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mesaj din partea

directorului

Când ne gândim la 2011, reflectăm asupra unui
an, în care noi, ca fundație, am continuat să servim
mediul și comunitățile, nutrind speranța, că atât
prin programele proprii cât și prin proiectele pe
care le-am finanțat, am reușit să transmitem ceva
pozitiv, că am contribuit măcar cu o nuanță de
culoare la atenuarea gri-ului cotidian și în același
timp la contracararea provocărilor generate de
multitudinea de crize cu care ne confruntăm și de
nepăsarea generalizată a factorilor de decizie, în
ceea ce privește problematica de mediu.
Pentru a reuși în acest demers, strategia noastră
a avut la bază două cuvinte cheie: parteneriat și
inovare.
Experiența ultimilor 13 ani de activitate ale
fundației ne-a demonstrat că programele,
proiectele și activitățile care sunt gândite,
inițiate și implementate împreună cu parteneri
cu care împărtășim idealuri și valori similare, se
concretizează în realizări semnificativ mai mari
decât cele pe care le implementăm doar noi înșine.
Ca urmare anul trecut a fost un an în care am
pus un accent deosebit pe acest aspect, cea mai
bună dovadă în acest sens fiind faptul că nouă
dintre cele douăsprezece programe active au fost
implementate împreună cu unul sau mai mulți
parteneri.
În același timp, provocările de care aminteam mai
sus, necesită abordări noi. Ca atare, am încercat să
fim deschizători de drumuri și în acest sens, inițiind
împreună cu partenerii noștri programe inovative
ce servesc două obiective majore: îmbunătățirea
sustenabilității financiare a organizațiilor

neguvernamentale active în domeniul protecției
mediului și a dezvoltării comunitare precum și
valorificarea durabilă a moștenirii culturale și
naturale a țării. Ca urmare, vă invit să răsfoiți
acest raport anual și să vă faceți o idee despre
demersurile și realizările noastre în acest sens.
László Potozky
director

2011 în cifre
1 copac câștigător al competiției
Arborele Anului în Europa
3 programe operaționale derulate
8 programe de finanțare derulate
9,64% rata anuală de creștere a
endowment-ului
22 parteneri cu care am lucrat
68 proiecte finanțate
206 proiecte primite și evaluate
34.749 voturi exprimate în cadrul
competiției Arborele Anului
976.769 lei valoarea finanțărilor acordate
3.434.088 lei valoarea fondului permanent
(endowment) al fundației
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Cine suntem noi?

Misiunea fundaţiei:

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.

Sprijinirea îmbunătăţirii mediului şi a dezvoltării
comunităţilor din România contribuind astfel la
formarea unei societăţi durabile, ce întărește
valorile democratice.

În 2004 cele şase fundaţii au înfiinţat și o organizaţie
regională sub denumirea de Environmental
Partnership for Sustainable Developement
(www.environmentalpartnership.org).

Obiective:
•

Activitatea fundaţiilor vizează conştientizarea şi
participarea publică cu privire la problemele de
mediu din regiune. Fundaţiile joacă un rol important
în iniţierea căilor de cooperare 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
decizional privind problemele de mediu.

•
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•
•

•

Promovarea dezvoltării durabile prin
intermediul întăririi ONG-urilor de
mediu și a participării civice,
Întărirea capacității sectorului
neguvernamental,
Stimularea participării publice în
procesul de planificare și de luare a
deciziilor,
Promovarea parteneriatului
intersectorial pentru rezolvarea
problemelor comunitare și de mediu,
Promovarea unor proceduri de finanțare
deschise și transparente pentru ONGurile din România,
Implicarea cetățenilor în procesul de
identificare, prevenire și rezolvare a
problemelor comunitare și de mediu.

Programe de finanţare

În 2011 activitățile de finanțare s-au derulat prin
intermediul a 8 programe.
Prin cinci asemenea programe am procesat
206 proiecte depuse, din care am finanțat 68
de proiecte în valoare de 976.769 de RON. În
ceea ce privește alte trei programe de acest gen
(Filantropie pentru Verde, Parteneriat pentru mediu
și Fondul ONG) nu au mai fost acordate finanțări dar
s-a continuat cu monitorizarea proiectelor finanțate
în anul precedent.
Alte două programe de finanțare noi (Atitudine
și Implicare și Programul de cooperare elvețianoromână) au fost demarate în ultimele două luni ale
anului.
Astfel, statistica cumulativă în ceea ce privește
finanțările acordate de fundație în perioada 19992011, ne arată că am finanțat 694 de proiecte în
valoare totală de 10,343,100 de lei.

Statistica programelor de finanțare în 2011
Programe

numărul
proiectelor sosite

numărul proiectelor
finanţate

suma
totală

microfinanţări

3

3

8.000,00

spaţii verzi urbane

96

29

219.677,36

arii naturale protejate

93

24

429.010,00

drumuri verzi

4

2

10.942,00

fundaţii comunitare

5

5

262.000,00

green entrepreneurship

5

5

47.140,00

total

206

68

976.769,36
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Programul Spaţii Verzi
Ca și în anii precedenți, în 2011 programul s-a axat
pe sprijinirea inițiativelor de creare/reabilitare a
spațiilor verzi urbane precum și pe promovarea şi
popularizarea ariilor protejate din România, bazată
pe participare și implicare comunitară.
Prin intermediul programului – în cadrul
componentei Spaţii Verzi Urbane au fost finanțate
un număr de 29 de proiecte din 96 de aplicaţii
depuse. Valoarea totală a finanţărilor aprobate fost
de 219.677,36 RON.
În ceea ce privește componenta Arii Naturale
Protejate, din 93 de aplicaţii 24 de proiecte au
obținut finanțare în valoare totală de 429.010 RON.
Rezultatele cumulate obţinute prin implementarea
cele două componente ale programului, pentru
anul 2011, sunt următoarele:
• Peste 21.500 participanţi implicați în
realizarea celor 53 de proiecte
• 42.000 m2 de spaţii verzi urbane create/
reabilitate
• Peste 5.200 copaci şi arbuşti şi 4.700 flori
plantați
• Crearea a 14 poteci tematice şi a 7 expoziţii
permanente în arii protejate
• Organizarea de evenimente cu ocazia Zilei
Biodiversităţii în 4 localităţi
• Organizarea de evenimente cu ocazia Zilei
Ariilor Naturale Protejate în 5 localităţi

10
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Câştigătorul Premiului Spaţii

Verzi în 2011

Ca și în anii precedenți și în 2011 s-a decernat
premiul Spații Verzi oferit de MOL România unui
proiect cu impact deosebit.
Realizarea unei grădini tradiţionale româneşti
în cadrul Grădinii Botanice din Bucureşti este
rezultatul activității creative a Asociaţiei Team
Work. Vizitatorii au putut admira pomii fructiferi,
arbuştii şi legumele tradiţionale specifice grădinilor
tradiţionale. Proiectul intitulat „Grădina Bunicii”
a câştigat premiul Spaţii Verzi nu numai datorită
ideilor creative dar şi pentru activităţile de educaţie
ecologică, organizate cu ocazia Zilei Biodiversităţii, a
Zilei Protecţiei Mediului şi cu ocazia Zilei Copilului.
Premiul constă în echivalentul sumei primite prin
finanţarea acordată proiectului precum şi Trofeul
Spaţii Verzi.

Programul Green

Entrepreneurship

Programul este inițiativa comună a Romanian
– American Foundation şi a Fundaţiei pentru
Parteneriat și propune un model de dezvoltare
durabilă a unor zone cu moştenire naturală şi
culturală semnificativă care, exploatată responsabil,
poate aduce beneficii importante pe termen lung
organizaţiilor implementatoare şi comunităţilor
locale.
Modelul se bazează pe înfiinţarea de către ONGurile active în domenii ca protecţia mediului şi
dezvoltarea comunitară a unor întreprinderi sociale,
care să folosească profitul în beneficiul comunităţii
locale, conservării patrimoniului natural şi cultural
şi dezvoltării economice.
O a treia organizație, Fundaţia Centrul pentru
Educaţie Economică şi Dezvoltare din România
este partenerul care asigură instruirea membrilor
organizaţiilor implicate în program, în domeniul
antreprenoriatului și al elaborării elaborării
planurilor de afaceri.
Ca obiectiv major al programului este prevăzut
dezvoltarea a cel puţin 5 - 6 întreprinderi sociale
verzi, care să genereze în mod direct 25 - 30 de
locuri de muncă şi să sprijine circa 60 - 100 de
producători şi prestatori de servicii locali.
Programul oferă know-how şi suportul financiar
necesar înfiinţării întreprinderilor sociale prin
intermediul finanţărilor (150.000 RON/proiect)
şi a activităţilor de dezvoltare a abilităţilor
antreprenoriale şi manageriale (instruire,
consultanţă, coaching).
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Obiective:
• încurajarea utilizării moştenirii naturale
şi culturale a României ca şi capital
antreprenorial,
• diversificarea surselor de finanţare ale
organizaţiilor beneficiare,
• dezvoltarea aptitudinilor şi capacităţilor
manageriale necesare iniţierii de
întreprinderi sociale la nivelul a 5-6
organizaţii neguvernamentale,
• iniţierea şi finanţarea a 5-6 întreprinderi
sociale şi sprijinirea dezvoltării de
întreprinderi sociale in general.
În decursul anului trecut au fost identificaţi 13
potenţiali aplicanți care au fost invitați să depună
scrisori de intenție. Dintre aceștia, 11 organizaţii

12
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au elaborat și depus scrisori de intenţie, dintre
care, au fost alese în final 7. În etapa ce a urmat,
organizaţiile selectate au trecut printr-un proces
de evaluare organizațională urmat de două sesiuni
de instruire în domeniul antreprenorialului și al
elaborării planurilor de afaceri.
Pentru ca organizaţiile să poată înainta planuri
de afaceri adecvate, programul le-a oferit și o
posibilitate de pre-finanţare. Sumele oferite ca
pre-finanțare au putut fi folosite pentru cercetarea
pieţei şi pentru angajarea personalului necesar
pregătirii afacerii. Cinci organizaţii s-au folosit de
această oportunitate.
CE urmează? ONG-urile vor trebui să dezvolte
planurile de afaceri la începutul anului 2012,
urmând ca după evaluarea acestora să fie
implementate, începând din luna aprilie.

Fundaţii Comunitare
Este un program comun al Asociației pentru Relații
Comunitare, al Fundației pentru Parteneriat și al
Fundatiei PACT ce își propune crerea rețelei de
fundații comunitare în România.
Fundațiile comunitare sunt organizații locale care
mobilizează resurse din comunitate și le canalizează
către nevoi identificate în comunitate, contribuind
la îmbunătățirea calitătii vieții locuitorilor dintr-o
zonă geografică specifică.
Fundația pentru Parteneriat are rolul de acordarea
de finanțări pentru înființarea și consolidarea
fundațiilor comunitare și participă cu experiența
proprie legată de finanțările locale și construirea
fondurilor permanente.
În cel de al treilea an de implementare a
programului am sprijinit înfiinţarea a încă două

fundaţii comunitare noi, la Târgu Mureş și în
Bucureşti. În același timp, s-a acordat sprijin şi
pentru crearea unui fond comunitar la Cristuru
Secuiesc, sub forma unui fond regional în cadrul
Fundației Comunitare din Odorheiu Secuiesc.
Fundaţia Comunitară din Covasna, înfiinţată în
2010, a beneficiat de sprijin financiar sub formă
de suport general, iar Fundaţia Comunitară
din Odorheiu Secuiesc a obținut o finanțare de
stimulare cu contribuție echivalentă ( reserve
challenge-grant), prin intermediul căreia vom dubla
suma de 30.000 RON, în cazul în care organizaţia
reuşeşte să strângă această sumă.
Alte câteva inițiative locale ce își propun înființarea
de fundații comunitare sunt angrenate în astfel de
demersuri la Iași, Ploiești, Oradea, etc.
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Drumuri Verzi
În 2011, prin Programul Drumuri Verzi au fost
finanțate două proiecte: cel intitulat „Partea
însorită a Depresiunii Tg. Secuiesc - Broşura
verde a Drumului Nemira” al Asociaţiei Zöld Nap,
şi proiectul cu titlul „Fii activ pe Drumul Verde
Sepsi” al Federaţiei Organizaţiilor Civile din judeţul
Covasna.
Proiectul Asociaţiei Zöld Nap a avut ca scop
realizarea unei publicaţii care să promoveze
Drumul Nemira, prezentând atracţiile din zona
Târgu Secuiesc (personalităţi distinse, conace,
izvoare de apă minerală) şi să atragă atenţia
asupra importanţei mişcării, a mersului pe jos sau
cu bicicleta, a călăritului, a sporturilor care pot fi
practicate pe acest drum verde.
Principalele rezultatele obţinute prin acest proiect
au fost:
• o publicaţie color de 32 pagini, în 460
exemplare, despre Drumul Nemira
• organizarea, în data de 22 septembrie,
cu ocazia Zilei Fără Maşini, a unei marș al
bicicliștilor cu peste150 de participanţi,
• promovarea Drumului Nemira şi a publicaţiei la
următoarele evenimente: Aleea Civilă – Sfântu
Gheorghe, Întâlnirea Verde – Miercurea Ciuc,
• inaugurarea festivă a Drumului Nemira în data
de 28 septembrie.
Proiectul „Fii activ pe Drumul Verde Sepsi” al
Federaţiei Organizaţiilor Civile din judeţul Covasna
și-a propus promovarea stilului de viaţă „verde” în
rândul tinerilor şi cunoaşterea atracţiilor naturale şi
culturale în rândul comunităţii.
S-au realizat următoarele:
• plantare de copaci şi reabilitarea zonei, cu
implicarea grupurilor de cercetaşi,

14
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• desemnarea de rute pentru biciclişti, de diferite
grade de dificultate,
• concurs de orientare turistică pentru elevi,
• curăţirea Drumului Verde Sepsi, refacerea
marcajelor pe tronsoane,
• Greencinema – prezentarea în aer liber a
filmului realizat despre Drumul Verde Sepsi
în centrul oraşului Sfântu Gheorghe, în faţa
a aproximativ 3000 de spectatori, urmat de
demonstraţia pe biciclete tip „Critical Mass” în
Sfântu Gheorghe,
• Promovarea Drumului Verde Sepsi cu ocazia
evenimentului Aleea Civilă, în Sfântu Gheorghe.

Filantropie pentru Verde
Filantropie pentru Verde este un program de
finanţare şi de dezvoltare a capacităţilor, cu caracter
inovator, și care urmăreşte întărirea sustenabilităţii
financiare a ONG-urilor de protecţia mediului din
România prin stimularea capacităţii de strângere de
fonduri (fundraising).

Luând în considerare perioada de implementare
(una de criză economică și financiară profundă)
situaţia economică şi noutatea obiectivelor
propuse, rezultatele programului pot fi considerate
mai mult decât promițătoare. Organizaţiile sprijinite
şi-au atins obiectivele financiare în proporţie de 87,5%.

Programul este implementat de Fundaţia pentru
Parteneriat în colaborare cu Asociaţia pentru
Relaţii Comunitare şi beneficiază de cofinanţare din
partea Trust for Civil Society in CEE.

Pentru obținerea acestor rezultate s-au folosit
metode diferite de fundraising pentru a se adresa
diferitelor grupuri ţintă. Cele mai mari sume au
fost strânse de la firme multinaţionale şi naţionale.
În ceea ce privește suma cea mai mare obţinută
de o organizaţie, aceasta a fost de 73.000 RON.
Printre metodele folosite s-au numărat organizarea
de evenimente – licitaţii, concerte – strângeri
de fonduri on-line, vânzări de produse, colecte
stradale, întâlniri faţă-n faţă cu reprezentanţii
firmelor şi direct mail.

Programul oferă atât instruire în domeniul
strângerii de fonduri cât și fonduri pentru
elaborarea și implementarea unor campanii de
strângere de fonduri pentru zece organizații.

Pe lângă aceste metode, câteva organizaţii
au organizat și campanii de succes pentru
redirecţionarea a 2% din impozitul pe venit. Pe
lângă obiectivele financiare, organizaţiile au reuşit
să-şi creeze baze de date, să-şi alcătuiască liste
cu persoane şi firme, potenţiali donatori pentru
organizaţia lor.
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Tabel privind rezultatele financiare ale programului Filantropie pentru Verde
Nr.

Organizaţia

Donaţii
individuale
colectate
(RON)

Nr.
donatori

1

Federatia Reteaua
de Actiune pentru
Clima Romania

2

Asociaţia Gardienii
Terrei

7.080

1.080

3

Asociaţia WWF
Programul Dunăre
Carpaţi

39.084

515

4

Asociaţia Agent
Green

1.710

7

5

Asociaţia Prietenii
Berzelor

6

Societatea Carpatină 2.495
Ardeleană - Satu
Mare

7

Asociaţia Ţinutul
Secuiesc Verde

"Sponsorizări/
donaţii de la
companii
(RON)"

Nr.
Fonduri
companii strânse prin
evenimente
(RON)

23.915

2

56.021

4

Fonduri
strânse
prin alte
metode
(RON)

"Fonduri
Suma
adunate prin totală
mecanismul (RON)
2% (RON)"

1.378

25.293
63.101
39.084

25.591

21

17.356

18.445

4

1.050

50

49.900

15

18.324

70

31.014

8

8

Asociaţia pentru
20.872
Dezvoltară Durabilă
Focul Viu

84

24.936

16

9

Asociaţia Ecouri
Verzi

8.945

138

60.369

5

10

Societatea
Ornitologică
Română

19.879

193

36.505

5

TOTAL

118.389

2.137

326.696

80

44.657
4.499

23.994
52.395

10.364

8.712

68.415

6.420

1.155

9.146

62.529

500

3.173

72.987
56.384

26.704

19.191

17.859

508.839

Micro finanţări
În anul 2011 Fundaţia pentru Parteneriat a acordat
trei microfinanţări, dintre care două pentru
organizaţii de protecţia animalelor, care au fost
sprijinite cu câte 2.000 RON iar o a treia pentru
Asociaţia de Ecoturism din România, cu suma de
4.000 RON pentru iniţiativa „Circuitul Carpaţilor pe
bicicletă”.
Cele două organizaţii de protecţia animalelor au
folosit banii pentru sterilizarea şi hrănirea câinilor
fără stăpâni. În ceea ce privește proiectul AER,
doi membrii ai asociaţiei eco-turistice au evaluat
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posibilităţile cicloturismului în munţii Carpaţi, cu
scopul de a atrage atenţia asupra valorilor naturale
ale acestui lanț muntos şi asupra necesităţii
dezvoltării cicloturismului. Drumul prin Carpaţi
a durat 30 de zile şi a putut fi urmărit pe site-ul
organizaţiei şi pe o pagină a unei reţele sociale.
În urma parcurgerii traseului s-a ajuns la concluzia
că potecile existente în munţii Carpaţi fac posibilă
parcurgerea pe bicicletă a unor trasee variate ca
dificultate şi distanţă şi că marcarea și dezvoltarea
unui astfel de drum ar fi un proiect realizabil.

Fondul ONG
Obiectivul Fondului ONG înfiinţat de Mecanismul
Financiar al Spaţiului Economic European a fost
de a consolida societatea civilă din România prin
sprijinirea unor proiecte în cinci domenii prioritare:
consolidarea democraţiei, oportunităţi pentru
participarea copiilor şi tinerilor la viaţa comunităţii,
incluziune socială şi acces la servicii sociale,
protecţia mediului, conservarea şi valorificarea
patrimoniului cultural.

Programul Parteneriat

Administratorii Fondului ONG au fost Fundația
pentru Dezvoltarea Societații Civile , Fundația
pentru Parteneriat şi Fondul de Dezvoltare a
Euroregiunii Carpatice - FDEC România, desemnați
în urma unei licitații organizate de Mecanismul
Financiar EEA.

Cel mai vechi program de finanțare al fundației
noastre n-a mai acordat finanțări în 2011, dar a
monitorizat implementarea proiectelor selectate
pentru finanţare în 2010.

Fundația pentru Parteneriat a avut rolul de a
implementa schema de granturi mici în cadrul
componentei de protecția mediului în perioada
2008 - 2011.

Până la sfârşitul anului 8 din cele 10 proiecte şiau încheiat cu succes activităţile, celelalte două
proiecte urmând să se încheie în prima parte a
anului 2012.

În cadrul acestui program majoritatea proiectelor
au fost finalizate în luna noiembrie 2010. În primele
trei luni ale anului 2011 s-a reuşit închiderea şi din
punct de vedere administrativ a tuturor proiectelor
și s-au realizat raportările finale ale programului.
În total, prin acest program, am finanțat 29 proiecte
de mediu în valoare totală de 396.496 Euro.

pentru Mediu

Câteva dintre temele principale abordate de aceste
proiecte sunt:
- salvarea pomilor fructiferi tradiţionali,
- crearea şi promovarea acoperişurilor verzi,
- promovarea ciclismului şi dezvoltarea
cicloturismului,
- întărirea legăturii comunităţilor cu natura,
- protejarea şi promovarea ariilor Natura 2000.

Ca și concluzie finală, putem spune că programul
a reprezentat o experiență foarte utilă pentru
noi, având în vedere că a fost primul program de
finanțare în care fundația noastră a administrat
fonduri publice.
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Programe noi de finanțare,

demarate în 2011

Programul Atitudine şi Implicare
Fundaţia pentru Parteneriat a aplicat cu succes
la Trust for Civil Society in CEE pentru repornirea
programului Atitudine şi Implicare. Programul se
adresează în exclusivitate organizaţiilor de mediu
din România.
Misiunea programului este de a înlesni, de a întări şi
de a sprijini activităţile de tip advocacy şi watchdog
ale ONG-urilor de mediu din România cu scopul de
a mări contribuţia acestor organizaţii la dezvoltarea
politicilor de mediu, precum şi în ceea ce priveşte
monitorizarea implementării legislaţiei naţionale şi
a UE din domeniul protecţiei mediului.
Programul a fost lansat la sfârşitul anului iar
aplicaţiile se vor depune în luna februarie 2012.

Programul de Cooperare
Elveţiano-Român
Programul de Cooperare
Elveţiano-Român face
parte din ajutorul
nerambursabil oferit de
Consiliul Federal Elveţian
către 12 state membre
ale UE care au aderat în perioada 2004 – 2007.
Sprijinul Elveţiei este expresia solidarităţii cu
noile state membre UE şi pune bazele unei
stabile cooperări economice şi politice între
aceste state.
În cadrul acestui Program au fost stabilite
instrumente financiare diferite. Printre aceste
mecanisme se află cel destinat consolidării
societății civile din România numit Fondul
Tematic pentru Participarea Societăţii
Civile precum și cel destinat consolidării
parteneriatelor elvețiano-române, denumit
Fondul Tematic Parteneriate și Experți.
Bugetul total al celor două fonduri este de 21,8
milioane franci elvețieni.
În anul 2011, Agenţia Elveţiană pentru
Dezvoltare şi Cooperare a selectat consorţiul
format din KEK-CDC Consultants, Fundaţia
pentru Dezvoltarea Societăţii Civile şi Fundaţia
pentru Parteneriat ca fiind Organismul
Intermediar Elveţian pentru administrarea
celor două fonduri.
Fundația pentru Parteneriat va administra
proiectele de mediu în cadrul celor două
fonduri.
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PROGRAME operaționale și alte activități

Programul Transylvania

Authentica

www.transylvania-authentica.ro

Programul Transylvania Authentica îşi propune să
ocrotească patrimoniul natural şi cultural unic al
zonei prin promovarea şi dezvoltarea comunităţilor
durabile. Programul, prin aplicarea unui sistem
de criterii, acordă dreptul de utilizare a mărcii
Transylvania Authentica produselor/serviciilor
care au origine tradiţională, calitate ireproşabilă şi
caracter ecologic.
Similar cu anii precedenți și în 2011 s-a lărgit gama
produselor și serviciilor care au dobândit dreptul
de folosire a mărcii Transylvania Authentica. Pe
parcursul anului au fost evaluate șase aplicaţii noi,
dintre care trei (produse de marochinărie, sarmale
tradiţionale secuieşti şi produse din miere) au
corespuns criteriilor de certificare.
Cumulat, pe cei trei ani de activitate ai programului,
din 27 de aplicanţi, 19 producători şi furnizori de
servicii au obținut dreptul de folosire a mărcii.
Astfel, conform situației de la finalul anului 2011,
în total, pentru 376 de produse din 84 de grupe
de produse meşteşugăreşti și din 20 de grupe de
produse alimentare, precum și pentru patru tipuri
de servicii a fost conferit dreptul de utilizare a
mărcii.
Tot în 2011 s-a realizat noul website al programului,
a fost tipărit catalogul produselor şi serviciilor ce
poartă marca Transylvania Authentica, precum şi o
broşură, menită să popularizeze marca.
Fundația s-a implicat și în creșterea capacităților
producătorilor și prestatorilor de servicii care sunt
angrenați în program, prin organizarea unei sesiuni
de instruire, ocazie cu care participanţii au primit
sfaturi și și-au însuşit tactici de marketing. Totodată,

w w w.repf.ro
www.transylvania-authentica.ro

a fost facilitată participarea utilizatorilor mărcii la
diverse târguri la nivel național și internațional.
În 2011 Programul Transylvania Authentica a fost
sprijinit financiar de către Apemin Tuşnad SA.
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Săptămâna Mobilităţii Europene

2011

Fundația organizează „Săptămâna Mobilităţii
Europene” în Miercurea-Ciuc începând cu 2005 în
fiecare an. Evenimentele organizate în 2011 s-au
derulat în perioada 16-18 septembrie 2011.
În prima zi, pe 16 septembrie a avut loc
prezentarea publicaţiei Impresii Ciucane în sala de
şedinţe a Consiliului Local.
Tot în aceeași zi transportul public în oraş în urma
demersurilor fundației noastre, a fost gratuit. Ziua
transportului public a fost organizată a treia oară,
dorind să se atragă atenţia asupra importanţei
folosirii acestui tip de transport, care este mai ieftin
şi mai prietenos cu mediul şi care ar putea fi o
soluţie pentru problema traficului din ce în ce mai
intens din oraş.
În a doua zi, a demarat în premieră concursul de
tenis de câmp - Mobility Open - organizat pe terenul
Clubului Transylvanian Tenis Club.
Tot în ziua respectivă a avut loc Concursul de
orientare cu bicicleta denumit „Căutătorii
de comori”pe Drumul Teiului, în organizarea

partenerilor noștri, Asociaţia Ţinutul Secuiesc
Verde.
Cei 35 de participanţi au primit câte o foaie de
lucru, care cuprindea mici exerciţii: găsirea unor
răspunsuri pe parcursul drumului, traversarea unui
labirint prin care se ajungea cu bicicleta la tei şi
căutarea, dintr-o mulţime de litere, a unor cuvinte
care aveau legătură cu traseul.
Participanţii evenimentului intitulat „Cu ochii
deschişi pe Râul Olt”, o echipă formată din ziarişti
şi specialişti a avut misiunea de a parcurge în
bărci traseul dintre Miercurea Ciuc şi Bixad şi de a
identifica porţiunile cele mai poluate pe Râul Olt,
digurile formate din gunoaie şi eventualele scurgeri
de apă reziduală. Din cauza debitului mic al râului,
nu s-a reuşit parcurgerea întregii porţiuni propuse,
în schimb s-a realizat un film şi un reportaj despre
tronsonul parcurs.
A treia zi, duminică, a fost organizată, cu ajutorul
voluntarilor, „Concursul de îndemânare a bicicletei
pentru copii”. Această competiţie devenită deja
tradiţională, a implicat peste 50 de copii de
grădiniţă şi elevi ai şcolilor generale, care au primit
diplome de participare iar cei mai îndemânatici au
fost premiați de către fundație.
După concurs, cei interesaţi au avut ocazia să
încerce zumba, o nouă, dar din ce in ce mai
populară formă de mişcare.
Evenimentele organizate cu ocazia Săptămânii
Mobilităţii Europene au fost precedate de o vastă
campanie de publicitate, programul a apărut în
presa locală, în media on-line, la radio local, pe siteul fundaţiei.

22

RAPORT anual 2011

Arborele Anului
Arborele Anului este o competiţie iniţiată şi
implementată de Fundaţia pentru Parteneriat care
în anul 2011 a ajuns la ediţia a II-a.
Prin intermediul acestui concurs ne-am propus
să atragem atenţia asupra importanţei arborilor
în mod specific şi asupra necesităţii protejării
mediului, în mod general. La baza competiţiei
stau poveştile unor copaci importanţi pentru
comunitate, ale unor arbori rari sau mistici,
cunoscuţi ca simboluri locale.

Teiul din Leliceni – declarat

Arborele Anului în Europa în 2011
Teiul din Leliceni, câştigătorul primei ediţii a
competiţiei naţionale, a câştigat şi titlul de Arborele
Anului în Europa în primăvara anului și a fost
premiat la Bruxelles la sediul IUCN.

Concursul premiază poveștile unor copaci
importanți pentru comunitate, ale unor arbori rari
sau mistici, cunoscuți ca simboluri locale
Arborii sunt parte organică a peisajului şi ca atare
merită respectul şi admiraţia noastră. Ei necesită
spaţiu şi îngrijire, dar din păcate în timpurile noastre
devin din ce în ce mai mult victime ale activităților
umane, cu toate că nimic nu e mai dezolant decât
un peisaj defrişat.

www.arboreleanului.ro
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Arborele Anului – Ediția a II-a
La fel ca şi anul trecut înscrierea unui arbore în
competiţie s-a putut efectua de către persoane
fizice, comunităţi, ONG-uri, autorităţi, companii,
şcoli, etc. Până la expirarea termenului limită din
data de 31 iulie, 27 de arbori au fost înscrişi în
competiţie. Cele 27 de aplicaţii au fost trimise din
16 judeţe şi 27 de localităţi.
Un juriu naţional format din jurnalişti, activişti de
mediu, botanişti sau specialişti silvici au ales, din cei
27 de arbori înscrişi, un număr de 12 finalişti, care
au acces în faza următoare a competiţiei.
Fişierele cu cei 12 finalişti au fost postate pe site-ul
www.arboreleanului.ro şi timp de 51 de zile,
oricine a putut să-şi exprime votul on-line pentru
arborele preferat.
Pe 31 octombrie s-a finalizat procesul de votare în
cadrul competiţiei Arborele Anului în România.
Competiţia a înregistrat un real succes, fapt dovedit
cel mai elocvent prin numărul mare de voturi
exprimate pentru cei 12 arbori finalişti, în total
înregistrându-se peste 34.749 de voturi. Pe baza
voturilor exprimate s-a stabilit câştigătorul ediţiei
2011 a competiţiei Arborele Anului în România.
Acesta fost Ulmul din Căpeni, un arbore de peste
300 de ani.
Ulmul din Căpeni va fi înscris de către fundația
noastră la concursul internaţional Arborele Anului
în Europa - Ediția 2012.
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Forumul Național

al ONG-urilor de mediu
În perioada 23-25
septembrie 2011,
Fundația pentru
Parteneriat, Asociația
ALMA-RO, TERRA
Mileniul III, Asociația
Salvați Dunărea și Delta,
Asociația Ecopolis,
și Fundația pentru
Dezvoltarea Societății
Civile au organizat a
treia ediție a Forumului
ONG-urilor de mediu, la Miercurea Ciuc, ca spațiu
de întâlnire și dezbateri pentru organizațiile
neguvernamentale de mediu din România.
Scopul forumului este identificarea și stabilirea
unor direcții de acțiune și recomandări pentru
îmbunătățirea politicilor publice sectoriale din
domeniul protecției mediului, ținând cont de
politicile europene existente și de tendințele
actuale în Uniunea Europeană.

De asemenea, organizaţiile participante la Forumul
ONG de mediu ediţia 2011 au solicitat Preşedinţiei
şi Guvernului României clarificarea şi comunicarea
publică în legătură cu poziţia în cadrul negocierilor
de la Rio de Janeiro din iunie 2012.

Strângere de fonduri

Endowment-ul (fondul permanent) al fundației
Ca și în anii precedenți am continuat activitatea de
consolidare a fondului permanent al fundației. În
urma alocărilor din 2011 valoarea fondului a crescut
cu 9,64% față de anul 2010, ajungâng la suma de
3.434.088 lei.

Principalul rezultat al Forumului din 2011 l-a
reprezentat adoptarea unei rezoluții prin care s-a
atras atenția asupra faptului că Guvernul României
nu respectă dreptul constituțional la mediu precum
și asupra faptului că România persistă în cheltuirea
banilor publici pentru proiecte devastatoare
pentru mediu cu rezultate pe termen scurt, ce
vizează exclusiv interesul economic şi utilizând
studii de evaluare a impactului de mediu care
deservesc interesele investitorilor.
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Publicații ale fundației

Filantropie pentru Verde – publicație ce prezintă
rezultatele programului cu același nume precum
și diversele metode de atragere de fonduri din
comunitate implementate de organizațiile finanțate
în cadrul programului.
Impresii ciucane - un produs multimedia (carte +
2 Dvd-uri) care prezintă Depresiunea Ciucului prin
intermediul fotografiilor și filmului, atât turiştilor cât
şi localnicilor.

Planuri de Mobilitate
Beneficii pentru companii şi instituţii

Arborele Anului în România -2011– publicație ce
prezintă ediția din 2011 a concursului cu același
nume, incluzând fotografiile și poveștile celor 12
arbori finaliști, precum și campaniile derulate de
către echipele care au nominalizat arborii clasați pe
primele două locuri ale competiției.
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Planuri de mobilitate
Un manual despre planuri de mobilitate și
managementul mobilității elaborat de către colegii
de la fundația noastră soră din Cehia și tradusă în
limba româna de către noi.
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lista finanțărilor acordate

Programul Spaţii Verzi

componenta Spaţii Verzi Urbane

părţi a curţii şi plantarea unor arbori şi arbuşti,
înfiinţarea unor stabilimente din lemn pentru
petrecerea timpului liber pentru elevi, profesori şi
vizitatorii cetăţii. (8.000 RON)

Asociaţia Pro Isis, Orăştie
Scopul proiectului este creşterea suprafeţelor de
spaţii verzi din municipiul Orăştie prin crearea
de astfel de spaţii în Parcul de joacă pentru copii
„Prichindel” şi zona auxiliară de recreere pentru
tineri şi adulţi. (6.396 RON)

Asociaţia Non-Profit Sinergica,

Timişoara

Prin acest proiect se urmăreşte amenajarea creativă
a parcului şcolii situat în incinta grupului şcolar
pentru realizarea unui mediu adecvat climatului
de lucru şi în afara orelor de curs, prin implicarea
practică a elevilor. (6.319,79RON)

Fundaţia Educaţie pentru Libertate,

Cluj Napoca

Proiectul se va concretiza în amenajarea unui
spaţiu verde cu ajutorul elevilor în cadrul orelor de
grădinărit şi de meşteşuguri cuprinse în curriculumul Waldorf şi realizarea unei modalităţi moderne
pentru colectarea selectivă a deşeurilor.
(6.379,75 RON)

Fundaţia Eötvös József,

Odorheiu Secuiesc

Prin acest proiect se doreşte reabilitarea şi mărirea
spaţiului verde din jurul şcolii prin înierbarea unei

Asociaţia de Sprijin a Copiilor şi Tinerilor

cu Cerinţe Educative Speciale „Împreună
vom Reuşi”, Botoşani

Acest proiect are ca scop înfiinţarea unei zone
pentru recreere în curtea Centrului Şcolar pentru
Educaţiei Incluzivă Botoşani pentru copii cu cerinţe
educative speciale, prin implicarea membrilor
comunităţii în amenajarea spaţiului verde şi în alte
activităţi de protecţia mediului. (7.959 RON)

Asociaţia „Părinţii LTL” a Liceului

Teoretic „Traian Lalescu”, Reşiţa

Scopul proiectului este modernizarea spaţiului
verde existent prin utilizarea de produse ecologice,
crearea unui spaţiu de recreere şi de dialog cu
natura pentru elevii acestei unităţi şcolare, cu
implicarea activă a acestora, a părinţilor şi a
comunităţii locale. (7.999,84 RON)
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Fundaţia Speologică Club Speo

Bucovina, Suceava

Prin acest proiect se doreşte reabilitarea unei zone
delăsate de 650 mp aflate în jurul blocului L56 de
pe strada Mihai Viteazu, din Municipiul Suceava,
într-un Spaţiu Viu. (7.827 RON)

Asociaţia Erdély Ma – Ardealul Azi,

Miercurea Ciuc

Acest proiect are ca scop reabilitarea şi
reamenajarea spaţiului verde aflat în Piaţa Sfântul
Augustin, astfel încât acesta să devină un mic spaţiu
de agrement, adoptat exigenţelor persoanelor cu
handicap locomotor, prin implicarea unei echipe
formată din persoane cu dizabilităţi fizice. (8.000
RON)

Asociaţia de Turism şi Ecologie

Dianthus, Mediaş

Acest proiect are ca scop transformarea unei zone
verzi într-un loc public de destindere a cetăţenilor,
dar şi conştientizarea acestora faţă de faptul că
fiecare este responsabil de întreţinerea frumuseţii şi
curăţeniei în locul creat. (5.846,73 RON)

Asociaţia Natura Montaniardul Călăuză,

Râmnicu Vâcea

Prin acest proiect se urmăreşte reamenajarea
spaţiului verde al şcolii pentru ca elevii să se bucure
de un mediu în care sa se relaxeze, să desfăşoare
activităţi non-formale, îndrumaţi de cadrele
didactice şi astfel să devină mai sensibili faţă de
mediu şi de frumos. (7.943,95 RON)
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Asociaţia ADESCO, Cluj-Napoca
Proiectul are ca scop amenajarea spaţiului de joacă
de la grădiniţa „Albă ca Zăpada” din Cluj-Napoca.
(7.987 RON)

Asociaţia Tineretului Maghiar de pe

Valea Târnavei Mici, Târnâveni

Prin acest proiect se intenţionează implicarea
comunităţii locale în reabilitarea, menţinerea
şi punerea la dispoziţie în folosul comunităţii a
spaţiului verde, înfiinţarea unui parc cu caracter
ecologic pe suprafaţa în cauza, prin reintegrarea
zonei în circuitul verde a urbei prin caracterul lui
specific. (7.950,88 RON)

Asociaţia ECOTEHNO EDUCAŢIA,

Târnăveni

Proiectul se concretizează prin reabilitarea
suprafeţei pietruite din apropierea grupului statuar
„Porumbeii” prin care se va îmbunătăţii aspectul
peisagistic al zonei. (7.846,08 RON)

Asociaţia Kozmutza Flora Egyesület,

Cluj-Napoca

Scopul proiectului este amenajarea unui spaţiu de
recreere natural/protejat (loc de joacă) pentru copii
cu deficienţe de auz, respectiv deficienţe severe
profunde şi/sau asociate, unde se pot desfăşura
activităţi de educaţie ecologică şi/sau ludice.
(7.624,17 RON)

Fundaţia COTE, Iaşi

Asociaţia SICUL ROM, Târgu Secuiesc

Proiectul are ca scop crearea unui parc care să
respecte principiile dezvoltării durabile în spaţiul
deţinut de Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 16 din
municipiul Iaşi. (7.492 RON)

Scopul proiectului este reabilitarea parcului în
incinta Şcolii Generale din Ruseni – Tg. Secuiesc,
îmbunătăţirea ambianţei locului prin construirea
unui trotuar, plantare de arbuşti și plante perene,
dotarea curţii şcolii cu leagăn şi balansoar pentru
copii, transformând astfel curtea şcolii într-un loc de
recreere plăcut şi colorat. (7.223 RON)

Asociaţia „R.Y.M.A.”, Alba Iulia
Prin acest proiect se intenţionează amenajarea
unui spaţiu pentru camping, recreere şi odihnă în
incinta Centrului Cultural „Poarta 7” din cetatea
Alba Iulia prin reabilitarea şi amenajarea spaţiului
verde, confecţionarea de mobilier urban şi utilităţi
ecologice. (7.953,80 RON)

Asociaţia Bóbita, Târgu Secuiesc
În anul 2010, în cadrul Programului „Spaţii verzi”
s-a finalizat reabilitarea părţii centrale a parcului
spitalului municipal Tg. Secuiesc. Se dorește să
se ofere continuitate proiectului prin aranjarea
unui alt spaţiu important la intrarea frontală a
spitalului, realizând astfel o integrare estetică şi
stilistică a parcului, printr-un spaţiu verde nou, cu
aranjamente florale, plantări de arbuşti şi plante
perene, aplicând metode şi tehnici ce permit o
viabilitate mai mare a vegetaţiei şi o întreţinere
uşoară a locului de relaxare destinat bolnavilor şi
vizitatorilor. (8.000 RON)

Asociaţia Educatoarelor Ecologişti

Bóbita, Târgu Secuiesc

Prin acest proiect se intenţionează a se contribui la
asigurarea unui ambient natural, sănătos, estetic şi
protectiv, cu valori educative şi recreative pentru
copii din grădiniţă. (7.980 RON)
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Fundaţia Xántus János, Miercurea Ciuc

Asociaţia Vasile Alecsandri, Baia Mare

Prin acest proiect se urmăreşte reabilitarea şi
amenajarea spaţiului verde din curtea şcolii,
plantarea cu ajutorul elevilor a unor arbori şi
arbuşti ornamentali, înfiinţarea unui teren de joacă
cu materiale naturale cu grad mare de utilizare
comunitară, rezolvarea într-un spirit mediuprotectiv a problemei folosirii funcţionale a curţii
(pentru joacă şi odihnă, sport, păstrarea bicicletelor
în locuri special amenajate. (7.400 RON)

Scopul proiectului este crearea unui mediu fizic
plăcut şi favorabil instruirii şi recreerii elevilor în
spaţiul ce se doreşte a fi amenajat în curtea şcolii şi
implicit reducerea dezavantajului de a trăi într-un
mediu poluat. (8.000 RON)

Asociaţia Părinţilor din Şcoala „Nicolae

Titulescu” Cluj Napoca

Acest proiect are ca scop îmbunătăţirea aspectului
vizual şi al calităţii mediului înconjurător din
proximitatea şcolii, printr-o intervenţie neagresivă
în peisagistica ambientală realizată prin implicarea
activă a părinţilor, elevilor şi a comunităţii locale în
efectuarea unor lucrări specifice de amenajare a
curţii interioare a şcolii. (7.928 RON)

Asociaţia pentru Protecţia Mediului şi a

Naturii Rhododendron, Târgu Mureş

Prin acest proiect se urmăreşte creşterea gradului
de ecologizare a perimetrului şcolii Săcădatul
de Jos - Sovata, prin realizarea de aliniamente –
delimitarea perimetrului curţii şi crearea unui parc
interior/şcolar. (7.690 RON)
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Asociaţia Părinţilor din Şcoala nr. 8,

Reşiţa

Acest proiect are ca scop modernizarea parcului
şcolar existent printr-o intervenţie neagresivă
asupra mediului înconjurător cu implicarea activă a
elevilor, părinţilor şi a comunităţii locale.
( 8.000 RON)

Asociaţia Team Work, Bucureşti
Prin acest proiect se intenţionează amenajarea în
Grădina Botanică a unei mici grădini tradiţionale
românești în care vizitatorii să poată cunoaşte
direct şi contextualizat soiuri şi varietăţi de plante
cultivate de obicei în grădinile de la ţară, un spaţiu
tot mai puţin cunoscut atât copiilor cât şi adulţilor
din mediul urban. (5.976,80 RON)

Fundaţia ACTIVITY pentru resurse

umane şi dezvoltare durabilă, Reşiţa
Scopul proiectului este reabilitarea cu materiale
naturale a parcului şcolar existent printr-o
intervenţie neinvazivă asupra mediului înconjurător
implicând elevii, părinţii şi comunitatea locală.
(7.998,20 RON)

Fundaţia Váradi-Bartalis,

Sfântu Gheorghe

Proiectul îşi propune reabilitarea şi amenajarea unei
suprafeţe de 1062,5 mp din curtea şcolii cu clasele
I-VIII Váradi-Bartalis cu mobilier de grădină şi plante
perene, cu participarea activă a elevilor, ceea ce va
contribui la educaţia lor pentru mediu.
(7.955,37 RON)

Fundaţia Bartók Béla, Timişoara
Prin acest proiect se urmăreşte amenajarea curţii
şi a spaţiului verde al Liceului Teoretic „Béla
Bartók” în vederea creşterii calităţii mediului şcolar,
respectiv al procesului instructiv-educativ.
(8.000 RON)

Programul Spaţii Verzi

componenta Arii Naturale Protejate
Organizaţia GeoEcologică

ACCENT, Braşov

Scopul proiectului este promovarea unei conduite
ecologice atât în rândul tinerilor cât şi în rândul
adulţilor prin implicarea acestora în diferite
activităţi practice specifice în Rezervaţia Naturală
Protejată „Piatra Şoimilor”, unde cu o intervenţie
antropică minimă natura să-şi urmeze cursul firesc,
ale cărei valori să fie recunoscute de publicul larg.
(19.330 RON)

Asociaţia pentru sprijinirea copiilor şi

tinerilor ambliopi şi nevăzători „IRIS”,
Timişoara

Acest proiect are ca scop reabilitarea şi amenajarea
unui spaţiu destinat recreerii, adecvat petrecerii
timpului în şcoală a elevilor cu deficienţe de vedere
şi nevăzători, tinerilor şi adulţilor din cartier şi
a realizării terapiilor educaţionale în aer liber
„outdoor lessons and training”. (8.000 RON)
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Fundaţia ECOSILVEX 2000, Piatra Neamţ

Societatea Ecologistă din Maramureş,

Proiectul îşi doreşte să contribuie într-un mod
original la crearea premiselor pentru realizarea unui
cadru educaţional adecvat în raza Parcului Natural
Vânători Neamţ, realizându-se simultan creşterea
capacităţii, conjugarea eforturilor şi implicarea
activă a factorilor interesaţi. (18.477,50 RON)

Scopul proiectului este implicarea a 20 de elevi
în managementul sitului Natura 2000 Igniş prin
participarea lor la Programul Igniş Junior Ranger
Camp. (17.794 RON)

Baia Mare

Centrul pentru Arii Protejate şi

Dezvoltare Durabilă, Oradea

Proiectul are ca scop promovarea sitului de
importanţă comunitară Pădurea Craiului (RoSCI
0062) prin organizarea unor evenimente dedicate
cunoaşterii, protecţiei şi promovării ariei protejate
şi a zonei. (18.160 RON)

ONG Ecomoldavia, Pîngăraţi
Societatea Carpatină Ardeleană,

Satu Mare

Prin acest proiect se urmăreşte popularizarea ariilor
naturale protejate de pe Râul Tur, aflate în custodia
aplicantului prin organizarea unor evenimente de
promovare pentru publicul larg.
(16.345 RON)

Societatea Progresul Silvic

– filiala Sibiu, Sibiu

Proiectul îşi propune cuplarea intereselor de
conservare a biodiversităţii cu cele de dezvoltare
socio-economică ale comunităţilor locale, ţinând
cont totodată de tradiţiile, cultura şi spiritualitatea
specifice zonei. (17.500 RON)
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Acest proiect îşi propune promovarea ariei
„Rezervaţia forestieră Pîngăraţi” delimitarea ei
şi conştientizarea societăţii civile prin realizarea
unui centru de vizitare şi a unei poteci tematice;
antrenarea elevilor şi comunităţii locale în acţiunile
de conservare a biodiversităţii.
(12.387,50 RON)

Asociaţia ALTITUDINE, Arad
Scopul acestui proiect este integrarea Masivului
Godeanu în programul de promovare a Parcului
Naţional Retezat, prin construirea unei stâne
turistice tradiţionale, cu rol de centru de informare,
situată în traseul turistic către vârful Gugu.
(19.971 RON)

Fundaţia Speologică “Club Speo

Bucovina”, Suceava

Scopul proiectului este creşterea nivelului de
conştientizare în rândul tinerilor şi turiştilor, dar
şi a populaţiei în general, privind protecţia şi
conservarea ariilor protejate din Rarău-Giumalău.
(19.949 RON)

Clubul Sporturilor Montane, Hunedoara

Asociaţia Vinca Minor, Sfântu Gheorghe

Proiectul îşi propune informarea a 300 elevi din 3
comunităţi rurale ale Parcului Natural Grădiştea
Muncelului – Cioclovina, din care 15 vor fi formaţi
în sistem junior ranger timp de 7 luni, pentru a
susţine activităţile de management ale habitatelor
forestiere din aria protejată. (17.833,92 RON)

Proiectul are ca scop continuarea iniţiativei de a
dedica o zi a anului Muntelui Puturosu, păstrarea
şi protejarea naturii şi a biodiversităţii Muntelui
Puturosu (sit Natura 2000) prin activităţi de
conştientizare şi scoaterea în evidenţă a valorilor
biologice şi geologice ale zonei. (16.272 RON)

Societatea de Geografie Cholnoky Jenő,

Asociaţia de Ecoturism din România,

Prin acest proiect se urmăreşte protecţia şi
promovarea integrată a bio- şi geodiversităţii din
arealul Corund - Praid prin localnici (elevi şi părinţi)
şi vizitatori conştienţi de valoarea naturală ridicată
a ariilor protejate din zonă (Tinovul de la Fântâna
Brazilor, Muntele de Sare, Dealul Melcului şi Dealul
Firtuş). (19.916 RON)

Scopul proiectului este promovarea la nivel naţional
a șapte dintre cele mai bune poteci tematice din
România şi îmbunătăţirea calităţii interpretării
pentru administratorii ariilor protejate unde sunt
amenajate poteci tematice. (19.978 RON)

Cluj Napoca

Zărneşti

Asociaţia Ţinutul Secuiesc Verde,

Miercurea Ciuc

Acest proiect are ca scop creşterea gradului de
cunoaştere, apreciere şi protejare a valorilor
naturale din Parcul Naţional Cheile Bicazului –
Hăşmas în rândul elevilor de liceu care locuiesc în
apropierea perimetrului ariei protejate.
(17.101 RON)
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Asociaţia Agent Green, Bucureşti
Proiectul are ca scop creşterea atractivităţii
ecoturistice a Parcului Naţional Retezat prin
punerea în valoare şi popularizarea cascadei Loloia.
(20.000 RON)

Asociaţia Amoeba Eco Center,
Asociaţia Gyilkostó Adventure,

Gheorgheni

Acest proiect îşi propune amenajarea unui traseu
– Traseul Papucul Doamnei – cu caracter educativ
şi ecoturistic, pe teritoriul rezervaţiei, care ne oferă
informaţii despre biodiversitatea în rezervaţie,
informaţii despre endocarst şi chrioptere.
(16.775 RON)

Gheorgheni

Prin acest proiect se intenţionează conştientizarea
comunităţilor locale din zona Parcului Naţional
Cheile Bicazului-Hăşmaş asupra rolului lor în
conservarea biodiversităţii prin păşunat şi cosit
sustenabil şi însuşirea unor bune practici în
ecoturism din zona parcului naţional. (18.246 RON)

Societatea Ecologică Aqua Terra,

filiala Iaşi, Iaşi

Scopul proiectului este educarea unor grupuri
de copii de vârstă şcolară din regiune cu privire
la rolul ecosistemelor forestiere în menţinerea
biodiversităţii; conştientizarea în rândul copiilor
a sentimentului de proprietari şi gestionari ai
patrimoniului natural local. (15.825 RON)

Asociaţia Pescarilor Sportivi Aqua

Crisius, Oradea

Scopul acestui proiect este conştientizarea
comunităţii locale Tinca şi a vizitatorilor, prin
Centrul de vizitare creat, asupra importanţei ariei
naturale protejate ROSCI0049 Crişul Negru.
(18.575 RON)
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Fundaţia de Dezvoltare Locală

Asociaţia ALTITUDINE filiala Banat,

Proiectul îşi propune punerea în valoare a
resurselor naturale, istorice şi culturale ale
Parcului Natural Vânători-Neamţ prin amenajarea
şi promovarea a trei poteci tematice – Pe urmele
Vânătorilor de Munte şi a unui loc de observareinformare-recreere pe platoul de la Monumentul
Vânătorilor de Munte. (19.950 RON)

Prin derularea proiectului aria protejată va câştiga
în atractivitate pentru ecoturism şi va oferi un cadru
educativ plăcut şi activ de a petrece timpul în aer
liber. Se urmăreşte şi educaţia ecologică a elevilor
din vecinătatea ariei protejate. (15.202,08 RON)

„Speranţa”, Tîrgu Neamţ

Timişoara

Fundaţia Academică Idei şi Fapte pentru

Asociaţia Biounivers, Vălişoara
Acest proiect are ca scop creşterea nivelului de
informare şi de acceptare în rândul populaţiei locale
şi a publicului larg, cu privire la aria protejată ROSCI
Pădurea de stejari pufoşi de la Mirăslău.
(18.220 RON)

anii 2000, Iaşi

Proiectul îşi propune să descopere pentru
studenţi şi elevi, pentru cât mai mulţi ieşeni
ţinutul de legendă numit „Poiana cu schit”, să
le îndreptăţească bucuria şi mândria de a trăi în
vecinătatea lui, să le cultive dorinţa de a-i ocroti
bogăţia de lume vie, istorie şi artă. (15.332 RON)

Asociaţia Carpatină Ardeleană a

Turiştilor Siebenburgisher Karpatenverein
– S.K.V., Cristian

Scopul proiectului este realizarea unui nou concept
de infrastructură de interpretare în situl Natura
2000 Masivul Postăvaru şi integrarea acesteia întrun plan de dezvoltare durabilă. (19.970 RON)
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Drumuri Verzi
Federaţia Organizaţiilor Civile din

Judeţul Covasna – CIVEK, Sfântu
Gheorghe

Scopul proiectului este popularizarea stilului de
viaţă „verde” activ şi expunerea atracţiilor naturale
şi culturale nevăzute şi necunoscute din regiune
şi nu în ultimul rând sensibilizarea populaţiei cu
privire la aspectele de mediu din judeţul Covasna.
(5.165 RON)

Asociaţia Zöld Nap, Târgu Secuiesc
Acest proiect are ca scop atragerea atenţiei asupra
atracţiilor culturale ale zonei precum şi îndrumarea
turiştilor pe meleagurile noastre. (5.777 RON)

Microfinanţări
Fundaţia Pro Animalia, Miercurea Ciuc
Scopul proiectului a fost diminuarea problemelor
legate de câinii fără stăpâni în Miercurea Ciuc prin
sterilizarea lor şi prin asigurarea hranei pentru o
perioadă de două luni. (2.000 RON)

Asociaţia For Animals, Miercurea Ciuc
Scopul proiectului a fost diminuarea problemelor
legate de câinii fără stăpâni în Miercurea Ciuc prin
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sterilizarea lor şi prin asigurarea hranei pentru o
perioadă de 2 luni. (2.000 RON)

Asociaţia de Ecoturism din România,

Zărneşti

Micro-finanţarea a fost acordată pentru ca membrii
asociaţiei ecoturistice să evalueze posibilităţile
cicloturismului în munţii Carpaţi, cu scopul de a
atrage atenţia asupra valorilor naturale din Carpaţi
şi asupra necesităţii dezvoltării cicloturismului.
(4.000 RON)

Fundaţii Comunitare
Fundaţia Comunitară Bucureşti
Finanţarea s-a acordat pentru grupul de iniţiativă
din Bucureşti în vederea înfiinţării şi funcţionării
Fundaţiei Comunitare Bucureşti. (33.500 RON)

2011

Încurajăm inițiativa
și spiritul comunitar local

Fundaţia Comunitară Mureş

Asociaţia Pomiviticolă Hiliţa, Hiliţa

Finanţarea s-a acordat pentru grupul de iniţiativă
din Tg. Mureş în vederea înfiinţării şi funcţionării
Fundaţiei Comunitare Mureş. (33.500 RON)

Prefinanţare acordată pentru întocmirea planului de
afaceri. (9.500 RON)

Fundaţia Comunitară din Odorheiu Secuiesc
Fundaţia Comunitară din Odorheiu Secuiesc
beneficiază de o finanţare de stimulare cu
contribuţia echivalentă. (30.000 RON)

Fondul Cristuru Secuiesc, Fundaţia

Comunitară din Odorheiu Secuiesc

Finanţarea s-a acordat pentru înfiinţarea şi
funcţionarea Fondului Cristuru Secuiesc.
(15.000 RON)

Fundaţia Comunitară Covasna, Sfântu

Gheorghe

ProPark - Fundaţia pentru Arii Protejate,

Brasov

Prefinanţare acordată pentru întocmirea planului de
afaceri. (9.500 RON)

Asociaţia EcoLogic, Baia Mare
Prefinanţare acordată pentru întocmirea planului de
afaceri. (9.140 RON)

Asociaţia Székelygyümölcs, Odorheiu

Secuiesc

Prefinanţare acordată pentru întocmirea planului de
afaceri. (9.500 RON)

Scopul proiectului este sprijinirea funcţionării
fundaţiei pe o perioadă de doi ani (2011 - 2013)
printr-o finanţare de tip suport general. (150.000
RON)

Programul Green

Enterpreneurship
Agent Green, Bucureşti
Prefinanţare acordată pentru întocmirea planului de
afaceri. (9.500 RON)
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raport financiar

Venituri
Categorie de venit şi sursa

Venituri
RON

USD

EUR

CZK

Ajutoare şi împrumuturi nerambursabile

330.061,99

97.055,82

4.305,00

0,00

- MOTT Foundation

167.040,00

52.000,00

-

-

- Trust for Civil Society IN CEE

122.881,54

37.826,00

-

-

18.342,45

-

4.305,00

-

- ENVIRONMENTAL PARTNERSHIP ASSOCIATION

21.798,00

7.229,82

-

-

Venituri din sponsorizări

- ARC-FPP

877.938,60

-

175.000,00

200.000,00

- SC MOL Romania Petroleum Products SRL

752.240,62

-

175.000,00

90.000,00

-

-

- SC Apemin Tusnad SA
- SC Aspiro SRL
- Nadace Partnerstvi
-2%

-

150,00

-

-

-

34.940,00

-

-

200.000,00

607,98

-

-

-

1.276,00

-

-

-

296.436,60

-

-

-

4.255,24

-

-

-

Alte venituri din activităţile fără scop lucrativ

56.679,64

-

-

-

Venituri din activităţi economice

62.272,20

-

-

-

1.628.920,27

97.055,82

179.305,00

200.000,00

Cotizaţii membrii Transylvania Authentica
Venituri din dobânzi
Venituri din diferenţe curs valutar

Total venituri
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Cheltuieli
Programe
de finantare

Categorie de cheltuieli

Programe
operationale

Total
cheltuieli

Granturi

979.769,28

0,00

979.769,28

Salarii şi costuri salariale

234.428,00

73.476,00

307.904,00

26.147,70

3.038,78

29.186,48

Utilităţi, reparaţii
Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii

13.134,73

0,00

13.134,73

Consumabile

26.391,50

2.797,12

29.188,62

Publicaţii, marketing

37.191,48

23.838,17

61.029,65

Echipamente

22.831,12

793,60

23.624,72

Transport, cheltuieli de deplasare

44.506,60

9.598,64

54.105,24

Altele

27.339,51

17.445,24

44.784,75

Soft

1.273,45

0,00

1.273,45

Trening grantees

5.332,67

0,00

5.332,67

74.393,20

0,00

74.393,20

3.371,36

1.524,83

4.896,19

1.496.110,60

132.512,38

1.628.622,98

Proiecte, servicii contractate
Protocol
Total
Endowment/rezervă

302.213,00

Grand total

1.930.835,98

bilanț - 31.12.2011
A. Active imobilizate
II. Imobilizări corporale

F. Capital şI rezerve
477.704,62

III. Imobilizări financiare

9.416,00

Active imobilizate - Total

487.120,62

B. Active circulante
I. Creante

3.985,00

I. Capital
II. Rezerve din reevaluare

200,00
12.500,00

III. Rezerve

3.378.551,83

IV. Excedentul reportat

2.074.827,64

V. Excedentul exerciţiului

9.817,64

II. Casa şi conturi la bănci

5.429.874,99

Pierderea privind activ.ec.

9.519,55

Active circulante - Total

5.433.859,99

Repartizarea excedentului

9.817,64

C. Datorii curente
D. Venituri in avans
E. Total active minus datorii
curente

174.970,43

Capitaluri - Total

5.456.559,92

289.450,26
5.456.559,92
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audit financiar
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Resurse umane
Consiliul de conducere al fundaţiei
Ádám Vígh - Preşedinte - Întreprinzător
Gyárfás Kurkó - Membru - Director general, Apemin Tuşnad S.A.
Zsuzsa Foltányi - Membru - Hungarian Environmental Partnership Foundation
László Potozky - Membru - Director, Fundaţia pentru Parteneriat

Personalul fundaţiei:
László Potozky - Director
Csilla Dániel - Director Adjunct
Andrea Cseke - Coordonator Program
Enikő Bándi - Asistent Program
Erzsébet Kovács - Coordonator Birou
Ilona Bajkó - Contabil

colaboratori:
Gyöngyvér Mara
Cristian Remus Papp
Katalin Daczó
Miklós Botond Forró
László Demeter
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contact fundație
RO 530120 Miercurea Ciuc, Str. Arsenalului nr. 13
Jud. Harghita, ROMÂNIA
Tel / Fax: +40-266-310678
E-mail: office@repf.ro
http://www.repf.ro

Pentru donații sunt disponibile

următoarele conturi bancare:

Fundaţia pentru Parteneriat
Banca Comercială Română - Sucursala Miercurea Ciuc
RO22RNCB0152042364310007 (pentru donații in RON)
RO33RNCB0152042364310003 (pentru donații in USD)
RO06RNCB0152042364310004 (pentru donații in EUR)

Raport Anual

2011

