cifrelor şi al statis-
ticilor, atunci putem afi rma că prin cele opt 
programe de fi nanţare am reuşit să sprijinim 
aproape 370 de proiecte derulate de 211 
organizaţii, suma totală fi ind de 4,6 milioane 
de lei. Prin intermediul acestora am reuşit să 
implicăm zeci de mii de persoane în activităţi 
de protecţia mediului şi de dezvoltare 
comunitară.
Cu toate că vorbim de nişte cifre impresion-
ante, considerăm că doar statisticile şi anali-
zele seci nu sunt de ajuns dacă vrem să avem 
un tablou complet a ceea ce am reuşit până 
acum. Nişte informaţii cuantifi cate nu pot să 
redea munca asiduă, entuziasmul şi sentimen-
tele de împlinire trăite în ultimii zece ani.
În schimb, credem că analiştii şi evaluatorii cei 
mai autentici ai realizărilor noastre sunt chiar 
cei care ne-au sprijinit şi ne-au fost parteneri, 
cei pe care i-am sprijinit noi şi cei care au 
urmărit cu interes activităţile şi dezvoltarea, 
evoluţia în sine a fundaţiei noastre. În paginile 
ce urmează iată câteva dintre opiniile aces-
tor prieteni, extrase din interviurile realizate 
pentru publicația jubiliară a fundației.

Potozky László
director

Mesaj
din partea 
directorului
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“În colaborarea cu Fundaţia pentru 
Parteneriat, pe lângă rezultatele 
profesionale deosebite, apre-
ciez calitatea umană, atitudi-

nea constructivă în rezolvarea 
problemelor, încrederea şi respectul 

reciproc” 
Éva Csog, Coordonator PR - MOL România

“Fundația pentru Parteneriat este 
recunoscută la nivel național ca 
fiind singura structură care a 
dezvoltat și susținut un concept 
integrat de protejare a mediului 

înconjurător, prin fiecare program 
derulat, de la înființare și până astăzi. 

Standardele susținute de către acest 
organism s-au impus la nivelul beneficiarilor progra-
melor sale ca și condiții esențiale pentru o dezvoltare 
permanentă și pentru un impact din ce în ce mai 
palpabil, al activităților promovate și derulate”
Lorena Stoica, Director - Fondul de Dezvoltare a 
Euroregiunii Carpatice

“Fundaţia pentru Parteneriat a avut 
şi are rolul de a umple un gol în 
mişcarea ecologistă din România. 
De fapt, are un rol dublu: cel de 
finanţator, care e mai cunoscut, şi 

cel activ, la fel de important, prin 
care colaboratorii săi iau parte la 

acţiunile mişcării de protecţia medi-
ului din România. Pe lângă acestea, echipa pe care 
o formează cunoaşte îndeaproape problemele şi 
mişcarea de mediu din România, având capacitatea 
de a găsi soluţiile potrivite, munca partenerilor 
finanţaţi devenind, astfel, mult mai eficientă. Aş 
sublinia şi faptul că e un finanţator onest şi cu o 
birocraţie minimă în contextul legislativ autohton. 
În ultimii zece ani, fundaţia a demonstrat că nu are 
„protejaţi” şi nu se abate de la reguli. ”
Tamás Papp, Preşedinte – Grupul MILVUS

“Pentru realizările obţinute în cei 10 
ani de activitate, putem considera 
că Fundaţia pentru Parteneriat 
este o organizaţie de succes, 

recunoscută ca atare de colabora-
torii şi de finanţatorii săi” 

Susana Geangalău, Preşedinte -  
 Asociaţia Ecoforest

“Sunt două caracteristici foarte 
importante pe care le-aş atribui 
Fundaţiei pentru  Parteneriat. Pe 
de o parte, prin extraordinara 
reţea de relaţii şi recunoaşterea 

de care se bucură în ţară, poate 
strânge laolaltă şi mobiliza 

organizaţiile de mediu la nivel național. 
Pe de altă parte, sistemul de finanţare pe care l-a 
dezvoltat este atât de flexibil şi de rapid, încât orice 
organizaţie de încredere poate primi finanţarea 
de care are nevoie pentru o intervenţie imediată în 
rezolvarea unor probleme de protecţia mediului care 
nu suportă amânare. De asemenea, sprijinul acordat 
de Fundaţia pentru Parteneriat legitimează orice 
organizaţie care primeşte acel sprijin. Nu cunosc nici 
o organizaţie fantomă, mercantilă sau care foloseşte 
metode neortodoxe de obţinerea a finanţărilor care 
să fi câştigat vreun proiect la ei.”  
Csongor, Kovács, Preşedinte - 
Asociaţia Transilvania Verde

“Fără finanţările Fundaţiei pentru 
Parteneriat, această mişcare 
ar fi fost mult mai slabă, mai 
puţin eficientă şi mai puţin 
independentă. Sprijinul acordat 

organizaţiilor de către Fundaţie 
a dus la o protecţie mai bună a 

mediului, la o participare publică mai 
intensă şi o corectitudine exemplară faţă de mediu. 
Arătaţi-mi o altă fundaţie românească cu o aseme-
nea referinţă?”
Stephanie Roth, Alburnus Mayor

“Fundaţia pentru Parteneriat a 
fost primul finanţator al proiec-
telor noastre (încă din 2002) şi 
continuă să reprezinte un sprijin 
pentru iniţiativele noastre de 

conservare a moştenirii natu-
rale şi culturale ce conferă identi-

tate Maramureşului. De asemenea, 
Fundaţia a investit în dezvoltarea competenţelor 
membrilor EcoLogic prin facilitarea participării la cur-
surile de instruire şi la seminariile tematice organizate 
în diferite domenii de interes.” 
Edit Pop, Preşedinte -  Asociaţia EcoLogic 

“Fundaţia pentru Parteneriat 
a fost primul susţinător al 
activităţilor noastre pe valea 
râului Tur, în cadrul lor noi eval-
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uând valorile naturale şi realizând documentarea 
necesară desemnării ariei protejate. Mai târziu, 
ca administratori ai ariei protejate, am primit un 
sprijin constant, atât financiar, cât şi profesional. 
Privind înapoi la cele întâmplate în ultimii şapte 
ani, putem spune liniştiţi că sistemul de finanţare al 
Fundaţiei pentru Parteneriat a constituit sursa cea 
mai stabilă pentru administrarea şi dezvoltarea ariei 
protejate şi a drumului verde.” 
János Nagy Márk, 
Director - Societatea Carpatină Ardeleană

“László şi întreaga sa echipă aduc 
extrem de mult entuziasm în 
munca lor. Ei au un spirit de 
“misiune” atât de pozitiv încât 
consider că au fost, sunt şi vor 

rămâne nişte agenţi ai schimbării 
într-o ţară care se confruntă cu multe 

probleme de mediu. În acest sen, ei într-
adevăr fac diferenţa. Există multe alte organizaţii 
neuvernamentale care sunt la fsel de entuziaste, dar 
nici unul nu întrece la acest capitol Fundaţia pentru 
Parteneriat.”
Michael Guest, fost ambasador al SUA în România

“Cum văd eu rolul Fundaţiei 
pentru Parteneriat? E o forţă 
puternică în mişcarea de 
mediu din România. Reprezintă 
port-drapelul profesialismului în 

problemele verzi din România...... 
Fundaţia pentru Parteneriat are ca-

pacitatea de a funcţiona ca un catalizator 
în comunitatea organizaţiilor de mediu şi e capabilă 
să determine luări de poziţii comune puternice, 
fundamentate profesional, pe care le înaintează 
autorităţilor în numele acestor organizaţii.” 
Attila Korodi, fost Ministru al Mediului şi al 
Dezvoltării Durabile

“Fundaţia pentru Parteneriat este 
instituţia fanion a sferei civice din 
oraş şi din regiune. E locul construit 
prin munca în echipă a unor oa-
meni dedicaţi şi în care îşi găseşte 

un refugiu tot ce e „verde”, în care 
descoperi cu adevărat ce înseamnă un 

parteneriat”.  
Róbert Ráduly, primar - Municipiul Miercurea Ciuc

“Fundaţia pentru Parteneriat este 
un deschizător de drumuri în 
domeniul protecţiei mediului 
din România. S-a preocupat şi a 
reacţionat permanent la agresi-

unile asupra mediului care au avut 
loc în România, de-a lungul celor 

zece ani. Iubitorii de natură din întreaga 
ţară au avut în Fundaţia pentru Parteneriat un 
partener de încredere.”  
Gina Ștefan, jurnalist - AGERPRESS

“Sunt foarte multe organizaţii 
civice în zona noastră care 
lucrează eficient, dar probabil că 
niciuna nu a reuşit să lucreze atât 
de eficient şi de profesionist ca 

Fundaţia pentru Parteneriat. Ati-
tudinea, abordarea şi concentrarea 

pe valori şi pe eficienţă sunt caracteristici 
care ar trebui să constituie modele, nu doar pentru 
sfera civilă, ci şi pentru sectorul privat şi public”  
István Sarány, jurnalist

“Fundaţia pentru Parteneriat este 
o fundaţie serioasă şi prin ceea 
ce face şi cum lucrează este 
deschizătoare de orizonturi în 
materie de protecţie a mediului, 

pentru cei de-acum şi mai ales 
pentru generaţiile viitoare. Îmi 

imaginez, dacă îmi este permis, că acum 
10 ani s-a născut un copil care a crescut în 10 ani - ca 
în poveşti - cât alţi copii în 30 de ani” 
Aurelia Iluț, jurnalist – Adevărul Harghitei

“Apreciez foarte mult felul în care 
au reuşit să-şi ajute colegii aflaţi, 
nu o dată, în situaţii dificile, 
indiferent dacă erau „învăţăcei” 
sau aveau în spate o experienţă 

de câţiva ani. I-au ajutat să îşi 
transmită mesajele presei în aşa 

fel încât acestea să poată fi transmise 
mai departe opiniei publice într-o formă cât mai 
inteligibilă. Chiar dacă în ultimii zece ani, viaţa 
publică a cunoscut schimbări majore, fundaţia a 
reuşit să-şi păstreze personalitatea, caracterul civic. 
Înainte de toate, cred că acesta este principala sa 
realizare.” 
Dénes Daczó, Jurnalist - Csíki Hírlap
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Fundaţia pentru Parteneriat a fost înfiinţată 
în decembrie 1998 ca fundaţie independentă 
şi face parte din  Parteneriatul de Mediu, care 
sprijină proiectele comunitare de îmbunătăţire 
a mediului din România, Bulgaria, Cehia, 
Ungaria, Polonia şi Slovacia.  În 2004 cele şase 
fundaţii au înfiinţat o organizaţie regională 
sub denumirea de Environmental Partnership 
for Sustainable Developement (www.environ-
mentalpartnership.org).
Activitatea fundaţiilor vizează conştientizarea 
şi participarea publică cu privire la problemele 

de mediu din regiune. Fundaţiile joacă un 
rol important în iniţierea căilor de cooper-
are între oameni şi organizaţii, precum şi 
între toate sectoarele, pentru a pune bazele 
unor societăţi civile şi comunităţi durabile 
în Europa Centrală. Folosind un amestec 
flexibil de proiecte mici, asistenţă tehnică, 
colaborare, activităţi de instruire şi programe 
speciale, cele şase fundaţii facilitează accesul 
organizaţiilor, comunităţilor şi ale persoanelor 
fizice în implicarea activă în procesul decizion-
al privind problemele de mediu.

Cine suntem noi?

Obiective:
	 •	promovarea	dezvoltării	durabile	prin	intermediul	
    întăririi ONG-urilor de mediu şi a participării civice;
	 •	consolidarea	sectorului	neguvernamental	din	
    România prin întărirea capacităţii operaţionale a acestuia;
	 •	încurajarea	participării	civice	în	iniţierea	şi	luarea	deciziilor	
    comunitare şi de mediu;
	 •	promovarea	parteneriatelor	intersectoriale	în	rezolvarea	problemelor	
    comunitare şi de mediu;
	 •	oferirea	de	sprijin	financiar	şi	tehnic	ONG-urilor	din	România;
	 •	implicarea	cetăţenilor	în	procesul	de	identificare,	prevenire	şi	soluţionare	a		 			
    problemelor comunitare şi de mediu.

Sprijinirea îmbunătăţirii mediului şi a dezvoltării comunităţilor din 
România contribuind astfel la formarea unei societăţi durabile.

Misiunea fundaţiei:
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I. Programe 
   de finanţare
În 2008 activităţile de finanţare ale fundaţiei au fost  
implementate prin intermediul a cinci programe de  
finanţare, şi anume:

•	 Spaţii	verzi
•	 Parteneriat	pentru	Mediu
•	 Atitudine	şi	implicare
•	 Drumuri	verzi
•	 Schema	de	Granturi	Mici	a	Mecanismului	
 Financiar al Spaţiului Economic European - 
 Fondul pentru Organizaţii Neguvernamentale 
 din România.

În cadrul acestor cinci programe de finanţare au fost 
primite şi evaluate 209 de aplicaţii, fiind finanţate 71 de 
proiecte în valoare totală de peste 1.373.000 RON. 
Media pe proiect finanţat a fost de 19.247,50 RON. 

I.1. Spaţii Verzi

În cadrul ediţiei a treia a program-
ului au fost depuse peste 80 de 
propuneri de proiecte, din care 
28 au obținut finanţare în valoare 
totală de 182.180 RON Aceste 
proiecte au avut un succes de-
osebit datorită numărului mare al 
participanţilor activi în proiecte, 
cca. 400/proiect. Succesul proiec-
telor este dovedit şi de rezultatele 
cumulative ale programului:

•	 43.074 m² de spaţii verzi create/reabilitate
•	 11.028 de persoane au participat în implementare proiectelor
•	 6.879 de copaci şi arbuşti plantaţi
•	 5.173 plante ornamentale şi flori plantate.

Mediatizarea programului a fost excelentă, peste 100 de articole, programe radio şi TV au fost 
publicate şi transmise despre proiectele implementate în cadrul acestui program.  
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I.2. Parteneriat pentru Mediu

În anul 2008 programul s-a axat pe următoarele domenii prioritare: managementul ariilor prote-
jate, ecologie urbană, ecoturism şi dezvoltare rurală durabilă. Fundaţia pentru Parteneriat nu şi-a 
schimbat priorităţile de finanţare în ultimii ani din două motive, şi anume: 
•	 Domeniile	menţionate	mai	sus	sunt	în	continuare	printre	cele	mai	importante	din		 	
  punct de vedere al protecţiei mediului în România.
•	 Pentru	a	asigura	o	continuitate	sănătoasă	în	ceea	ce	privește	domeniile	prioritare,	fapt			
 ce poate contribui la sporirea impactului proiectelor finanţate în domeniile ţintă. 
În cadrul programului au fost recepționate 57 de cereri de finanţare, dintre care au obținut 
finanţare 9 proiecte în valoare totală de 171.001 RON.

I.3. Atitudine şi implicare

În cel de-al doilea an al programului au fost finanţate 10 proiecte în valoare totală de 149.521 
RON. 
În acelaşi timp accentul s-a pus şi pe înlesnirea cooperării între organizațiile finanţate, precum şi 
pe componenta de networking.
Prima întâlnire de acest gen a fost organizată la Şumuleu Ciuc, ocazie cu care au participat 18 
persoane de la diferite organizaţii din ţară. Scopul întâlnirii a fost pe de o parte intensificarea 
schimbului de experienţă şi a transferului de cunoştinţe, dar totodată şi dezvoltarea strategiilor 
de advocacy legate de cele mai arzătoare probleme de  mediu, de monitorizarea implementării 
legislaţiei, de iniţiativele de dezvoltare nesustenabile şi dăunătoare mediului, şi altor strategii 
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posibile care pot fi urmate de ONG-uri în 
acest sens. Întâlnirea a servit deaseme-
nea la creşterea coeziunii în cadrul 
coaliţiei ONG-urilor care desfăşoară 
activităţi de tip advocacy şi watchdog. 
Cea de-a doua întâlnire a avut loc în 
luna noiembrie la Sighişoara şi a avut ca 
scop stabilirea viitoarelor măsuri nec-
esare pentru implementarea adecvată a 
reţelei Natura 2000 în România. 

I.4. Drumuri Verzi
Pe parcursul anului 2008 s-a acordat sprijin financiar şi asistență tehnică pentru inițiativele tip 
drumuri verzi. Zece granturi au fost acordate organizaţiilor responsabile pentru dezvoltarea 
acestor drumuri. Valoarea totală a fondurilor acordate a fost de 100.557,80 RON.
La începutul anului o broşură cu titlul „Exploraţi drumurile verzi din România”  a fost editată în 
două limbi - română şi engleză. Publicaţia prezintă şapte drumuri verzi existente la momentul 
respectiv.  În cea de-a doua jumătate a anului a fost înfiinţat un nou drum verde numit Drumul 
Aşezărilor Săseşti, care este cel de-al optelea drum verde implementat prin sprijinul oferit de 
Fundaţia pentru Parteneriat
 

a) Drumul Aşezărilor Săseşti 
Acest nou drum verde a fost înfiinţat în zona de sud 
a Transilvaniei, de fundaţia Mihai Eminescu. Folosind 
drumuri judeţene şi locale, precum şi vechi drumuri de 
ţarã, Drumul Aşezărilor Săseşti reprezintă cea mai bună 
modalitate de a cunoaşte şi de a aprecia peisajele de 
mare valoare estetică şi naturală ale zonei Sighişoara 
– Târnava Mare, recent inclusă în reţeaua ecologică 
europeană Natura 2000.
Drumul Aşezărilor Săseşti – Drumul patrimoniului 
saşilor transilvăneni (www.saxongreenway.ro) porneşte din cetatea medievală a Sighişoarei, care 
face parte din Patrimoniul Mondial UNESCO, fiind recunoscută ca şi un exemplu excepţional 
de oraş fortificat. Traseul străbate un număr de sate tradiţionale săseşti, renumite pentru 
impunătoarele lor biserici fortificate şi casele colorate, cu faţade frumos văruite şi acoperişuri 
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b) Drumul Sării

În anul 2008 pe Drumul Sării au fost orga-
nizate şi implementate mai multe activităţi. 
Prima activitate majoră, care a implicat o 
mulţime de localnici, a avut loc la data de 25 
aprilie când au fost organizate pentru prima 
oară Zilele Drumului Sării în parteneriat cu 
pensiunea “Tündérilona”, Asociaţia Salvamont 
şi Asociaţia Microregională Valea Nirajului.

Cu ocazia acestor evenimente au 
fost marcate patru trasee pentru 
drumeţii. Activităţile au fost orga-
nizate de voluntarii organizaţiei 
Focus Eco Center. La eveniment au 
particpat cca. 250 de persoane: copii 
cu părinţii / profesorii lor, localnici 
dar şi reprezentanţii autorităţilor 
locale. Zilele Drumului Sării au fost 
promovate pe scară largă în mass-
media locală (TV, radio, ziare, pagini 
de internet). În luna august a fost 
organizată o tabără de mare succes 
pentru localnicii care şi-au arătat 
interesul în a deveni ghizi ai 
Drumului Sării. 

Cu ocazia Săptămânii Mobilităţii Europene, 
la data de 20 septembrie, Focus Eco Center a 
organizat o serie de evenimente, şi anume: un 
concurs pentru biciclişti, un concurs de spus 
poveşti şi unul de cărat sare. La concursul de 
biciclete s-au înscris 26 de amatori de sport. 
Concursul de povestit a fost organizat pentru 
copii în şcolile locale. Ultimul eveniment orga-
nizat a fost concursul de cărat sare, un concurs 
dificil, participanţii trebuind să care cât mai 
multă sare pe o distanță de 5 km. 
 

de ţiglă arsă, ascunse între văi înguste, dealuri împădurite şi pajişti bogate în flori. Inaugurarea 
oficială a drumului verde avut loc la data de 20 aprilie 2008, când s-au organizat concursuri de 
orientare în natură şi o excursie tematică pentru elevii din Sighişoara. 
Această iniţiativă i-a reunit pe cei interesaţi din regiune şi au fost semnate contracte de colabo-
rare cu parteneri locali. Noul drum verde a fost pus în valoare şi cu ocazia Săptămânii Mobilităţii 
Europene organizându-se excursii şi concursuri.  
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Obiectivul principal în cazul Drumului 
Moştenirii Maramureşene în 2008 a fost 
îmbunătăţirea ofertei turistice în regiune, în-
curajarea dezvoltării durabile şi a modului de 
viaţă sănătos. Activităţile organizate s-au axat 
pe îmbunătăţirea infrastructurii de interpre-
tare în localităţi, pe creşterea calităţii serviciilor 
de turism şi dezvoltarea unei baze de date a 
produselor tradiţionale locale de-a lungul tra-
seului. Pentru a atinge aceste obiective echipa 
drumului verde a furnizat asistenţă tehnică 
prestatorilor locali de servicii turistice (propri-
etarilor pensiunilor rurale) despre bunele prac-
tici în dezvoltarea ecoturistică şi infrastructura 
de interpretare în localităţi. În acelaşi timp a 
fost creată baza de date a producătorilor locali 

şi a produselor tradiţionale în perspectiva 
promovării lor.
Astfel s-a încercat menţinerea formei actuale 
de utilizare a produselor meşteşugăreşti 
tradiţionale de-a lungul drumului verde, prin 
asigurarea unui cadru de promovare şi de 
vânzare pentru produsele concepute de arti-
zani locali, contribuind astfel la conservarea 
patrimoniului cultural. Astăzi meşterii popu-
lari ai acestui drum verde au un motiv supli-
mentar de a-şi continua activităţile, datorită 
posibilităţilor noi de valorificare a produselor. 
De asemenea, pentru diversificarea metodelor 
de comunicare şi de promovare al Drumului 
Moştenirii Maramureşene, a fost creată şi 
lansată o pagină interactivă de internet.

d) Drumul verde al râului Tur

Societatea Carpatină Ardeleană a contribuit la promovarea turismului pe Drumul verde al râului 
Tur prin organizarea a trei evenimente pe durata sezonului turistic.
Primul eveniment, un concurs pentru biciclişti, a fost organizat în luna mai de-a lungul râului Tur 
sub titulatura de “Tour de Tur”.
Evenimentul a fost organizat pentru a treia oară. Cei mai mulţi participanţi au fost motivaţi nu 
numai de premiile anunţate, dar şi de frumuseţea naturală a peisajului. Cu ajutorul unei hărţi au 
trebuit să parcurgă, prin rezervaţia naturală, un traseu de 80 de km în total, astfel capacitatea de 
orientare şi viteza au fost necesare pentru a ajunge la punctele de control. Traseul a traversat cea 
mai mare parte a rezervaţiei naturale de-a lungul râului Tur, şi a trecut pe lângă cele mai frumoa-
se părţi ale acesteia. 

c) Drumul Moştenirii Maramureşene
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Cel de-al doilea eveniment important 
a fost târgul produselor locale orga-
nizat în satul Turterebeş. La acest târg 
producătorii locali au avut şansa de a-şi 
promova şi vinde alimentele şi produsele 
meşteşugăreşti tradiţionale. Localnicii, 
împreună cu un număr mare de oaspeţi, 
au savurat spectacolul ansamblelor fol-
clorice. În timpul târgului au fost organi-
zate demonstraţii vii ai meşteşugurilor 
tradiţionale, cum ar fi: olăritul, fierăritul, 
curelăria sau împletirea coşurilor. 
De Săptămâna Mobilităţii Europene s-a 
organizat pe Drumul verde al râului Tur
şi Ziua fără maşini. În aceea zi un convoi a 

parcurs distanţa dintre centrul oraşului Satu Mare şi rezervaţia naturală. Unii au venit pe cai, alții 
pe căruțe, iar cei mai mulţi cu bicicleta.

I.5. Schema de granturi mici a Mecanismului 
Financiar al Spatiului Economic European (SEE) 
Fondul pentru Organizaţii Neguvernamentale

În anul 2008 Fundaţia pentru Parteneriat în parteneriat cu Fundaţia pentru Dezvoltarea 
Societăţii Civile şi Fondul de Dezvoltare a Euroregiunii Carpatice - FDEC România au aplicat pen-
tru administrarea Fondului ONG înfiinţat de Mecanismul Financiar al Zonei Economice Europene 
(European Economic Area EEA). Acest parteneriat  a câştigat licitaţia de proiecte şi astfel Fondul 
ONG a fost lansat în iunie 2008.
Obiectivul Fondului ONG este acela de a consolida societatea civilă din România prin sprijinirea 
unor proiecte în cinci domenii prioritare: 
    - consolidarea democrației
    - oportunități pentru participarea copiilor si tinerilor la viața comunității
    - incluziune socială şi acces la servicii sociale
    - protecția mediului
 - conservarea şi valorificarea patrimoniului cultural.
Fundaţia pentru Parteneriat este responsabil pentru proiectarea şi implementarea Schemei de 
Granturi Mici în domeniul Protecţia Mediului al Mecanismului Financiar al Spațiului Economic 
European - Fondul pentru Organizaţii Neguvernamentale în perioada 2008 – 2011. Au fost 
planificate două runde de cereri de propuneri de proiecte, iar valoarea maximă a unui grant este 
15,000 Euro/proiect. Bugetul total al programului este 450,000 Euro . În prima rundă Fundaţia 
pentru Parteneriat a primit 28 de propuneri de proiecte. După evaluarea propunerilor 11 proi-
ecte au primit finanţare în valoare totală de 160.000 Euro (aproximativ 685.000 RON)
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II. Programe operaţionale

II.1 Transylvania Authentica 

Programul Transylvania Authentica îşi propune să asigure perpetuarea agriculturii tradiţionale, 
a artei culinare, a turismului tradiţional şi a produselor şi serviciilor cu specific ardelenesc prin 
consolidarea relaţiilor între micii producători şi meşteşugarii regiunii.
Anul 2008 a reprezentat cel de-al doilea an de implementare a programului. În această perioadă 
echipa programului a reuşit să elaboreze şi să finalizeze următoarele documente de bază nec-
esare funcţionării programului, în trei limbi (RO, HU şi EN):
•	 Manualul	de	Identitate	Vizuală,
•	 Sistemul	de	criterii	–	Cazare	/	Masă
•	 Sistemul	de	criterii	–	Produse	meşteşugăreşti
•	 Sistemul	de	criterii	–	Alimente
•	 Sistemul	de	criterii	–	Produse	turistice
•	 Grila	de	punctaj	pentru	toate	cele	patru	sisteme	de	criterii
•	 Contractul	de	licenţă
•	 Regulamentul	de	funcţionare.

Totodată a fost finalizată pagina de internet trilingvă a programului.
 www.transylvania-authentica.ro

S-a luat legătura  şi  cu Oficiul Naţional de Produse Tradiţionale (organizaţie guvernamentală) şi 
s-a discutat despre modalităţile de colaborare între cele două organizaţii. Personalul instituției 
şi-a exprimat dorinţa de a coopera cu programul Transylvania Authentica în viitor. 
S-au luat măsuri suplimentare în vederea informării grupului ţintă despre lansarea programului, 
şi anume: a fost promovată ştirea despre lansarea programului în cadrul festivalului TurdaFest 
2008, un eveniment tradiţional în cadrul căruia se organizează ateliere de lucru, întâlniri şi un 
târg de produse tradiţionale de două zile. 
În ultimul trimestru al anului 2008, imediat după lansarea programului au fost primite 12 
aplicaţii pentru câştigarea dreptului de utilizare a mărcii înregistrate Transylvania Authentica, în 
următoarele categorii:
•	 3	aplicaţii	la	categoria	Alimente,
•	 7	aplicaţii	la	categoria	Produse	meşteşugăreşti,
•	 2	aplicaţii	la	categoria	Produse	turistice.
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În luna noiembrie 2008 programul în parteneriat cu Fundaţia Artera, o organizaţie care are ca 
obiectiv conservarea tradiţiilor, şi cu Consiliul Judeţean Harghita a organizat Academia Artei 
Populare, unde programul Transylvania Authentica a fost prezentat unor potențiali membri. 
Totodată, în cadrul unei serii de conferinţe, programul Transylvania Authentica a fost prezentat 
producătorilor mici din diferite sate şi comune ca o posibilitate de aş-i promova şi valorifica 
produsele. Conferinţele (şapte la număr) au fost organizate de Consiliul Judeţean Harghita, 
organizaţie care este de asemenea interesată de cooperarea cu programul Transylvania Authen-
tica.

II.2. Drumul Apelor Minerale

Încă de la înfiinţarea Drumului Apelor Minerale în dezvoltarea acestuia s-au implicat numeroşi 
parteneri şi părţi interesate. În anul 2008 cele mai multe activităţi pe Drumul Apelor Minerale au 
fost organizate cu ocazia Zilei Pământului şi a Săptămânii Mobilităţii Europene. 
Cu ocazia Zilei Pământului, în parteneriat cu Asociaţia Transilvania Verde, s-au organizat 
următoarele activităţi:
	 •		 un	concurs	de	desen	şi	colaje	pentru	elevi,	cu	tematica	protecţia	mediului	şi	un		
  concurs de cunoştinţe în acelaşi domeniu;
	 •	 un	concurs	şi	o	expoziţie	de	statui	din	deşeuri;
	 •	 un	târg	de	ONG-uri,	unde	s-au	prezentat	mai	multe	organizaţii;	
  neguvernamentale din Miercurea Ciuc;
	 •	 diferite	concursuri	de	abilităţi	pentru	studenţi;
	 •	 o	sesiune	despre	efectele	distructive	ale	publicităţii	agresive	–	
  Noaptea Devoratorilor de Publicitate.

În septembrie Fundaţia pentru Parteneriat a organizat pentru a treia oară Săptămâna Mobilităţii 
Europene de-a lungul Drumului Apelor Minerale. Cu scopul de a asigura o participare cât mai 
însemnată a comunității locale, fundaţia a implicat în organizare mai mulţi parteneri:  Primăria 
Municipiului Miercurea Ciuc, 5 organizaţii neguvernamentale locale, 2 companii, 4 parteneri 
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media (2 parteneri radio, 1 partener TV şi un ziar local), precum şi şcoli.
În timpul celor patru zile prin activităţile organizate a fost mobilizat ca. 5% din populaţia 
oraşului. Cele mai importante activităţi organizate au fost:
 - un concurs foto cu tematica  protecţia mediului
 - o expoziţie de biciclete
 - o excursie pe biciclete de-a lungul Drumului Apelor Minerale
 - un maraton pe biciclete (distanţa de parcurs: 46 km) de-a lungul Drumului Apelor   
 Minerale
 - concursuri sportive şi de îndemânare pentru copii cu vârsta sub 14 ani
 - „Descoperiţi oraşul pe jos!” - concurs de orientare urbană
 - „Gimnastică şi fitness pentru toţi” - exerciţii de fitness şi gimnastică în Piaţa Libertăţii din  
 centrul oraşului, la care au participat peste 450 de persoane.

Este important de menţionat faptul că primul medaliat olimpic român la Paralimpiadă a partici-
pat la maratonul pe biciclete chiar la câteva zile după ce a câştigat medalia de argint la jocurile 
olimpice din Beijing.

Alte activităţi
 
Fundaţia pentru Parteneriat a rămas implicat 
în activităţi care au ca scop îmbunătăţirea 
implementării şi aplicării legislaţiei în dome-
niul protecţiei mediului din România. În anul 
2008 am fost nevoiți să inițiem/participăm la 
campanii/acţiuni împotriva iniţiativelor care 
n-au ținut cont legislaţia privind protecţia 
mediului.

a. Fundaţia pentru Parteneriat împreună cu 
partenerii ei a oprit organizarea raliului 

“Central Europe Dakar Rally” în sit-urile 
Natura 2000 din România.

După anularea raliului original Dakar, din 
cauza ameninţărilor teroriste, organizatorii au 
decis să organizeze raliul în Europa Centrală, 
mai exact în România şi Ungaria. Verificând 
traseul raliului am constatat că acesta par-
curge mai multe zone protejate care fac parte 
din reţeaua Natura 2000, ceea ce ar fi fost atât 
ilegal cât şi dăunător mediului. Mai mult de 
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atât, runda cea mai lungă şi cu mare impact a raliului a fost planificată pentru data de 22 aprilie, 
la Ziua Pământului. Fundaţia pentru Parteneriat a mobilizat coaliţia Natura 2000 şi ca rezultat 
50 de organizaţii au semnat scrisoarea care a fost trimis directorului raliului. În acelaşi timp am 
informat reprezentanţii mass-media şi Ministerul Protecţiei Mediului despre această ameninţare, 
atrăgând atenţia asupra următoarelor fapte:
 - O parte al traseului raliului ar trece peste situri Natura 2000, care conform   
  legislaţiei din România sunt arii protejate.
 - Data când s-ar organiza raliul în ariile protejate ar fi tocmai Ziua Pământului. 
  Un raliu organizat într-o astfel de zi ar însemna un mesaj extrem de negativ,   
  mai ales în contextul când întreaga lume este preocupată de încălzirea globală şi  
  alte probleme îngrijorătoare similare. 

De-asemenea organizatorii au fost rugaţi să ia în considerare posibilitatea de a contribui la 
sărbătorirea Pământului prin oprirea raliului în data de 22 aprilie şi amânarea acestuia pentru  o 
altă zi, pe o altă rută.
Scrisoarea a avertizat organizatorii că dacă cererea coaliţiei ONG-urilor nu va fi respectată, 
aceştia vor organiza o campanie ce va atrage atenția asupra faptului că un eveniment cu efecte 
majore de poluare este mai important sponsorilor raliului decât contribuţia la conservarea na-
turii. Totodată li s-a reamintit organizatorilor şi autorităţilor că articolul 52.d din Legea 265/2006 
interzice accesul vehiculelor, care funcționează pe bază de  combustibil fosil, în ariile protejate în 
scopuri sportive. După înmânarea scrisorii au început negocierile cu organizatorii evenimentu-
lui. În cele din urmă organizatorii au  scurtat traseul raliului, iar cea mai mare parte a evenimen-
tului a fost organizat în Ungaria. Astfel etapele din România s-au redus doar la o zi, iar ceea ce 
este şi mai important este faptul că nu s-a mai intrat în ariile protejate. 

b.	Fundaţia	pentru	Parteneriat	a	oprit	construirea	unui	incinerator	de	deşeuri	periculoase	
în judeţul Harghita

După o încercare nereuşită de a construi un incinerator de deşeuri periculoase fără autorizaţie 
în judeţul Braşov, câţiva investitori au încercat să mute acest proiect în judeţul Harghita. Ei au 
reuşit să convingă primarul unei comune de a găzdui acest proiect. Tot ce s-a întreprins, s-a făcut 
fără implicarea localnicilor şi fără transparenţă. Când am aflat despre acest proiect am cerut în 
mod public prin mass-media grupului de investitori şi consiliului local al comunei să informeze 
populaţia zonei despre investiţia respectivă şi despre potenţialele pericole. Fundaţia pentru 
Parteneriat a avertizat cu privire la pericolul potenţial al unui astfel de incinerator într-o locaţie 
cum este depresiunea Ciucului, care din cauza condiţiilor meteorologice este total nepotrivit 
pentru construirea unui incinerator de acest gen. În cele din urmă, datorită presiunii publice, 
atât investitorii cât şi consiliul local au renunţat la idee.



Raport Anual 2008       17

III. Dezvoltarea Fundaţiei, 
Recunoaştere şi Strângere de 
Fonduri 

III.1. Dezvoltarea capacităţilor personalului 

Trei mebrii ai personalului fundaţiei, László 
Potozky (directorul fundaţiei), Ajnácska Gáll 
(managerul programului Transylvania Authen-
tica) şi Enikő Bándi ( asistenta programului 
Transylvania Authentica) au făcut o vizită de 
schimb de experienţă în Marea Britanie. Scopul 
vizitei a fost de a vizita  proiectul “Peak District 
Quality Mark”, o iniţiativă de branding regional 
cu multe asemănări cu programul Transylvania 
Authentica. Au  avut loc întâlniri cu membrii 
proiectului PDQM,  au fost vizitate mici ferme, 
magazine de artizanat precum şi alte proiecte 

mici din zona Parcului Naţional Peak District, 
cu scopul de a acumula experienţă pentru 
programul Transylvania Authentica. 
Directorul adjunct al fundaţiei, Csilla Dániel şi 
managerul programului Transylvania Authen-
tica, Ajnácska Gáll,  au participat la un training 
de o săptămână legat posibilităţile de acce-
sare şi administrare ale fondurilor Europene, 
(prezentarea Fondurilor Structurale Europene, 
scrierea propunerilor de proiecte etc.) organi-
zat de Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii 
Civile.

III.2. Recunoaştere 

Anul 2008 a fost pentru Fundaţia pentru Parteneriat un an când activităţile fundaţiei au câştigat 
recunoaştere prin câştigarea unor premii la cel mai important concurs conceput special pen-
tru recunoaşterea activităţilor ONG-urilor din România. Fundaţia a câştigat premiul I la Gala 
Societăţii Civile la categoria „Dezvoltare Economică şi Socială”, dar şi o menţiune la categoria 
„Protecţia Mediului”. 
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Din punct de vedere al strângerii de fonduri 
anul 2008 poate fi considerat un an de succes. 
Am reuşit să menţinem şi să întărim relaţiile cu 
finanţatorii corporatişti ai fundaţiei. Mai mult 
decât atât, Fundaţia pentru Parteneriat a sem-
nat un nou contract cu Vodafone, compania 
care a finanţat activităţile fundaţiei şi parte-
nerii acesteia organizate cu ocazia Săptămânii 
Mobilităţii Europene (16-22 septembrie). Astfel 
numărul finanţatorilor corporatişti, care au 
finanţat activităţile fundaţiei în anul 2008, a 
crescut la patru (Toyota, MOL, Apemin Tuşnad 
S.A. şi Vodafone). Contribuţia financiară 
provenită din surse corporatiste reprezintă 
peste 22% din veniturile totale ale anului 2008. 
Cea de-a doua campanie de strângere de 

fonduri ce are ca scop clădirea capitalului 
(endowment-ului) organizației noastre a fost 
continuat conform planurilor şi a fost încunun-
at de succes. Suma totală strânsă în 2008 a fost 
de 142.674 RON. Dacă adăugăm această sumă 
la cele 97.521 RON strânse în cea de-a doua 
jumătate a anului 2007, valoarea totală atinge 
240.195 RON (96,501 USD), reprezentând 
48,25% din cei 200,000 USD - ținta de strâns 
până la sfârşitul anului 2010 conform con-
tractului cu Fundația Charles Stewart Mott, 
care la rândul ei va contribui cu o sumă egală 
cu cea strânsă la endowment-ul  fundației 
noastre.  La finalul anului 2008 endowment-ul 
Fundației pentru Parteneriat a ajuns la suma 
de 1.626.000 RON. 

III.3. Strângere de Fonduri
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 IV. Statistica finanţărilor 2008

Parteneriat pentru Mediu
Total cereri de finanţare primite: 57
Total finanţări aprobate: 9
Suma totală acordată: 171.001,00 RON

Spaţii Verzi
Total cereri de finanţare primite: 81
Total finanţări aprobate: 28
Suma totală acordată: 182.180,00 RON 

Drumuri Verzi 
Total cereri de finanţare primite: 12
Total finanţări aprobate: 10
Suma totală acordată: 100.557,80 RON

Atitudine	şi	Implicare
Total cereri de finanţare primite: 29
Total finanţări aprobate: 11
Suma totală acordată: 149.521,00 RON 

Mecanismului Financiar al Spaţiului Eco-
nomic European( SEE), Fondul pentru 
Organizatii Neguvernamentale  - protecţia 
mediului - schema de granturi mici 
Total cereri de finanţare primite: 28
Total finanţări aprobate: 11
Suma totală acordată: 160.000 Eur 
(684.628,23 RON) 

Alte finanţări
Total finanţări aprobate: 2
Suma totală acordată: 85.784,60 RON

IV.1. Programul Parteneriat pentru Mediu 2008

Asociaţia Bate Şaua să Priceapă Iapa, 
Bucureşti	/	Veloruţia	în	şcoli/II
Proiectul îşi propune continuarea cam-
paniei „Veloruţia în şcoli”prin:  
a. amplificarea şi multiplicarea grupurilor  
ţintă ale campaniei de comunicare;  
b. realizarea unei analize privind utilizarea 
bicicletei în rândul tinerilor bucureşteni. 
19.480 RON

Total cereri de finanţare primite: 209
Total finanţări aprobate: 71
Suma totală acordată:  689.044,40 RON + 
*684.628,23 RON = 1.373.672,630 RON
Suma medie/proiect: 19.347,50 RON
                                                                                                                                                     
*Granturile acordate în cadrul Mecanismului Financiar 
al Spaţiului Economic European( SEE), Fondul pentru 
Organizatii Neguvernamentale  - protecţia medi-
ului - schema de granturi mici  sunt administrate de 
Fundaţia pentru Parteneriat dar fondurile se transferă 
din contul Fondului ONG
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Asociaţia CasApold - grup de iniţiativă 
locală pentru acţiuni interculturale, Apold, 
jud.	Mureş	/	Trăim natura, creăm viitorul - 
educaţie ecologică în beneficiul comunităţii 
Apold,	Apold,	jud.	Mureş
Proiectului are ca scop sensibilizarea copiilor şi 
tinerilor de importanţa problemelor şi temelor 
legate de natură şi mediu şi de a iniţia un an-
gajament civic prin implicarea actorilor locali/
supraregionali. 17.602 RON

Asociaţia	Grupul	Milvus,	Tg.	Mureş	/ Salv-
gardarea valorilor naturale ale judeţului 
Mureş	prin	desemnarea	siturilor	Natura	
2000	pe	baza	Directivei	Habitate,	Tg.	Mureş
Scopul proiectului este completarea reţelei 
Natura 2000 în România şi asigurarea 
funcţionalităţii acesteia ca şi reţea ecologică 
de nivel european prin desemnarea de noi sit-
uri în judeţul Mureş, pe baza Directivei Habi-
tate 19.975 RON

Asociaţia	Csorgó-patak,	Mădăraş-Ciuc,	
Harghita	/	Cum să convieţuim cu mediul 
înconjurător	la	Mădăraş-Ciuc
Proiectului are ca scop educaţia eco-
conştientă a tinerilor, atragerea lor în viaţa 
publică, precum şi dezvoltarea ecoturismului. 
19.860.RON

Asociaţia	Ţinutul	Secuiesc	Verde,	M-Ciuc	/	
Zonă	fără	deşeuri
Acest proiect are ca scop motivarea tinerilor 
din M-Ciuc de a participa activ la protecţia me-
diului şi totodată la răspândirea ideii colectării 
selective a deşeurilor menajere, a cumpărăturii 
conştiincioase, în rândul locuitorilor din zonă.  
16.806 RON

Asociaţia pentru Conservarea Diversităţii 
Biologice,	Focşani	/	Măsuri participative 
pentru conservarea amfibienilor în Parcul 
Natural Putna-Vrancea
Proiectul îşi propune conservarea pe termen 
lung a speciilor de amfibieni prioritare din 
Parcul Natural Putna-Vrancea prin reducerea 
fragmentării habitatelor şi conştientizarea 
actorilor locali asupra rolului ecologic şi 
importanţei acestor specii în funcţionarea 
ecosistemului. 17.680 RON

Asociaţia pentru Protecţia Liliecilor din 
România,	Satu	Mare	/	Managementul ariilor 
protejate - punct cheie în conservarea 
liliecilor
Scopul proiectului este asigurarea stării fa-
vorabile de conservare a populaţiilor de lilieci 
în ariile protejate din România. 19.988 RON



Asociaţia Transilvania Verde, Cluj Napoca 
/	Cumpără	eco-conştient,	alege	protecţia	
mediului
Scopul acestui proiect este modificarea 
atitudinii consumatorilor prin promovarea 
comportamentului eco-conştient în vederea 
diminuării poluării şi reducerii cantităţii de 
deşeuri menajere generate în gospodăriile 
orăşeneşti. 19.720 RON 

Asociaţia Valea Verde, Sighetul Marmaţiei 
/	Promovarea conservării amfibienilor în 
Valea Izei
Proiectul are ca scop îmbunătăţirea gradu-
lui de protejare a speciilor de amfibieni 
prin creşterea nivelului de conştientizare a 
populaţiei locale şi întărirea aplicării legii în 
acest domeniu printr-o mai bună cooperare 
cu autorităţile şi organizarea unor patrule de 
voluntari care vor monitoriza zonele de repro-
ducere  19.890 RON

IV.2. Programul Atitudine şi implicare 2008

Asociaţia	Arin,	Brăila	/	Sinergii pentru mâine – implicare civică în prevenirea dezastrelor 
provocate de despăduriri
Scopul proiectului este implicarea populaţiei din zonele sărace (montane şi deluroase) în preve-
nirea dezastrelor cauzate în special de despăduriri, prin extinderea şi întărirea capacităţii a două 
reţele ONG şi prin desfăşurarea unor acţiuni directe de tip „activism”. 16.360 RON
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Asociaţia	„Bate	Şaua	să	Priceapă	Iapa,	Bucureşti	
/	VELORUŢIA NAŢIONALĂ I  
Proiectul are ca scop dezvoltarea unei campanii 
naţionale de promovare a utilizării bicicletei ca mij-
loc de transport în mediul urban din marile oraşe 
din România, de stimulare a societăţii civile. 
16.500 RON

Fundaţia	TERRA	Mileniul	III,	Bucureşti	/	Monitor-
izarea utilizării durabile a Fondurilor Structurale 
şi	a	Fondului	de	Coeziune	în	România	
Proiectul îşi propune creşterea transparenţei şi 
responsabilităţii decizionale privind absorbţia 
durabilă a fondurilor structurale. 16.460 RON

Asociaţia Centrul Independent pentru Dezvoltarea Resurselor de Mediu (CIDRM), Cluj Na-
poca	/	Participare	publică	şi	acces	la	justiţie	în	cazul	proiectului	Kronospan/Sebeş	
Acest proiect îşi propune sprijinirea participării publice, accesul la informaţii şi la justiţie a 
cetăţenilor direct afectaţi în procedurile de autorizare de mediu pentru facilităţile industriale de 
producere a formaldehidelor şi al derivatelor din lemn în oraşul Sebeş. 16.254 RON

Centrul	Regional	de	Supraveghere	Ecologică,	Oradea	/	Un	singur	Padiş.	Natural.	
Proiectul are ca scop menţinerea în stare naturală şi în zonă de conservare specială a Zonei Padiş 
– Lazuri. Blocarea oricăror demersuri care vizează transformarea zonei în ZONĂ DE DEZVOLTARE 
DURABILĂ/zonă de management durabil al activităţilor umane, conform OUG 57/2007. 
16.175 RON

Focus	Eco	Center,	Tg.	Mureş	/	
Monitorizarea implementării Planului de management bazinal  
Acest proiect are ca scop sensibili-
zarea Biroului Plan de Management 
Bazinal din Bazinul Hidrografic Mureş 
asupra implicării părţilor interesate în 
dezvoltarea Planului de management 
bazinal. 10.829 RON

Asociaţia pentru Protecţia Mediului 
şi	a	Naturii	Pro	Biciclo	Urbo,	Tg.	
Mureş	/Atitudine vizibilă 
Scopul proiectului este îmbunătăţirea 
atitudinii autorităţilor locale faţă de 
mediul urban, prin transparenţă. 
13.408 RON
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Asociaţia Transilvania Verde, 
Cluj	Napoca	/	Salvarea Pădurii 
Făget – un sit Natura 2000 
ameninţat de extinderea 
Clujului 
Proiectul are ca scop reducerea 
impactului antropic asupra 
Pădurii Făget prin urmărirea 
respectării legislaţiei privind 
ariile protejate şi conştientizarea 
importanţei spaţiilor verzi din 
jurul Municipiului Cluj Napoca. 
16.440 RON

Asociaţia	WWF	Programul	Dunărea	Carpaţi	România,	Bucureşti	/	Schi legal în ariile prote-
jate din România 
Scopul acestui proiect este prevenirea impactului negativ major al programului „Schi în Româ-
nia” asupra ariilor naturale protejate din România. 16.425 RON

Centrul Naţional de Dezvoltare Durabilă, Bucharest / Capital natural în contextul proce-
sului de elaborare a Strategiei Naţionale de Dezvoltare Durabilă a României – dezbatere 
publică cu ONG-urile de mediu 
Proiectul are ca scop crearea cadrului pentru componenta de dezbatere publică la nivel naţional 
a Strategiei Naţionale de Dezvoltare Durabilă a României. 5.200 RON

Asociaţia	Alburnus	Maior,	Roşia	Montana,	jud.	Alba	/	Plan de acţiune pentru Coaliţia 
„România fără cianuri”
Scopul proiectului este asigurarea unui vot pozitiv împotriva folosirii cianurii în minerit prin fo-
losirea unor mijloace, care să crească presiunea publică asupra deputaţilor şi partidelor politice. 
5.470 RON

IV.3. Programul Spaţii Verzi 2008 

Asociaţia	Linişor,	Hunedoara	/	Campanie de îmbunătăţire a mediului recreativ pentru 
cetăţenii	din	cartierul	-	micro	-	VI	şi	elevii	Şcolii	Generale	nr.	12	din	municipiul	Hunedoara
Scopul proiectului este îmbunătăţirea mediului recreativ pentru locuitorii din cartierul - micro - 
VI şi elevii Şcolii Generale nr. 12 din municipiul Hunedoara prin implicarea activă a autorităţilor 
locale, elevilor, cetăţenilor. 7.500 RON
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Asociaţia	I.L.	Caragiale	Maramureş,	Baia	Mare	/	Spaţiul meu de joacă în aer liber
Acest proiect are ca scop realizarea unui spaţiu de joacă şi de recreere într-un ambient care să 
asigure permanenta supraveghere şi implicit siguranţa preşcolarilor şi şcolarilor mici ai şcolii. 
De asemenea, se urmăreşte crearea unui ambient natural de joacă.   7.500 RON

Asociaţia	pt.	Protecţia	Mediului	şi	a	Naturii	Rhododendron,	Tg.	Mureş	/	Perimetru verde 
pentru	o	şcoală	centenară
Scopul acestui proiect este ridicarea nivelului igienic şi estetic al şcolii generale nr. 7 din Tg. 
Mureş prin refacerea aliniamentelor. 4.605 RON 

Asociaţia	Ecouri	Verzi,	Cluj	Napoca		/	Minihabitate	naturale	în	curtea	şcolii
Proiectul are ca scop amenajarea spaţiului degradat al curţii şcolii Colegiul Naţional Pedagogic 
Gheorghe Lazăr din Cluj Napoca în vederea oferirii unui cadrul educativ şi recreativ elevilor 
şcolii. 7245,82 RON

Asociaţia	Ex	Nobili	Oficio,	Oradea	/	O palmă 
de spaţiu verde - grădina visurilor noastre
Scopul proiectului este reabilitarea completă a 
mediului ambient situat în spaţiul Şcolii Nico-
lae Bălcescu, aflată în centrul oraşului Oradea, 
la intersecţia unor străzi intens circulate, fără 
vegetaţie stradală (fără nici un copac sau alei 
cu verdeaţă. 7.500 RON

Fundaţia Kisgyermekért Egyesület, Miercu-
rea-Ciuc	/	Grădina mică a grădiniţei Kis 
Herceg
Proiectul şi-a propus amenajarea curţii 
grădiniţei ca să fie mai izolată, mai estetică şi 
protejată de vandalism; terenul de joacă să fie 
protejator de mediu, corespunzător normelor 
estetice, jucăriile de metal fiind excluse în 
totalitate. 6.000 RON
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Asociaţia	Maica	Precistă,	Petroşani	/	Revitalizarea zonei verzi Brădet a Campusului 
Universităţii	din	Petroşani	în	vederea	refacerii	echilibrului	ecosistemic
Proiectul îşi propune revitalizarea zonei verzi Brădet a Campusului Universităţii din Petroşani 
în vederea refacerii echilibrului ecosistemic prin implicarea activă a comunităţii din Petroşani, 
judeţul Hunedoara. 7.040 RON

Asociaţia	Iuventa	-	asociaţia	elevilor	din	Liceul	Pedagogic	Ploieşti,	Ploieşti	/	O2ZONE
Scopul acestui proiect este reamenajarea grădinii şcolii pentru crearea unui cadru natural favor-
abil recreerii, împrospătării aerului şi protecţiei fonice în jurul şcolii, cadru necesar elevilor, cadre-
lor didactice şi părinţilor pentru buna desfăşurare a activităţilor prin implicare activă în protecţia 
mediului înconjurător. 7.500 RON

Asociaţia	Sighişoara	Durabilă,	Sighişoara	/	Cetatea verde
Scopul proiectului îl constituie reamenajarea şi repunerea în valoare a curţii şcolii şi a unor 
cărări/scări de acces din imediata vecinătate a Şcolii din Deal (Liceul Teoretic Joseph Haltrich) 
Sighişoara, precum şi eco-activarea şi mobilizarea elevilor, profesorilor şi localnicilor. 3.312 RON

Asociaţia Kozmutza Flora Egyesület, 
Cluj	Napoca	/	Parcul MOL - Parcul 
Modern	Oferă	Linişte
Proiectul are ca scop amenajarea 
spaţiului verde cu flori, arbuşti şi alee 
pentru ciclism, loc de relaxare pentru 
copii cu dizabilităţi - Şcoala specială 
pentru Deficienţi de Auz. 7.500 RON

Asociaţia Ţinutul Secuiesc Verde, 
Miercurea-Ciuc	/ Împreună pentru 
spaţii verzi – II
Scopul proiectului este amenajarea 
unor spaţii verzi prin plantarea unor 
arbuşti şi plante decorative în jurul de-

pozitelor de deşeuri casnice din cartierele municipiului Miercurea-Ciuc, prin participarea activă a 
tinerilor din grupul ţintă şi a membrilor comunităţii locale.  7.500 RON

Serviciul	de	Ajutor	Maltez	în	România	-	Sucursala	Aiud,	Aiud	/	Parteneriat pentru zone verzi 
Acest proiect are ca scop crearea unui loc de agrement într-un mediu natural, îmbunătăţirea 
aspectului peisagistic al zonei de confluenţă a str. Ecaterina Varga cu str. Spitalului şi str. Ion 
Creangă din Aiud. 7.500 RON
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Arcada	-	Arkad	–	Arkade	/	Reamenajare	parc	şcolar
Acest proiect are ca scop reamenajarea unei zone din spaţiul aflat în incinta Grupului Şcolar C. 
Brâncuşi din Tg. Mureş, în vederea utilizării cât mai eficiente a acestuia şi a creării unei locaţii 
ambientale.  5852 RON

Asociaţia	Harmonia,	Odorheiu	Secuiesc		/ Grădiniţa verde Villanytelep - spaţiu pentru 
viitor
Prin proiect se doreşte reamenajarea spaţiului verde existent, crearea unui mini-parc accesibil, 
sănătos, sigur, odihnitor şi mai aproape de natură, copii să fie sensibili faţă de ambient, să re-
specte norme, reguli şi legi ale naturii.  6.000 RON

Asociaţia	Micimackó	Egyesület,	Mierurea-Ciuc	/	Copii pentru Parcul ecologic Micimackó
Scopul proiectului este extinderea educaţiei ecologice în grădiniţă, amenajarea şi ecologizarea 
parcului grădiniţei. 7.500 RON

Federaţia	ONG-urilor	din	judeţul	Maramureş,	Baia	Mare	/	Poarta	verde	a	oraşului	Vechi	-	
Baia Mare
Acest proiect îşi propune transformarea lotului şcolar şi a zonelor verzi învecinate Şcolii cu 
clasele I - VIII Octavian Goga din Baia Mare într-un parc - cadru urbanistic şi civic verde pentru 
desfăşurarea activităţilor educaţionale, publice şi de agrement. 6.680 RON
 
Asociaţia	Tinerilor	Maghiari	din	Covasna,	Sf.	Gheorghe		/ Inimă verde în centrul din Sfântu 
Gheorghe
Proiectul are ca scop reabilitarea şi amenajarea terenului de joacă pentru copiii, împrejmuirea 
zonei prin plantarea de copaci, tufe şi flori, reabilitarea trotuarului, a parcării de autoturisme 
existente, înfiinţarea unei noi parcări, zonă situată în Sf. Gheorghe, str. Godri Ferenc, între bl. 4 şi 
5.  830,74 RON 

Consiliul	Naţional	al	Întreprinderilor	Private	Mici	şi	Mijlocii	din	România	filiala	Arad,	Arad
/	Un strop de verdeaţă pentru pici
Acest proiect are ca scop extinderea unui spaţiu de joacă pentru copiii Grădiniţei cu Program 
Prelungit nr. 14 Arad pentru a putea face faţă cu succes numărului mare de copii ai Grădiniţei.  
7215 RON
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Asociaţia Cultural Educativă Petőfi Sándor, 
Tg.	Secuiesc	/	Spaţiul	verde	pentru	o	şcoală	
nouă
Acest proiect îşi propune amenajarea 
spaţiului verde din curtea Şcolii cu clasele 
I-VIII Petőfi Sándor din Tg. Secuiesc, jud. Co-
vasna şi dotarea acestuia cu mobilier de parc. 
7.132 RON

Fundaţia	Creştină	RCE	Speranţa	Copiilor,	Arad	/ ECO Şcoala
Scopul proiectului este amenajarea parcului şcolii, un spaţiu de joacă plăcut şi relaxant pen-
tru elevii Liceului Pedagogic Dimitrie Ţichindeal, un cadru de desfăşurare a unor activităţi de 
educaţie pentru mediu şi recreativ-ludice.  7.500 RON

Organizaţia	CARITAS	Alba	Iulia	punct	de	lucru	Petroşani,	Petroşani	/	Înfiinţare	parc	şcolar
Proiectul îşi propune crearea unui spaţiu în aer liber pentru discuţii şi agrement  pentru elevii 
liceului Grup Şcolar Dimitrie Leonida, Petroşani. 5.358,64 RON

Fundaţia	Copii	Fericiţi,	Cluj	Napoca	/	Eco-parc	-	parc	realizat	din	materiale	reciclate/reciclabile	
Scopul proiectului este să ofere copiilor din zonele învecinate cu şcoala (cca. 2000 de copii) po-
sibilitatea de a-şi petrece timpul liber într-un loc de joacă atractiv şi prietenos cu natura, realizat 
din materiale reciclate şi reciclabile. 7.500 RON

Asociaţia	Mereu	Alături	de	Tine,	Bucureşti	/	Învăţăm să devenim responsabili - protejând 
natura	şi	mediul	înconjurător
Proiectul are ca scop pregătirea, cunoaşterea de către copiii - şi nu numai - a problemelor de me-
diu cu care se confruntă oraşul, precum şi deprinderea de a interveni pentru protejarea acestuia. 
6.000 RON

Asociaţia	Proşcoala	3	Carei,	Carei	/	În	avânt	pentru	o	şcoală	verde,	pentru	inimi	verzi
Scopul acestui proiect este realizarea unui ambient frumos, armonios, curat şi unitar pe toată 
suprafaţa spaţiului verde al şcolii prin amenajarea unei grădini cu plante aromatice pe terenul 
din faţa sălii de sport, a unei stâncării, a unui colţ ecologic realizat din elemente din lemn şi a 
unui gard viu spre cartierul cu blocuri. 7.500 RON
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Asociaţia	ECO-ORA,	Orăştie	/	Pro Natura!
Proiectul îşi propune reabilitarea zonei verzi cuprinsă în cadrul Şcolii Generale Dominic Stanca 
Orăştie, prin plantarea de puieţi, arbuşti, flori, semănarea de iarbă.   4.605 RON

Eco	Alba	Iulia,	Alba	Iulia	/ Insula Verde
Prin intermediul proiectului se doreşte ameliorarea comportamentului responsabil al elevilor 
beneficiari, promovarea şi realizarea de acţiuni care să îmbunătăţească capacitatea de conser-
vare a biodiversităţii şi să încurajeze formarea de atitudini de protejare a mediului înconjurător.  
7.175,80 RON

Asociaţia	Tinerilor	Maghiari	de	pe	Valea	Târnavei	Mici,	Târnăveni	/ O oază de verdeaţă 
pentru sănătatea tuturor
Proiectul are ca scop implicarea comunităţii locale în reabilitarea, menţinerea şi folosirea în folo-
sul comunităţii a spaţiului verde din cartierul Bălcescu, înfiinţarea unui parc şi a unui loc de joacă 
pe suprafaţa în cauză, reîmprospătarea aerului municipiului prin reintegrarea zonei în circuitul 
verde al urbei. 7500 RON

Asociaţia	de	Părinţi	Step	by	Step,	Tg.	Secuiesc	/	Piticii protectori ai mediului
Proiectul are ca scop transformarea spaţiilor nefolosite, respectiv amenajate neecologic, neigien-
ic şi neestetic de pe lângă şcoală într-o  zonă mai prietenoasă şi accesibilă atât pentru elevi cât 
şi pentru părinţi şi vizitatori, făcând asta cu intenţia de a promova în cadrul colectivului şcolii 
modelul european de colectare selectivă a deşeurilor. 7128 RON
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IV.4. Programul Drumuri Verzi 2008  

Asociatia	EcoLogic	/	Dezvoltarea	drumului	verde	„Drumul	Moştenirii	Maramureşene” 
Scopul acestui proiect este îmbunătăţirea ofertei turistice dea-lungul drumului verde “Drumul 
Moştenirii Maramureşene” încurajând dezvoltarea durabilă a regiunii şi modul de viaţă sănătos. 
28.751 RON 
  

Societatea	Carpatină	Ardeleană	/	Eveni-
mente de promovare a Drumului Râului Tur 
Scopul propus al proiectului este promovarea 
Drumului Verde din rezervaţia naturală Râul Tur, 
prin organizarea unei serii de evenimente de 
promovare pe întregul sezon turistic. 
14.708 RON 

Focus	Eco	Center	/	Promovarea drumului 
verde „Drumul S ării” 
Proiectul are ca scop deschiderea sezonul prin 
organizarea Zilelor Drumului Sării, de a pregăti 
10 ghizi, care vor putea călăuzi turiştii şi de 
a conştientiza populaţia despre beneficiile 
turismului ecologic existent la Drumului Sării. 
14.784 RON 

Mihai	Eminescu	Trust,	Sighişiora	/	
Drumul	Aşezărilor	Săseşti	
Acest proiect îşi propune să creeze, dez-
volte şi promoveze transportul durabil 
pentru comunităţile locale şi turişti prin 
integrarea activităţilor de conservare a 
moştenirii naturale şi culturale a zonei 
în cadrul reţelei Drumurilor Verzi Euro-
pene. 14 720 RON

Asociaţia Ţinutul Secuiesc Verde, 
Miercurea-Ciuc	/ Ziua Pământului pe Drumul Apelor Minerale 2008
Scopul acestui proiect este organizarea unor evenimente cu ocaziei Zilei Pământului pentru 
conştientizarea cetăţenilor despre importanţa protecţiei mediului, a responsabilităţii oamenilor 
faţă de mediu. 3.223 RON
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Săptămâna Mobilităţii pe Drumuri Verzi 2008

Asociaţia	Ţinutul	Secuiesc	Verde,	Miercurea-Ciuc	/ Săptămâna mobilităţii 2008
Acest proiect are ca scop organizarea unor activităţi care să popularizeze modul de viaţă 
sănătos, în timp ce se va atrage atenţia asupra importanţei protecţiei mediului în vederea 
păstrării unei relaţii armonioase între om şi natură. 3.400 RON

Asociaţia	Judeţeană	Sport	pentru	Toţi	Harghita,	Miercurea-Ciuc	/	Săptămâna Mobilităţii 
Scopul proiectului este popularizarea mersului pe bicicletă şi a Săptămânii Mobilităţii. 
1.100 RON

Societatea	Carpatină	Ardeleană,	Satu	Mare	/	Ziua	Internaţională	Fără	Maşini	pe	Drumul	
Verde Râul Tur
Scopul acestui proiect este organizarea unor activităţi care să popularizeze Săptămâna 
Mobilităţii şi să atragă atenţia locuitorilor asupra importanţei protecţiei mediului. 7.000 RON

Focus	Eco	Center,	Tg.	Mureş	/	Săptămâna Mobilităţii pe Drumul Sării
Proiectul are ca scop popularizarea mersului pe bicicletă ca un mod de viaţă sănătos, a 
Săptămânii Mobilităţii. 7.150 RON
 
Fundaţia	Mihai	Eminescu	Trust,	Sighişoara	/	Săptămâna	Mobilităţii	pe	Drumul	Aşezărilor	
Săseşti	
Acest proiect îşi propune inaugurarea Drumului Aşezărilor Săseşti cu ocazia Săptămânii 
Mobilităţii Europene şi organizarea unor activităţi ce promovează protecţia mediului. 
7.100 RON
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IV.5. Mecanismul Financiar al Spatiului Econo-
mic European (SEE), Fondul pentru Organizaţii 
Neguvernamentale, Componenta Protecţia me-
diului - schema de granturi mici

Asociaţia	pentru	Conservarea	Diversităţii	Biologice,	Focşani	/	Împreună pentru arii prote-
jate	şi	dezvoltare	durabilă
Scopul acestui proiect este dezvoltarea durabilă a comunităţilor rurale de pe valea Milcovului, 
prin reabilitarea şi promovarea ariei protejate „Focul Viu” şi a celorlalte situri Natura 2000, ca 
destinaţii turistice. 14.350 Euro

Asociaţia	Bioagricultorilor	din	România	BIOTERRA,	Luna	de	Sus	/ Limitarea poluării medi-
ului	în	gospodăriile	mici	şi	mijlocii
Acest proiect are ca scop transmiterea informaţiilor privind modul în care se pot rezolva prob-
lemele cu care se confruntă gospodăriile din grupurile ţintă, necesare pentru ca acestea să 
treacă de la nivelul de conştientizare a problemei la cea de soluţionare efectivă. 14.980 Euro

Fundaţia	Ecotop	pentru	Cultură	şi	Educaţie	Ecologistă,	Oradea	/	Lada cu zestre - o nouă 
abordare a problemei protecţiei biodiversităţii în Munţii Pădurea Craiului  
Proiectul îşi propune promovarea ecoturismului ca alternativă de dezvoltare durabilă a 
comunităţilor din arealul central-sudic al Munţilor Pădurea Craiului. 14.209 Euro

Clubul	Ecologic	Unesco	Pro	Natura,	Bucureşti	/	Managementul participativ al conservării 
biodiversităţii	în	Situl	Natura	2000	Grădiştea-Căldăruşeni-Dridu	
Scopul proiectului este să asigure starea de conservare favorabilă a Sitului Natura 2000 (Aria 
de Protecţie Specială) Grădiştea-Căldăruşani-Dridu şi implicit a speciilor/habitatelor de interes 
comunitar ale acesteia prin îmbunătăţirea comunicării între factorii implicaţi, precum şi prin 
planificarea şi iniţierea unui sistem de management participativ eficient cu implicarea autorităţii, 
a ONG-urilor şi a instituţiilor de cercetare şi universitare.14.823 Euro

Asociaţia	ECOVAS,	Vaslui	/	Un copac, o viaţă
Scopul acestui proiect este creşterea nivelului de implicare a tinerei generaţii pentru dezvoltarea 
de acţiuni comunitare de conştientizare pentru combaterea defrişărilor în următoarele 10 luni. 
14.841 Euro

Organizaţia	Regională	pentru	Sănătatea	Mediului	HERO,	Cluj	Napoca	/	CO2nnect ROMA-
NIA
Proiectul are ca scop implementarea CO2nnect în România pentru a implica copiii, tinerii în dia-
log cu comunitatea, cu cercetători în aprofundarea unor probleme care îi afectează prin schim-
barea climei din cauza poluării, în mediul în care trăiesc.  12.600 Euro
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Asociaţia	ARIN,	Brăila	/	De	la	EcoJob	la	EcoBusiness	-	promovarea	ocupaţiilor	şi	afacerilor	
de mediu
Proiectul şi-a propus reducerea problemei de mediu din zonele sărace, în special de munte, prin 
identificarea de activităţi economice „prietenoase pentru mediu” precum şi prin promovarea 
unor ocupaţii aferente acestora, în vederea asigurării unei dezvoltări durabile a comunităţilor 
din aceste zone. 14.950 Euro

Asociaţia	pentru	Protecţia	liliecilor	din	România,	Satu	Mare	/	Tineri pentru Mediu - 
protecţia	liliecilor	şi	păsărilor	în	mediul	urban
Scopul proiectului este implicarea tinerilor în conservarea păsărilor şi liliecilor din mediul urban. 
15.000 Euro

Org.	ACCENT,	Braşov	/	Parteneriat comunitar destinat promovării ecoturismului în micro-
regiunea Csomád-Bálványos
Proiectul are ca scop promovarea turismului durabil în microregiunea Csomád-Bálványos 
care să aducă venituri pentru comunitatea locală, fără să afecteze negativ peisajul natural, să 
ducă la creşterea respectului pentru valorile acestuia şi care să încorporeze valorile culturale şi 
tradiţionale specifice zonei. 14.179 Euro

Fundaţia	Sikerkulcs,	Odorheiu	Secuiesc	/	Şcoală în pădure
Scopul proiectului este de a aduce contribuţii la dezvoltarea durabilă a zonei Munţilor Harghita 
prin menţinerea şi îmbunătăţirea calităţii mediului. 14.900 Euro

G.I.L.	Corona,	Braşov	/	De la EMO la ECO
Proiectul îşi propune promovarea în mod creativ a valorilor ecologiei, ca parte esenţială a 
identităţii sociale a tinerilor, folosind metode educaţionale alternative, într-un spaţiu cultur-
al.14.755 Euro

IV.6. Alte finanţări  

Fundaţia	Terra	Mileniul	III,	Bucureşti	/	Educaţia privind ameninţarea nucleară pentru 
generaţia tânără 
Proiectul propus doreste atât să educe cât să şi implice elevii şi profesorii de liceu în chestiuni 
sociale şi de mediu complexe. Proiectul abordează o serie de probleme relaţionate producţiei şi 
utilizării energiei nucleare. Proiectul are ca scop educarea şi trezirea interesului elevilor şi profe-
sorilor faţă de problemele complexe sociale şi de mediu. Proiectul va trata o serie de probleme 
legate de producţia şi folosirea energiei nucleare şi de riscul şi nesiguranţa managementului 
deşeurilor nucleare şi luarea deciziilor în condiţii nesigure. 14.950 EURO
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Cheltuieli

Bilanţ încheiat la 31.12.2008

V. Raport financiar

Venituri

1usd = 2,83 ron
1eur = 3,98 ron
la data de 31.12.2008
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VI. Audit financiar



Raport Anual 2008       35

10 Ani 
statistici, cifre

Raport financiar 1999-2008
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VII. Organizaţii finanţate 1999-2008

AGORA	-	Grup	de	Lucru	pentru	Dezvoltare	Durabilă,	Odorheiu	Secuiesc			•			Alpin	Club,	Sibiu			•			Asociaţia	Altitudine,	

Arad		•		Amoeba	Eco	Center,	Gheorgheni		•		Asociaţia	Arcada	-	Arkad	–	Arkade,	Târgu	Mureş		•		ASMEA	-	Acţiuni	Sociale	

prin	Metode	Educative	Active,	Ocna	Mureş		•		Asociaţia	Abeona,	Orăştie		•		Asociaţia	Alburnus	Maior,	Roşia	Montana		•		

Asociaţia	Amicii	Salvamont,	Târgu	Jiu		•		Asociaţia	ARIN,	Brăila		•		Asociaţia	Artiştilor	Populari	Maghiari	din	România,	

Odorheiu	Secuiesc		•		Asociaţia	ASSOC,	Baia	Mare		•		Asociaţia	Bate	Şaua	să	Priceapă	Iapa,	Bucureşti		•		Asociaţia	

Bioagricultorilor	din	România	“Bioterra”,	Luna	de	Sus		•		Asociaţia	CasApold	-	grup	de	iniţiativă	locală	pentru	acţiuni	

interculturale,	Apold		•		Asociaţia	Centrul	Independent	pentru	Dezvoltarea	Resurselor	de	Mediu,	Cluj	Napoca		•		

Asociaţia	Comunicare,	relatii,	dialog	–	CORDIAL,	Adjud		•		Asociaţia	Consiliul	Local	al	Copiilor	şi	Tinerilor,	Sibiu		•		

Asociaţia	CREATIV,	Bucureşti		•		Asociaţia	Csorgó-patak,	Mădăraş	Ciuc		•		Asociaţia	Cultural	Educativă	Petőfi	Sándor,	

Târgu	Secuiesc		•		Asociaţia	Culturală	Eufonia,	Sfântu	Gheorghe		•		Asociaţia	Culturală	Kőlik,	Satu	Mare		•		Asociaţia	

Culturală	Nagy	Mózes,	Târgu	Secuiesc		•		Asociaţia	Culturală	Nyires	Grup,	Joseni		•		Asociaţia	de	Dezvoltare	

Microregională	Alcsík,	Sânmartin		•		Asociaţia	de	Ecoturism	din	România,	Zărneşti		•		Asociaţia	de	Părinţi	Step	by	Step,	

Târgu	Secuiesc		•		Asociaţia	de	Sprijin	Comunitar	Provident,	Ploieşti		•		Asociaţia	de	Turism	Montan	Eco-Ţurţudan,	

Brezoi		•		Asociaţia	de	Turism	şi	de	Ocrotirea	Naturii,	Miercurea	Ciuc		•		Asociaţia	de	Turism	şi	Ecologie	DIANTHUS,	

Mediaş		•		Asociaţia	Depresiunea	Horezu		•		Asociaţia	Descoperă	Natura,	Cluj	Napoca		•		Asociaţia	Eco	Plus,	Braşov		•		

Asociaţia	Ecoforest,	Piatra	Neamţ		•		Asociaţia	Ecologică	şi	de	Turism	Năsăpişte,	Cugir		•		Asociaţia	Ecolifelva,	Bacău		•		

Asociaţia	EcoLogic,	Baia	Mare		•		Asociaţia	Ecologistă	Floarea	de	Colţ,	Cluj	Napoca		•		Asociaţia	Ecologică	Lumea	Verde,	

Cluj	Napoca		•		Asociaţia	Ecologică	Sângele	Voinicului,	Bălan		•		Asociaţia	Ecomoldavia,	Pângăraţi		•		Asociaţia	ECO-ORA,	

Orăştie		•		Asociaţia	Ecosilva	Retezat,	Hunedoara		•		Asociaţia	Ecotopia	Română,	Timişoara		•		Asociaţia	Ecouri	Verzi,	Cluj	

Napoca		•		Asociaţia	ECOVAS,	Vaslui		•		Asociaţia	Ex	Nobili	Officio,	Oradea		•		Asociaţia	Grupul	Milvus,	Târgu	Mureş		•		

Asociaţia	Hagyományőrző	Székely	Huszárezred,	Odorheiu	Secuiesc		•		Asociaţia	HAI-HUI	pentru	Turism,	Sport	şi	

Ecologie,	Târgu	Jiu		•		Asociaţia	Halit	Eco	Club,	Praid		•		Asociaţia	Harmonia,		Odorheiu	Secuiesc		•		Asociaţia	I.L.	

Caragiale	Maramureş,	Baia	Mare		•		Asociaţia	Inimi	Verzi	MET,	Odorheiu	Secuiesc		•		Asociaţia	IRIS,	Botoşani		•		Asociaţia	

Iuventa	-	Asociaţia	elevilor	din	Liceul	Pedagogic,	Ploieşti		•		Asociaţia	Kogayon,	Costeşti		•		Asociaţia	Kozmutza	Flora,	

Cluj	Napoca		•		Asociaţia	KUCKÓ,	Odorheiu	Secuiesc		•		Asociaţia	Linişor,	Hunedoara		•		Asociaţia	Măgura	Cisnădie,	

Cisnădie		•		Asociaţia	Maica	Precistă,	Petroşani		•		Asociaţia	Mereu	Alături	de	Tine,	Bucureşti		•		Asociaţia	Micimackó,	

Miercurea	Ciuc		•		Asociaţia	Microregională	Eco-NaTur,	Turulung		•		Asociaţia	Microregională	Felső	Homorodmente,	

Lueta		•		Asociaţia	Microregională	Hegyalja,	Zetea		•		Asociaţia	Microregională	Pogány-havas,	Miercurea	Ciuc		•		

Asociaţia	Milioane	de	Prieteni,	Braşov		•		Asociaţia	Muzeul	Sândominic		•		Asociaţia	pentru	Conservarea	Diversităţii	

Biologice,	Focşani		•		Asociaţia	pentru	Dezvoltare	Durabilă	Focul	Viu,	Focşani		•		Asociaţia	pentru	Parteneriat	Comunitar,	

Focşani		•		Asociaţia	pentru	Protecţia	Liliecilor	din	România,	Satu	Mare		•		Asociaţia	pentru	Relaţii	Comunitare,	Cluj	

Napoca		•		Asociaţia	pentru	Turism	Rural-Verde	“Életfa”,Satu	Mare		•		Asociaţia	Prietenii	Avrigului,	Avrig		•		Asociaţia	Pro	

Şinca	Nouă		•		Asociaţia	Profesională	GeoMMed,	Baia	Mare		•		Asociaţia	Proscoala	3,	Carei		•		Asociaţia	Rangerilor,	Cluj	

Napoca		•		Asociaţia	Regiunea	Cristuru	Secuiesc		•		Asociaţia	pentru	Protecţia	Mediului	şi	a	Naturii	Pro	Biciclo	Urbo,	

Târgu	Mureş		•		Asociaţia	pentru	Protecţia	Mediului	şi	a	Naturii	Rhododendron,	Târgu	Mureş		•		Asociaţia	Pro	Ruralis,	

Cluj	Napoca		•		Asociaţia	Salvamont	Dancuras,	Gheorgheni		•		Asociaţia	Sighişoara	Durabilă	-	grup	de	iniţiativă	civică,	

Sighişoara		•		Asociaţia	SMART	Vaslui		•		Asociaţia	SpeleoTeam,	Timişoara		•		Asociaţia	Speologică	Exploratorii,	Reşiţa		•		

Asociaţia	Speologică	PRUSIK,	Timişoara		•		Asociaţia	Speo-Turistică	Lumea	Pierdută,	Baraolt		•		Asociaţia	Ştefan	cel	

Mare,	Botoşani		•		Asociaţia	Szív,	Miercurea	Ciuc		•		Asociaţia	Tinerilor	Maghiari	din	Covasna,	Sfântu	Gheorghe		•		

Asociaţia	Ţinutul	Secuiesc	Verde,	Miercurea	Ciuc		•		Asociaţia	Transilvania	Verde,	Cluj	Napoca		•		Asociaţia	Trascău	Corp,	
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Zlatna		•		Asociaţia	Valea	Bradului,	Bicazu	Ardelean		•		Asociaţia	Valea	Verde,	Sighetu	Marmaţiei		•		Asociaţia	WWF	

Programul	Dunăre	Carpaţi,	Bucureşti		•		Asociaţia	Youth	Hostel	Romania,	Cluj	Napoca		•		Centrul	de	Consultanţă	

Ecologică	Galaţi		•		Centrul	de	Ecologie	şi	Turism	Maramureş,	Sighetu	Marmaţiei		•		Centrul	de	informare	asupra	OMG	

-	Info	OMG,	Cluj	Napoca		•		Centrul	KARST	LIFE,	Cluj	Napoca		•		Centrul	Naţional	pentru	Dezvoltare	Durabilă,	Bucureşti		•		

Centrul	pentru	Arii	Protejate	şi	Dezvoltare	Durabilă	Bihor,	Oradea		•		Centrul	Regional	de	Iniţiative	pentru	Cetăţeni	

PROCIVIC,	Buzău		•		Centrul	Regional	de	Supraveghere	Ecologică,	Oradea		•		Cercul	Ecoturistic	CAR-PATES,	Botoşani		•		

Clubul	Floarea	Reginei,	Sinaia		•		Clubul	Speologic	Norbert	Casteret,	Mioveni		•		Clubul	Agricultorilor	Ecologici	din	

Transilvania,	Făgăraş		•		Clubul	ALTEEA,	Sibiu		•		Clubul	de	Ecologie	şi	Turism	Montan	Albamont,	Alba	Iulia		•		Clubul	de	

Cicloturism	Napoca,	Cluj	Napoca		•		Clubul	de	Ecologie	şi	Turism	MOLDAVIA,	Paşcani		•		Clubul	de	Speologie	Montana,	

Baia	Mare		•		Clubul	de	Speologie	Omega,	Cluj	Napoca		•		Clubul	de	Speologie	Politechnica,	Cluj	Napoca		•		Clubul	de	

Speologie	şi	Ecologie	Amonit,	Piatra	Neamţ		•		Clubul	de	Turism	Veniţi	cu	Noi,	Bacău		•		Clubul	Ecologic	BIOS,	Sibiu		•		

Clubul	Ecologic	Origini	Verzi	,		Suceava		•		Clubul	Ecologic	Transilvania,	Cluj	Napoca		•		Clubul	Ecologic	Unesco	Pro	

Natura,	Bucureşti		•		Clubul	Montan	Apuseni,	Cluj	Napoca		•		Clubul	Montan	Român,	Piatra	Neamţ		•		Clubul	Piatra	

Altarului,	Cluj	Napoca		•		Clubul	Sportiv	Excelsior,	Sibiu		•		Composesoratul	Crăciunel		•		Consiliul	Naţional	al	Întreprin-

derilor	Private	Mici	şi	Mijlocii	din	România	-filiala	Arad		•		Eco	Alba	Iulia		•		Eco	Zlatna		•		Federaţia	ONG-urilor	din	judeţul	

Maramureş,	Baia	Mare		•		Focus	Eco	Center,	Târgu	Mureş		•		Fundaţia	Academică	Idei	şi	Fapte	pentru	anii	2000,	Iaşi		•		

Fundaţia	András	Alapítvány,	Miercurea	Ciuc		•		Fundaţia	Artera,	Odorheiu	Secuiesc		•		Fundaţia	Biotop,	Miercurea	Ciuc		•		

Fundaţia	Carpaţi,	Braşov		•		Fundaţia	CIVITAS,	Odorheiu	Secuiesc		•		Fundaţia	Copii	Fericiţi,	Cluj	Napoca		•		Fundaţia	

Creştină	RCE	Speranţa	Copiilor,	Arad		•		Fundaţia	Culturală	First,	Timişoara		•		Fundaţia	Culturală	Negru	Vodă,	Făgăraş		•		

Fundaţia	de	Dezvoltare	Locală	Speranţa,	Târgu	Neamţ		•		Fundaţia	de	Ecologie	şi	Turism	Potaissa,	Turda		•		Fundaţia	de	

Speologie	Club	Speo	Bucovina,	Suceava		•		Fundaţia	Eco	Montan	2000,	Mioveni		•		Fundaţia	Eco-Generosus,	Piatra	

Neamţ		•		Fundaţia	Edelweiss,	Sibiu		•		Fundaţia	Inimă	pentru	Inimă,	Râmnicu	Vâlcea		•		Fundaţia	József	Attila,	Miercure	

Ciuc		•		Fundaţia	Kisgyermekért,	Miercurea	Ciuc		•		Fundaţia	Mihai	Eminescu	Trust,	Sighişoara		•		Fundaţia	Naturland,	

Gheorgheni		•		Fundaţia	pentru	Cultură	şi	Educaţie	Ecologistă	Ecotop,	Oradea		•		Fundaţia	pentru	Dezvoltare	Locală	

Partener,Târgu	Neamţ		•		Fundaţia	pentru	Iniţiative	Comunitare-Cojocna		•		Fundaţia	pentru	Renaşterea	Satului	

Românesc,	Bacău		•		Fundaţia	PRO	ANIMALIA,	Miercurea	Ciuc		•		Fundaţia	Pro	Natura,	Boroşneu	Mic		•		Fundaţia	

Sikerkulcs,	Odorheiu	Secuiesc		•		Fundaţia	StrawberryNet,	Sfântu	Gheorghe		•		Fundaţia	Terra	Mileniul	III,	Bucureşti		•		

Fundaţia	Transilvania	Trust,	Cluj	Napoca		•		Fundaţia	Zamolxes,	Câmpina		•		Grupul	de	Iniţiativă	Locală	CORONA,	Braşov		

•		Grupul	Ecologic	de	Colaborare	Nera,	Reşiţa		•		Grupul	Grădinarilor	Biodinamici,	Târgu	Mureş		•		Hobby	Club	Jules	

Verne,	Buziaş		•		IPIMEA	Braşov		•		Liga	Pro	Europa,	Târgu	Mureş		•		Mare	Nostrum,	Constanţa		•		Organizaţia	CARITAS	

Alba	Iulia	punct	de	lucru	Petroşani		•		Organizaţia	de	Tineret	ECOS,	Tulcea		•		Organizaţia	Ecologică	GAEA,	Bacău		•		

Organizaţia	GeoEcologică	ACCENT,	Braşov		•		Organizaţia	Naţională	Cercetaşii	României	-	filiala	Vâlcea		•		Organizaţia	

Naţională	Cercetaşii	României	-	Miercurea	Ciuc		•		Organizaţia	Neguvernamentală	de	Mediu	ECOTUR,	Sibiu		•		

Organizaţia	Regională	pentru	sănătatea	Mediului	HERO,	Cluj	Napoca		•		SCUT	VERDE,	Oneşti		•		Serviciul	de	Ajutor	

Maltez	în	România	-	Sucursala	Aiud		•		Societatea	Apáthy	István,	Cluj	Napoca		•		Societatea	Ecologică	AQUATERRA	–	fili-

ala	Iaşi		•		Societatea	Carpatină	Ardeleană	-	Satu	Mare		•		Societatea	de	Istorie	Naturală	Nymphaea,	Oradea		•		Societa-

tea	Lepidopterologică	Română,	Cluj	Napoca		•		Societatea	Maghiară	de	Cultură	din	Transilvania,	Baia	Mare		•		Societa-

tea	Ornitologică	Română,	Cluj	Napoca		•		Societatea	pentru	Educaţie	şi	Cultură	“Kurutty”,	Sândominic		•		Societatea	

Română	de	Herpetologie,	Cluj	Napoca		•		Tinerii	Prieteni	ai	Naturii,	Timişoara		•		Administraţia	Parcului	Natural	Porţile	

de	Fier,	Orşova		•		Administraţia	Parcului	Naţional	Cozia,	Călimăneşti		•		Primăria	Cârţişoara		•		Universitatea	Bucureşti	

-	Administraţia	Geoparcului	Dinozaurilor	Ţara	Haţegului		•		Şcoala	Generală	Jókai	Mór,	Băile	Tuşnad		•		Şcoala	Generală	

Geo	Bogza,	Bălan		•		Şcoala	Generală	Imets	Fülöp	Jákó,	Tuşnad		•		Şcoala	Generală	Zöld	Péter,	Siculeni		•		Grupul	Şcolar	

Venczel	József,	Miercurea	Ciuc		•		Grupul	Şcolar	Liviu	Rebreanu,	Bălan		•		Şcoala	cu	clasele	I-VIII	nr.	2	Arany	János,	

Sântimbru		•		Grup	Şcolar	Petőfi	Sándor,	Dăneşti		•		Şcoala	Generală	nr.	3	Cserei	Mihály,	Racu.
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VIII. Resurse umane

Consiliul de conducere al fundaţiei
 
Ádám Vígh  - Preşedinte -  Întreprinzător
Gyárfás Kurkó - Membru - Director general, Apemin Tuşnad S.A.
Erika	Stanciu	-	Membru	-		WWF	DCP	-	Team	Leader
Zsuzsa Foltányi - Membru - Hungarian Environmental Partnership Foundation
László Potozky - Membru - Director, Fundaţia pentru Parteneriat

Comitetul de selecţie al proiectelor

Cătălin Gheorghe 
Dana Andrea Pârtoc
Lorena Stoica
Csilla Dániel
Éva	Csog
Gyöngyvér	Mara
Radu Mititean
Cristian Remus Papp

Personalul Fundaţiei:

László Potozky - Director
Csilla Dániel - Director Adjunct
Ajnácska Gáll - Manager Program 
Zsuzsanna Orbán - Contabil
Erzsébet Kovács - Coordonator Birou
Botond Forró - Asistent PR / Marketing
Enikő Bándi - Asistent Program
Júlia Szekeres - Coordonator Program

Colaborator: Daczó Katalin - Jurnalist

Contact:
RO 530120 Miercurea Ciuc, Str. Arsenalului nr. 13
Jud. Harghita, ROMÂNIA
Tel / Fax: +40-266-310678
E-mail: office@repf.ro www.repf.ro


