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Mesaj din partea directorului
În ciuda crizei economice și financiare generalizate, putem vorbi despre anul 2009 ca despre cel mai bun an de până acum
pentru fundația noastră. A fost anul în care am celebrat zece
ani de existență, un an extrem de prielnic pentru reflecții adecvate cu privire la ce am realizat până acum și cu privire la planurile de viitor.
2009 a fost și anul recordurilor din punctul nostru de vedere.
Am reușit să implementăm simultan 9 programe, am procesat
cel mai mare număr de cereri de finanțare din istoria noastră
(325), am distribuit cel mai mare număr de granturi într-un an
(107) în valoare totală de peste 2,1 milioane lei.
Un alt succes important cu care ne mândrim l-a reprezentat
creșterea semnificativă a capitalului de rezervă al fundației (endowment), acesta realizând o creștere de peste 23% raportat
la valoarea fondului din anul precedent.
Datorită finanțărilor acordate un mare număr de proiecte de
succes au putut fi implementate în importante domenii de mediu, care din păcate sunt tratate în continuare cu indiferență de
autorități. Astfel, peste 90 de organizații neguvernamentale au avut succes în domenii
legate de managementul ariilor protejate, de cel al ecologiei urbane sau pe line de advocacy pentru un mediu mai protejat.
În același timp, ne-am concentrat și asupra facilitării cooperării și a lucrului în rețea în cadrul sectorului neguvernamental de mediu. Am organizat sesiuni de instruire și întâlniri
menite să înlesnească cooperarea și dezvoltarea de strategii legate de importante tematici de mediu. În acest sens cel mai important eveniment al anului 2009 l-a reprezentat
organizarea după mai bine de 13 ani a unui Forum Național al Organizațiilor de mediu.
Fundația pentru Parteneriat a fost co-organizator și co-finanțator al evenimentului. Cel
mai important rezultat al forumului l-a reprezentat decizia de înființare a Coaliției de
mediu, coaliție ce va avea menirea de a înlesni cooperarea între organizațiile verzi precum și acela de a crește capacitatea de advocacy și de watchdog a organizațiilor afiliate.
În ceea ce privește programele operaționale, 2009 poate fi contabilizat ca și anul în
care programul Transylvania Authentica a devenit operațional pe deplin. Acest fapt
a însemnat evaluarea primului grup de producători și prestatori de servicii care și-au
manifestat dorința de a adera la program. În urma evaluării 12 producători și prestatori
de servicii au obținut dreptul de a folosi marca înregistrată Transylvania Authentica
pentru peste 150 de produse și servicii ce corespund criteriilor de calitate și de mediu
ale programului.
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În concluzie, putem afirma că 2009 a fost un an de succes.
Toate realizările enumerate și descrise în acest raport se datorează devotamentului personalului și consiliului de conducere al fundației noastre, precum și datorită contribuției
și seriozității finanțatorilor și partenerilor noștri. Cu această ocazie aș dori să-mi exprim
recunoștința și să le mulțumesc tuturor pentru efortul depus și în același timp să reafirm dorința de a continua colaborarea cu toții cel puțin la același nivel de intensitate și
în anii ce urmează.
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Cine suntem noi?
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 și o organizaţie regională sub denumirea de
Environmental Partnership for Sustainable Developement (www.environmentalpartnership.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 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.

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

Obiective:
• 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 ONG-urile
din România,
• Implicarea cetățenilor în procesul de identificare, prevenire și rezolvare a problemelor
comunitare și de mediu.
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În anul 2009 principalele obiective ale Fundației pentru
Parteneriat au fost:
I. Întărirea poziției Fundaţiei ca finanțator, furnizor de asistenţă tehnică şi dezvoltator al
capacităţii locale în domeniul protecţiei mediului şi dezvoltării comunitare, cu scopul de
a consolida promovarea şi protecţia patrimoniului natural şi cultural local.
II. Sprijinirea și implementarea iniţiativelor locale de dezvoltare durabilă, care se bazează pe parteneriate trans-sectoriale, prin intermediul încurajării implicării civice în
procesul de luare a deciziei de mediu.
III. Sprijinirea acțiunilor de advocacy și watchdog împotriva inițiativelor distructive care
periclitează patrimoniul cultural și natural al ţării.
IV. Continuarea dezvoltării instituţionale şi consolidarea Fundației pentru Parteneriat,
cu scopul de a avansa către sustenabilitatea financiară și organizațională
Toate programele, proiectele şi activităţile dezvoltate şi implementate în anul 2009 au
servit la realizarea obiectivelor enumerate mai sus.

I. Programe de finanțare
Activităţile de finanțare ale Fundatiei au fost implementate prin intermediul a şapte
programe diferite. Au fost acordate finanțări prin intermediul a cinci programe, iar în a
doua jumătate a anului au fost lansate alte două programe de finanțare.
Lista programelor de finanțare active în 2009:
• Spații verzi
• Parteneriat pentru Mediu
• Atitudine și implicare
• Drumuri verzi
• Schema de Granturi Mici a Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European
- Fondul pentru Organizaţii Neguvernamentale din România
• Filantropie pentru verde
• Programul Naţional de Dezvoltare a Fundaţiilor Comunitare în România
În cadrul celor cinci programe au fost primite și evaluate 325 de propuneri de proiecte, din care au primit fonduri 107 proiecte în valoare totală de 2.174.653 RON. Media
fondurilor alocate pe proiect finanțat a fost de 20.323 RON. Acestea sunt cele mai mari
cifre realizate în istoria de organizație finanțatoare a Fundației pentru Parteneriat așa
cum se poate observa și din tableul de mai jos:
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I. 1. Spaţii verzi
A patra ediţie a programului a constat în consolidarea parteneriatului de succes între:
Fundația pentru Parteneriat şi MOL România. În ciuda crizei financiare şi economice
MOL România a decis să tripleze bugetul programului de la 60.000 de euro în 2008 la
175.000 de euro pentru anul 2009. Fundaţia pentru Parteneriat a prezentat o nouă
strategie care se bazează pe finanțarea proiectelor în cadrul a două categorii și anume: cea a spaţiilor verzi urbane și cea a ariilor protejate. Astfel, începând cu anul 2009
programul a fost îmbogăţit cu o nouă componentă de finanţare, care se concentrează
pe promovarea și popularizarea ariilor naturale protejate din România. Raţionamentul din spatele acestei decizii a constat în faptul că biodiversitatea din România și
ariile protejate reprezintă, poate, cel mai valoros capital al țării cu care am aderat la
Uniunea Europeană. În ciuda acestei evidențe, aceste valori naturale minunate sunt
din ce în ce mai periclitate, pe de o parte din cauza lipsei de fonduri pentru administrarea lor, iar pe de altă parte din cauza lipsei unei
promovări corecte.
În cadrul celor două componente de finanțare au
fost primite și evaluate 132 de aplicații, iar în final s-a aprobat finanțarea a 59 de propuneri de
proiecte.
Astfel, în cadrul componentei Spații Verzi Urbane
au fost depuse 52 de aplicații din care 32 proiecte
au obținut finanțare în valoare totală de 222.230
RON. Media pe proiect finanțat a fost de 6.945
RON. Proiectele au înregistrat succese deosebite,
fapt dovedit şi de rezultatele cumulative ale programului:
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• 32 proiecte finanţate
• 28.455 m2 de spaţii verzi create/reabilitate
• 13.603 de persoane au participat la implementarea proiectelor
• 6.255 copaci și arbuști plantaţi
• peste 3.800 plante ornamentale şi flori plantate
În cadrul componentei Arii Protejate au fost depuse 80 de aplicații din care 27 proiecte
au obținut finanțare în valoare totală de 429.350 RON. Proiectele au fost implementate
în 6 Parcuri Naționale, 4 Parcuri Naturale și 17 arii protejate de categoria IV. IUCN.
Fiecare proiect a avut un număr mare de participanți . Proiectul cu cel mai mare număr
de participanți a avut ca scop derularea unei campanii de promovare pentru Parcul
Naţional Retezat în cadrul concursului internaţional “Cele șapte minuni noi ale lumii”.
Datorită acestei campanii peste 3 milioane de oameni au votat în favoarea Parcului
Național Retezat, și astfel acesta a intrat în semifinalele competiţiei respective. Rezultatele cumulative ale acestei componente de finanţare sunt, de asemenea, foarte
impresionante:
• 27 de proiecte finanţate
• 14.800 de persoane au participat la implementarea proiectelor
• Număr de arii protejate vizate: 27
• Număr de poteci tematice noi în ariile protejate: 9
• Număr de activități tip Junior Ranger implementate: 10
• Expoziţii permanente în centre de vizitare: 3
• Evenimente tip Ziua Biodiversităţii şi Ziua Ariilor Protejate: 6
Mediatizarea programului a fost excelentă, peste 600 de articole, relatări radio și TV au
fost publicate şi transmise despre proiectele implementate în cadrul acestui program.

I. 2. Parteneriat pentru Mediu
Fiind unul dintre cele mai flexibile programe ale Fundaţiei, adaptat conform necesităţilor organizațiilor neguvernamentale, în anul 2009 interesul faţă de program s-a dovedit
a fi cel mai mare din ultimii cinci ani. Cei mai mulți aplicanți au depus proiecte care
au vizat educaţia de mediu extracuriculară, ecoturismul, ecologia urbană, gestionarea
deşeurilor şi administrarea ariilor
protejate. În cadrul programului au
fost recepționate 95 de cereri de
finanțare, dintre care au obținut
finanțare 10 proiecte în valoare totală de 163.976,00 RON.
Proiectele care au obținut finanțare
sunt axate pe problematica ecologiei urbane, și conservarea sustenabilă a biodiversităţii. În cadrul
programului s-a finanțat și construirea unui acoperiș verde pentru o
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clădire din Sibiu, care, dacă va avea succes, va fi primul de acest gen din România. Un
alt aspect interesant este faptul că prin intermediul acestui program am observat că în
ultimul timp au fost înființate mai multe organizații de tip grassroot, care au nevoie de
tipul de sprijin pe care îl acordă Fundația pentru Parteneriat.

I. 3. Atitudine și implicare
Cel de-al treilea an al programului a însemnat derularea ultimei sesiuni de finanțare.
Au fost finanțate 11 proiecte în valoare totală de 185.000,90 RON. Proiectele finanţate
vizează diferite aspecte, cum ar fi controversatul proiect minier de la Roşia Montană,
sau proiectul referitor la rețeaua Natura 2000, un subiect nefinalizat, pe baza căruia
Uniunea Europeană a inițiat o procedură de încălcare a dreptului comunitar împotriva
României, etc.
Cooperarea și activitățile de consolidare ale coalițiilor au avut, de asemenea, un rol
foarte important în anul 2009. Fundația pentru Parteneriat, împreună cu cei patru parteneri ai săi (Terra Mileniul III, Asociația ALMA-RO, Asociaţia Salvaţi Delta şi Fundaţia
pentru Dezvoltarea Societăţii Civile) au reușit să organizeze pentru prima dată în ultimii
13 ani Forumul Naţional al ONG-urilor de mediu. La forum au participat 98 de activişti
verzi, reprezentând peste 80 de ONG-uri de mediu, şi s-a dovedit a fi un real succes.
Cel mai important rezultat al forumului este înfiinţarea Coaliției Nationale a ONG-urilor
de mediu. Scopul acestei coaliţii este acela de a contribui la îmbunătăţirea mediului în
România, şi în acelaşi timp, militează pentru drepturile şi cauzele reprezentate de către
ONG-urile de mediu. Un alt obiectiv este sporirea vizibilității şi capacității de mobilizare
a membrilor.

I. 4. Drumuri verzi
În anul 2009 șapte granturi au fost acordate organizaţiilor responsabile pentru dezvoltarea drumurilor verzi. Valoarea totală a fondurilor acordate a fost de 46.098,04 RON.
Prin proiectele sprijinite de Fundația pentru Parteneriat s-a continuat activitatea de înființare şi
consolidare a parteneriatelor multi-sectoriale între
întreprinderile locale, grupurile civice şi autorităţile
locale. Promovarea produselor locale şi a activităţilor eco-turistice de-a lungul drumurilor verzi au
contribuit la dezvoltarea durabilă a regiunilor. Evenimentele specifice iniţiate în anii anteriori, cum ar
fi Ziua Drumului Sării sau târgul de produse locale
pe drumul Râului Tur au avut ca rezultat dezvoltarea cu succes a comunităților locale dar şi promovarea mai accentuată a drumurilor verzi.
Au fost organizate activităţi pentru diferite grupuri
ţintă: ture test pentru tur-operatori, vizite la ferme de-a lungul Drumului Moștenirii
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Maramureșene, ture pe biciclete şi concursuri de orientare în natură, drumeţii şi târguri.
Au fost finanţate şi susţinute sesiuni de informare privind unele strategii de dezvoltare
durabilă precum și activităţi de reabilitare şi promovare de-a lungul drumurilor verzi
cum ar fi:
• Instruirea a 20 de administratori de pensiuni de-a lungul Drumului Moștenirii
Maramureșene pe tema îmbunătăţirii serviciilor şi motivării turiştilor pentru
în ceea ce privește comportamentul ecologic
• Organizarea de seminarii pentru ONG-urile şi autorități despre cele două
situri Natura 2000 prin care trece Drumul Moștenirii Maramureșene precum
și de seminarii despre posibilitățile de dezvoltare durabilă şi rolul Drumului
Sării în acest proces
• Înființarea de parteneriate între ONG-uri, autorități şi întreprinzători(ex. turoperatorii)
• Dezvoltarea de rețele de distribuție și vânzare a alimentelor tradiţionale/
locale (pe Drumul Sării și pe Drumul Moștenirii Maramureșene
• Reabilitarea drumurilor verzi: revopsirea semnelor turistice de către studenţi
şi alţi voluntari atât pe Drumul Sării şi pe cel al Moștenirii Maramureșene.
• Organizarea de excursii pe biciclete, concursuri, festivaluri şi alte evenimente în vederea promovării conceptului de drum verde.

I. 5. Schema de Granturi Mici a Mecanismului Financiar al
Spaţiului Economic European - Fondul pentru Organizaţii
Neguvernamentale din România.
În anul 2009 s-a lansat cea de-a doua rundă a Fondului ONG din cadrul Mecanismului Financiar al
Spațiului SEE. Interesul organizațiilor faţă de această rundă s-a dublat în comparație cu precedenta. Au
fost depuse 60 de propuneri de proiecte. După evaluare propunerilor 19 proiecte au obținut finanțare
în valoare totală de 251.915 EUR. Cele mai multe
cereri s-au axat pe problema managementului ariilor protejate. Acest aspect este de înţeles dacă
luăm în considerare faptul că este vorba despre un
domeniu foarte slab finanţat. Un alt aspect interesant este faptul că trei dintre proiectele finanțate
vizează schimbarea comportamentului consumatorilor, şi anume achizițiile ecologice, sau promovarea
produselor locale. Este, de asemenea, important de menționat faptul că programul reprezintă o provocare interesantă și pentru Fundația pentru Parteneriat, deoarece are
unele cerințe care-l fac să fie puțin mai birocratic (fiind vorba de fonduri publice), decât
celelate programe dezvoltate şi implementate de Fundație până în prezent.
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I. 6. Programul Naţional de Dezvoltare a Fundaţiilor
Comunitare în România
În cea de-a doua jumătate a anului a fost lansat Programul Naţional pentru Dezvoltarea
Fundaţiilor Comunitare în România, pe baza unui parteneriat trilateral între Asociația
pentru Relații Comunitare, Fundația pentru Parteneriat și Fundatia PACT. Scopul programului este de a facilita crearea şi dezvoltarea unor fundaţii comunitare noi şi de a
consolida fundaţiile comunitare existente, cu scopul de a sprijini dezvoltarea pe termen
lung a unui sector activ şi dinamic.
Obiective:
1. Consolidarea cunoştinţelor despre fundaţiile comunitare, atragerea şi întărirea suporterilor programului naţional.
2. Promovarea conceptului de fundaţie comunitară şi a programului în sine în
12-15 comunităţi.
3. Identificarea intereselor și a liderilor locali în 8-12 comunităţi şi dezvoltarea
cunoștințelor acestora despre fundaţiile comunitare.
4. Sprijinirea grupurilor de iniţiativă în 4-6 comunităţi la înființarea și
funcționarea fundaţiilor comunitare.
5. Consolidarea celor două fundaţii comunitare existente prin sprijin tehnic și
financiar corespunzător vârstei, resurselor şi nevoilor acestora.
Pe parcursul primelor 5 luni de funcționare au fost implementate activități de bază.
Principalul obiectiv al programului a fost consolidarea cunoştinţelor despre fundaţiile
comunitare, atragerea şi întărirea suporterilor programului naţional. În lunile august și
noiembrie au fost organizate două ateliere cu partenerii naţionali, cu scopul de a spori
gradul de înțelegere al conceptului de fundaţie comunitară şi de a ajusta abordarea
națională și locală a acestuia, pecum și strategia de comunicare. Fiecare partener al
programului a efectuat o cercetare de birou, în care s-au investigat indicatorii economici şi sociali locali în diferite regiuni din România. Au fost selectați membrii comitetului
national şi de asemenea a fost dezvoltat ghidul, prima broșură și pagina de internet a
programului. Partenerii programului au elaborat sistemul de criterii pe baza căruia vor
fi selectate comunităţile, şi s-a discutat despre standardele fundaţiilor comunitare viitoare. Un nou finanțator s-a alăturat programului, (Romanian American Foundation) şi
s-a obținut sprijin pentru comunicare de la Fundaţia Post-Privatizare.

I. 7. Filantropie pentru Verde
Scopul: Întărirea sustenabilității financiare a ONG-urilor de protecția mediului din România
Obiective:
• Creșterea capacității a 12-14 ONG-uri de mediu din România de a atrage
fonduri din comunitate;
• Dezvoltarea şi implementarea a cel puţin 10-14 campanii de strângere de
fonduri
• Înlesnirea comportamentului filantropic al cetățenilor legat aspectele de mediu.
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Consolidarea filantropiei verzi în Romania este conceput ca un program flexibil de
finanțare și de dezvoltare a capacităţilor, combinat cu schimb de experienţă. Rolul programului Filantropie pentru verde în România este sprijinirea atât pe plan financiar cât
și pe plan organizatoric a acelor ONG-uri care sunt, sau au potenţial de dezvoltare au
un plan de sustenabilitate financiară, au succes în atragerea de noi fonduri şi, în acelaşi timp, sunt capabile să dezvolte şi să implementeze strategii de campanii de succes
în acest sens. De asemenea, se aşteaptă ca aceste campanii şi activităţi să atragă mai
multe fonduri pentru mediu atât la nivel economic cât și la nivel de comunitate. În conformitate cu obiectivele programului Fundația pentru Parteneriat are intenția să acorde
finanțare organizațiilor care dezvoltă o campanie de strângere de fonduri adecvată.
În acelaşi timp, Fundația pentru Parteneriat va dezvălui organizațiilor finanțate
experiențele personale referitoare la dezvoltarea fondului propriu de rezervă iar
Asociația pentru Relații Comunitare, în calitate de partener al programului va oferi asistenţă tehnică şi îndrumare pe tema strângerii de fonduri precum și în domenii cum ar fi
- îmbunătăţirea la nivel operaţional a eficienţei diferitelor metode, pe termen scurt şi
lung, bazate pe identitatea organizatorică şi punctele forte ale fiecărui beneficiar în
parte.
- managementul proceselor de strângere de fonduri: o evaluare organizatorică care investighează posibilitățile de îmbinare ale diferitelor procese și proceselor de strângere
de fonduri, cu scopul de a sprijini pe termen lung instituţionalizarea activității de strângere de fonduri.
O componentă importantă a programului este dedicată creării reţelelor şi schimbului
de experienţă între organizaţiile finanțate. Prin urmare, organizaţiile finanțate vor fi
conectate printr-o rețea care ar trebui să ducă și la schimbul de experienţe și de practici
de succes.
Fundația pentru Parteneriat, împreună cu partenerul său, Asociația pentru Relatii Comunitare, va acţiona ca un catalizator al acestei reţele, organizând schimburile de experienţă şi reuniunile. Programul este conceput a fi flexibil și deschis la orice idee inovatoare dezvoltată de organizaţiile aplicante.

II. Programe Operaţionale
II. 1. Transylvania Authentica
2009 a fost anul în care programul Transylvania Authentica a devenit complet funcţional. Echipa programului s-a concentrat pe promovarea programului, cu scopul de a face
Transylvania Authentica mai cunoscut printre micii producători şi furnizori de servicii.
Ca urmare a primei invitații de aderare au aplicat în total 15 producători și prestatori
de servicii.
Totodată mulţi alţi producători și-au arătat interesul față de program și au confirmat
dorința de a adera la program în viitorul apropiat. Produsele și serviciile aplicanților au
fost evaluațe și auditate în conformitate cu sistemul de criterii al programului. Prima sesiune a Comitetului de Evaluare al Aplicațiilor a avut loc în iunie. Comitetul de Evaluare
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a acordat dreptul de utilizare a mărcii Transylvania
Authentica pentru 14 aplicanți.
Imediat după prima sesiune a Comitetului de Evaluare a Aplicațiilor, programul a oferit șanse de promovare și comercializare noilor produse și servicii
Transylvania Authentica. În a doua jumătate a anului membrii Transylvania Authentica au participat la
două târguri tradiționale importante, și anume:
Turda-Fest, 25-27 septembrie 2009
În cadrul acestui târg produsele și serviciile Transylvania Authentica au fost prezentate pentru prima dată consumatorilor. Calitatea superioară și
caracteristicile unice ale produselor au captat atât
atenția vizitorilor cât și a organizatorilor.
Programul Transylvania Authentica a fost reprezentat cu gemuri, siropuri și compoturi
de casă, covoare secuieşti ţesute manual în mod tradiţional, din lână vopsită cu plante naturale, creații vestimentare nobiliare și stilizate, porturi populare tradiționale,
decorațiuni interioare din materiale naturale dar și cu vase de lemn confecționate manual.
Târgul produselor tradiționale din Miercurea Ciuc, octombrie 2009
În cadrul acestui târg programul Transylvania Authentica a fost reprezentat de patru
producători certificaţi.

II. 2. Drumul Apelor Minerale
Principalele activităţi organizate de-a lungul Drumului Apelor Minerale au fost implementate cu ocazia Zilei Pământului şi a Săptămânii Mobilităţii. Activităţile au avut un
succes mărit față a cele din anul trecut.
Cu ocazia Zilei Pământului a fost organizat un marş pe biciclete de-a lungul Drumului
Apelor Minerale, la care au participat 300 de persoane. Cu ocazia acestui eveniment
primarul orașului Miercurea Ciuc și reprezentanţii bicicliştilor au avut o discuţie despre
dezvoltarea benzilor pentru bicicliști în oraş. În timpul Săptămânii Mobilităţii au fost
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organizate mai multe activităţi şi au fost implicați mai mulţi parteneri comparativ cu
anii precedenți.
Activitățiile au fost de succes, ceea ce este demonstrat și prin numărul mare de
participanți.
Evenimentele au avut, de asemenea, o largă acoperire mass-media: au fost publicate 27
articole, 6 articole on-line în mass-media locală şi naţională, au fost difuzate 3 interviuri
date radiourilor locale şi naţionale.
O noutate importantă a fost acțiunea denumită “Ziua Transportului Public” organizată
în data de 21 septembrie. În cadrul acestei acțiuni cetăţenii municipiului Miercurea Ciuc
au avut ocazia să beneficieze de transport public gratuit pe tot parcursul zilei.
Unele activități ale Săptămânii Mobilităţii au fost similare cu cele din 2008, celelalte
reprezentând noutăţi:
Activităţiile principale au fost:
• Vânătoarea de comori verzi
• O expoziție de biciclete (biciclete vechi şi noi)
• Deplasarea la munca cu bicicleta (concurs între instituţiile oraşului)
• O excursie pe biciclete de-a lungul Drumului Apelor Minerale
• Cursă pentru bicicliști (pe 46 km) de-a lungul Drumului Apelor Minerale
• Diferite concursuri de sport și îndemânare pentru copii sub vârsta de 14 ani
• “Descoperă-ţi oraşul” - concurs de orientare şi de mers pe jos
• Săptămâna Mobilităţii în aer-demonstraţie de parapantism
• Film documentar despre zborul cu parapanta
• Transport public gratuit în oraş cu ocazia Zilei fără maşini
• Fitness pentru toţi (gimnastica şi exerciţii de fitness, în principala sală de
sport a oraşului)
• Masă rotundă între factorii interesați din municipiul Miercurea Ciuc, legat de
transportul public din oraş, spaţiile publice şi noul plan de trafic urban.
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II. 3. Alte activităţi.
Fundația pentru Parteneriat a continuat să joace un rol activ în dezvoltarea continuă
a coaliţiei ONG Natura 2000, care este în prezent cea mai eficientă şi activă coaliţie a
ONG-urilor de mediu din România.
În decembrie Fundația pentru Parteneriat s-a alăturat acţiunii mondiale “Lumea vrea un
acord real“, legat de summit-ul de la Coppenhaga.
Pe 12 decembrie au fost organizate circa 3000 de priveghiuri în 130 de ţări. Fiecare
eveniment a avut același mesaj: lumea vrea un acord real semnat la Copenhaga pentru
stoparea încălzirii globale. Mulţumită activităţilor organizate de Fundația pentru Parteneriat, Miercurea Ciuc a fost unul dintre cele 3000 de oraşe participante la această
demonstrație de nivel mondial.
În ciuda vremii foarte reci, peste o sută de oameni au răspuns la apelul nostru şi au
participat la un frumos priveghi cu lumânări.

III. Resurse umane și strângere de fonduri
A) Dezvoltarea capacităţii personalului

În ceea ce priveşte resursele umane ale Fundației pentru Parteneriat, în cursul anului
2009 a avut loc o singură schimbare. Andrea Cseke s-a alăturat echipei Fundației, având
ca responsabilitate principală coordonarea programului “Drumuri verzi.”

B) Strângere de fonduri

Din punct de vedere al strângerii de fonduri, anul 2009 poate fi considerat un an de succes pentru Fundația pentru Parteneriat. Anul 2009 a fost un an important pentru consolidarea relaţiilor cu finanțatorii noștri corporatiști. Cum am menţionat mai devreme
parteneriatul cu MOL România a dus la un buget de trei ori mai mare
pentru programul Spaţii verzi. În acelaşi timp, contribuţia Apemin
Tusnad SA a fost menţinută la acelaşi nivel ca şi în anii precedenţi.
Contribuţiile financiare prevăzute de acești finanţatori au reprezentat 34,74% din bugetul pe 2009, ceea ce înseamnă o creştere semnificativă faţă de anul precedent (22% în 2008).
A doua campanie de strângere de fonduri a continuat conform planurilor, şi poate fi considerată una de succes. Suma totală strânsă şi
alocată fondului de rezervă în 2009 a fost de 466.093 RON. Dacă la
această sumă adăugăm cei 240.195 RON strânși în perioada 20072008, valoarea totală este 2.094.463 RON.
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Lista proiectelor finanțate în 2009
Programul Parteneriat pentru Mediu
Fundaţia Naturland, Gheorgheni / Maraton ecologic
Scopul proiectului este contribuţia la formarea unei generaţii care cunoaşte, iubeşte
şi respectă natura, devenind conştientă de importanţa ocrotirii mediului. 14.659 RON
Asociaţia pentru Conservarea Diversităţii Biologice, Focşani / Noi vrem să ocrotim
bulbucii de munte
Proiectul doreşte menţinerea statului de conservare al speciilor şi habitatelor din aria
protejată de interes naţional şi comunitar Poiana Muntiorul prin responsabilizarea comunităţii locale. 15.800 RON
Clubul Ecologic BIOS, Sibiu / Acoperişuri verzi – natura deasupra casei tale
Proiectul are ca scop să promoveze în rândul specialiştilor, autorităţilor publice locale,
cetăţenilor, viitorilor specialişti în domeniul protecţiei mediului, cadrelor didactice şi
elevilor a tehnicilor privind acoperişurile verzi. 14.785 RON
Asociaţia pentru Certificarea Forestieră, Braşov / Certificarea pădurilor, instrument şi
consecinţă a managementului forestier responsabil
Scopul acestui proiect este îmbunătăţirea modului de gospodărire durabilă a pădurilor
corespunzătoare din punct de vedere ecologic, cu beneficiu social şi viabil economic în
vederea asigurării de produse şi servicii în mod continuu, fără ca prin aceasta să diminueze capacitatea productivă a pădurii. 18.260 RON
Asociaţia Ţinutul Secuiesc Verde, Miercurea Ciuc /
Şcoala de ciclism – Promovarea bicicletei ca mijloc
alternativ de transport
Acest proiect doreşte creşterea numărului persoanelor care utilizează bicicleta în oraşul Miercurea
Ciuc ca mijloc alternativ de transport în mod conştient, corect şi frecvent. 17.909. RON
Asociaţia Transilvania Verde, Cluj-Napoca / CUMPĂRĂTORUL ECO-CONŞTIENT – responsabilitatea
şi puterea consumatorului informat
Prin acest proiect se doreşte răspândirea atitudinii
de cumpărător eco-conştient în România prin informare, promovare şi implicare, în vederea diminuării poluării şi întăririi economiei locale, abordând problema schimbărilor
climatice şi a crizei economice din punctul de vedere al consumatorilor. 18.800 RON
Asociaţia Agent Green, Bucureşti / Primăvara pentru Piatra Craiului
Scopul proiectului este contribuţia la stoparea degradării mediului şi refacerea pădurii
din Parcul Naţional Piatra Craiului într-o zonă afectată de tăieri rare vaste unde regenerarea naturală nu mai este posibilă. 16.480 RON
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Asociaţia Ecouri Verzi, Cluj-Napoca / Cea mai mică rezervaţie naturală din lume în
grădiniţele din Cluj Napoca
Proiectul are ca scop formarea de atitudini pozitive a copiilor din mediul urban faţă de
mediul natural şi de activităţi în aer liber prin elaborarea şi aplicarea de instrumentare
inovative adresate preşcolarilor şi prin întărirea capacităţii Ecouri Verzi de a oferi educaţie ecologică adresate aceleaşi grupe de vârste. 19.303,60 RON
Asociaţia de Dezvoltare Comunitară, Petreu, Bihor / Împreună pentru sat, pentru o inimă verde
Scopul proiectului este o imagine a satului Petreu vie, atractivă
pentru locuitorii săi şi pentru vizitatori. 10.700 RON
Societatea Ornitologică Română, Cluj-Napoca / Stimularea
interesului faţă de biodiversitatea urbană în oraşul Cluj-Napoca
Acest proiect doreşte atragerea atenţiei şi conştientizarea publicului larg de biodiversitatea citadină şi importanţa acesteia.
Participarea diverselor grupuri de oameni la evenimente unde
vor fi prezentate metode pentru susţinerea şi creşterea efectivelor de păsări din oraş. 17.280 RON

Programul Spaţii Verzi
Fundaţia Sfântul Francisc, Deva / Reamenajarea Terenului de Joacă Sf. Francisc
Scopul proiectului este reamenajarea terenului de joacă aflat în incinta căminelor fundaţiei din Deva, oferind copiilor un mediu adecvat de recreere prin plantarea pomilor, a
gazonului şi realizarea mobilierului de joacă. 7.500 RON
Asociaţia Ex Nobili Officio, Oradea / Grădina speranţelor
Acest proiect are ca scop reamenajarea şi dotarea cu echipamente de joacă terapeutice a spaţiului verde situat în perimetrul Centrului de Recuperare şi Reabilitare pentru Copilul cu Dizabilităţi
din Oradea, aflat lângă Stadionul Municipal FC Bihor. 7.500 RON
Asociaţia părinţilor – Şcoala cu clasele I-VIII Avram Iancu, Satu
Mare / O oază de verdeaţă
Proiectul îşi propune obţinerea unui spaţiu verde plăcut, estetic,
decorativ care va contribui la asigurarea condiţiilor necesare creşterii calităţii mediului, şi nu în ultimul rând având şi rol didacticeducativ. 7.442,28 RON
Asociaţia Napsugár, Odorheiu Secuiesc / Oază pentru copii
Proiectul are ca scop realizarea unui spaţiu armonios, ecologic, sănătos, stimulant de
joacă pentru copii din grădiniţa Napsugár, pentru ca ei să crească sănătoşi, bucuroşi, ca
în mijlocul naturii, în aer curat. 7.200 RON
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Fundaţia Naturland, Gheorgheni / Reînnoirea izvorului Csiky Dénes – prima treaptă în
reabilitarea Parcului Dendrologic Grădina Csiky
Scopul proiectului este reabilitarea izvorului Csiky Dénes, a pavilionului din apropiere şi
amenajarea teritoriului de 4,5 ha din împrejurimea acestora. 5.978,87 RON
Asociaţia Maria Agapia, Aiud / Grădină ca-n poveşti
Acest proiect are ca scop amenajarea spaţiilor verzi şi crearea unui loc
de joacă şi recreere într-un mediu
natural pentru copii Grădiniţei cu
program prelungit nr. 2, precum şi
îmbunătăţirea aspectului peisagistic
al cartierului de locuinţe colective
Micro III din Aiud. 7.499,95 RON
Asociaţia Pro Humanity, Târgu Secuiesc / Împreună pentru pădure, împreună pentru
viaţă
Scopul proiectului este ecologizarea pădurii şi amenajarea unor spaţii de recreere şi de
odihnă situat în zona Kolcza din Sfântu Gheorghe şi sensibilizarea membrilor comunităţii cu privire la importanţa mediului şi ocrotirea pădurii. 7.500 RON
Asociaţia Tinerilor Maghiari din Covasna, Sfântu Gheorghe / Inimă verde în cartierul
Szemerja – Reabilitare părculeţ şi teren de joacă din strada Benedek Elek
Proiectul are ca scop reabilitarea şi amenajarea parcului cu o suprafaţă de 1500 mp
prin plantarea de copaci, tufe şi flori, reabilitarea trotuarului şi reabilitarea terenului de
joacă pentru copii, zonă situată în Sf. Gheorghe, str. Benedek Elek, între blocurile nr. 1
şi 2. 7.500 RON
Fundaţia Xantusz János, Miercurea
Ciuc / Amenajare loc de joacă la
Harghita Băi
Prin acest proiect de doreşte înfiinţarea unui teren de joacă funcţional
şi amenajarea curţii şcolii ca spaţiu
verde, care să satisfacă atât nevoile
numărului mare de copii care frecventează şcoala cât şi a numeroşilor
turişti. 7.500 RON
Asociaţia pentru Protecţia Mediului şi a Naturii Rhododendron, Tg. Mureş / Spaţii
verzi pentru şcolile din Sovata
Scopul proiectului este ridicarea nivelului igienic şi estetic al şcolilor din localitatea Sovata – Şcoala generală nr. 2, Şcoala primară nr. 3 şi Grup Şcolar Domokos Kázmér – prin
realizarea de aliniamente şi crearea unui parc şcolar. 7.300 RON
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Asociaţia Pitypang, Gheorgheni / Reabilitarea ecologică a curţii Grădiniţei Pitypang
Scopul acestui proiect este îmbunătăţirea situaţiei grădiniţei Pitypang prin implementarea unor modificări la acest spaţiu în vederea asigurării unui loc de recreere pentru
copii, cu aspect natural. 7.407 RON
Asociaţia Peisagiştilor din România, Timişoara / VERDE în urban pentru nevăzători – un pic de culoare într-o lume fără culoare
Acest proiect are ca scop realizarea unui parc tematic pentru
persoane cu dizabilităţi de vedere în vederea găsirii unei soluţii
optime de amenajare. 6.182 RON
Asociaţia de Părinţi „Step by Step” Târgu Secuiesc / Urmaşii lui
MOLnár Józsiás
Proiectul are ca scop transformarea spaţiilor nefolosite de pe
lângă şcoală într-o zonă prietenoasă şi accesibilă atât pentru
elevi cât şi pentru părinţi şi vizitatori. 7.130 RON
Asociaţia Cadincas, Sfântu Gheorghe / Parcul şcolii
Scopul acestui proiect este reabilitarea cu materiale naturale şi mediu-protective a spaţiului verde din incinta şcolii cu clasele I-VIII Nicolae Colan din municipiul Sf. Gheorghe.
6.987 RON
Comitetul Naţional Român pentru Drepturile Copilului filiala Hunedoara, Hunedoara
/ Parcul pentru copii „OBOR”
Acest proiect are ca scop realizarea unui parc pe un teren nefolosit, ce îl dorim o zonă
naturală de interes public, care să ofere un mediu sănătos cât şi interes pentru păstrarea unei atitudini ecologice. 6.000 RON
Asociaţia Grupul pentru Iniţiative, Studii şi Analize Sociale Sebeş, Sebeş / Amenajare parc
Proiectul doreşte dezvoltarea spiritului civic şi de
echipă a elevilor prin implicarea în amenajarea şi
întreţinerea unui parc. 7.500 RON
Asociaţia EcoAssist, Bucureşti / Grădina Moţoc
Scopul proiectului este stimularea elevilor din
cadrul Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară
„Dumitru Moţoc” Bucureşti cu profil de protecţia
mediului prin implicarea lor atât în reamenajarea
spaţiului verde al liceului cât şi în păstrarea lui ulterioară. 5.349,20 RON
Asociaţia de Turism şi Ecologie Dianthus, Mediaş / Mai mult verde pentru Mediaş
Proiectul îşi propune îmbunătăţirea condiţiilor de locuire a cetăţenilor din cartierul
Gura Câmpului Mediaş prin amenajarea unui spaţiu de joacă existent cu material verde.
7.500 RON
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Asociaţia Pescarilor Sportivi Aqua Crisius, Oradea / „Crişul Verde” redat orădenilor
Proiectul are ca scop amenajarea şi întreţinerea ca model, al unui spaţiu verde de aproximativ 4000 mp din Crişului Repede, păstrat „verde” prin campania Centrului Regional
de Supraveghere Ecologică – „Lăsaţi Crişul Verde”. 6.000 RON
ONG Mare Nostrum, Constanţa / Eco-Guerilla – o Zi a Pământului ancorată în rezistenţă!
Acest proiect îşi propune îmbunătăţirea calităţii spaţiului verde dintr-o parte a parcului
Tăbăcăriei din Constanţa prin acţiuni de plantare. 7.455 RON
Asociaţia Tempustin, Botoşani / Spaţii verzi
Scopul acestui proiect este înfiinţarea unei curţi interioare ecologizate pentru relaxare
şi desfăşurarea unor activităţi în aer liber. 7.500 RON
Fundaţia Chance for Life, Bucureşti / Şcoala verde
Proiectul îşi propune amenajarea unei părţi a spaţiului din curtea Şcolii nr. 191, prin
implicarea în parteneriat a copiilor din proiectul Bursa Chance for Life şi a elevilor şcolii, pentru a redeveni un loc de recreere plăcut, dar şi un prilej de educaţie ecologică a
copiilor. 7.274 RON
Asociaţia Alchimiştii, Piteşti / Daţi o şansă naturii
Acest proiect are ca scop reamenajarea spaţiului din incinta Grupului şcolar de Chimie
Industrială Piteşti, prin plantarea de pomi, plante ornamentale, refacerea gardului viu,
amplasarea de bănci, toaletarea pomilor existenţi deja în curtea şcolii şi amplasarea de
coşuri de gunoi. 6.840 RON
Asociaţia „2010 Europa”, Botoşani / Inima verde a Laurianului
Scopul proiectului este reintegrarea spaţiului verde aferent Colegiului Naţional „A.T.
Laurian” Botoşani în peisajul urbanistic al municipiului Botoşani. 7.328,37 RON
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Asociaţia Părinţilor „Elie Radu”, Botoşani / Un parc cu verdeaţă – o şansă la viaţă!
Proiectul are ca scop amenajarea parcului dendrologic situat în incinta liceului, în vederea îmbunătăţirii condiţiilor sanogene şi psihogene vitale procesului instructiv – educativ. Crearea unei baze recreative care să permită petrecerea timpului liber în natură.
6.400 RON
Asociaţia Pro Schola, Piatra Neamţ / Oaza dintre blocuri
Scopul proiectului constă în ameliorarea mediului ambiant prin amenajarea unui spaţiu
verde, sănătos şi estetic în faţa Şcolii nr. 6 în locul terenului viran existent şi care va fi
folosit şi ca bază de activităţi educative privind protecţia mediului. 5.862,20 RON
Asociaţia profesorilor de biologie din judeţul Prahova „Ecoterra”, Ploieşti / Un Vis
Verde pentru Viaţa noastră!
Proiectul îşi propune stimularea participării elevilor şi profesorilor Liceului Teoretic „Nichita Stănescu” Ploieşti la reconfigurarea, reamenajarea şi întreţinerea spaţiului verde
propriu, în condiţiile oferite de parteneriatul ONG – Şcoală - Instituţii publice locale
7.500 RON
Asociaţia „Emil Isac” Cluj-Napoca / Clasa verde din curtea şcolii
Acest proiect are ca scop crearea şi amenajarea unui spaţiu verde, pentru recreere şi
activităţi non-formale, în curtea Şcolii „Emil Isac” din Cluj Napoca, destinat elevilor şi
copiilor din comunitatea locală. 5.572 RON
Asociaţia Părinţilor Step by Step „ASOP GOGA”, Satu Mare / O sală verde pentru şcoala mea
Scopul acestui proiect este implicarea elevilor şi a membrilor comunităţii – cartierelor
Carpaţi I şi II, în vederea amenajării unui spaţiu verde ambiental în curtea Şcolii „Octavian Goga” o „sală” verde unde să se desfăşoare activităţi instructiv-educative, ecologice
şi culturale. 7.493,05 RON
Asociaţia Tradition, Odorheiu Secuiesc / Amenajarea curţii internatului Liceului
Tamási Áron
Proiectul doreşte reabilitarea-recrearea parcului din faţa internatului liceului „Tamási
Áron” prin utilizarea plantelor autohtone. Dorin să popularizăm folosirea lor în grădinărit public, să ajute elevii la formarea simţului frumosului. 7.500 RON
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Organizaţia Studenţilor Maghiari din Timişoara, Timişoara / Studenţii îşi amenajează
Acest proiect îşi propune ca studenţii să lucreze împreună pentru amenajarea spaţiului
verde dintre clădirile universităţii, ca în urma realizării unui spaţiu frumos şi plăcut să-şi
petreacă orele libere şi să preţuiască şi să îngrijeze acest spaţiu. 6.589,08 RON
Asociaţia Aspiraţii „39 Craiova”, Craiova / Înfiinţarea şi amenajarea spaţiilor publice
„Grădinile de vis”
Scopul propus al proiectului este înfiinţarea şi amenajarea unor grădini publice în curtea Şcolii Nr. 39 „Nicolae Bălcescu” respectându-se principiile mediu-protective, în cele
5 luni de derulare a proiectului. 6.000 RON

Programul Spaţii Verzi – Arii Naturale
Protejate
Fundaţia Ecosilvex 200 Piatra Neamţ,
Piatra Neamţ / Parcul Natural Vânători
Neamţ – 10 ani de la înfiinţare
Proiectul îşi doreşte să ridice nivelul de
conştientizare a comunităţilor locale privind aria naturală protejată de interes naţional „Parcul Natural Vânători Neamţ”,
punând în atenţia opiniei publice bilanţul
celor 10 ani de activitate a Administraţiei
Parcului. 17.870 RON
Asociaţia Kogayon, Costeşti / Rangeri Juniori – prieteni ai parcului Naţional BuilaVânturariţa
Acest proiect are ca scop conştientizarea elevilor din comunităţile locale din vecinătatea parcului asupra importanţei conservării biologice şi implicarea lor în activităţile de
protecţie a naturii în parc. 17.985 RON

Asociaţia „ECO ORA”, Orăştie / Biodiversitatea – o bogăţie a tuturor
Scopul proiectului este promovarea şi
popularizarea Parcului Natural Grădiştea
Muncelului – Cioclovina, educarea şi informarea elevilor şi a familiilor acestora cu
privire la importanţa biodiversităţii şi nevoia ei de conservare, prin derularea unor
activităţi practice de cunoaştere, îmbinare
cu jocuri şi concursuri. 6.960 RON
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Asociaţia HAI-HUI pentru Turism, Sport şi Ecologie, Tg-Jiu / Voluntari pentru Muntele
Oslea
Acest proiect are ca scop promovarea şi popularizarea ariei naturale Muntele Oslea, ridicarea nivelului de acceptare a acesteia în rândul comunităţii locale, educarea tinerilor
într-un spirit verde – prin oferirea unor oportunităţi de petrecerea a timpului liber în
natură şi implicarea în activităţi tip Junior Ranger. 17.674 RON
Asociaţia Natura Montaniardul Călăuză, Râmnicu Vâlcea / Declararea zilei de 10 Mai
ca Zi a Parcului Naţional Cozia
Scopul acestui proiect este declararea zilei de 10 Mai ca zi a Parcului Naţional Cozia şi
stabilirea permanentizării pe viitor a acestei zile în calendarul evenimentelor de mediu
pentru o mai bună promovare a parcului şi a întregii zone. 14.069 RON
Societatea „Progresul Silvic” Sibiu, Sibiu / Biodiversitatea Arpăşelului
Proiectul are ca scop dezvoltarea durabilă, cuplată cu promovarea imaginii Rezervaţiei
Naturale Faunistice Arpăşel prin crearea unui parteneriat complex şi de perspectivă.
17.500 RON
Asociaţia Ţinutul Secuiesc Verde, Miercurea-Ciuc / Băile Jigodin – o arie protejată
redescoperită
Proiectul îşi propune iniţierea elevilor din Bazinul Ciucului în cunoaşterea ariei protejate
Băile Jigodin – Csihányos, implicarea lor în protejarea acestei arii şi colectarea de date
referitoare a biodiversităţii ariei. 16.750 RON
Fundaţia Naturland, Gheorgheni / Parcul dendrologic „Grădina Csiky” – Parcul comunităţii
Conştientizarea populaţiei Bazinului Giurgeului, privind importanţa valorilor floristice si
faunistice din parcul dendrologic „Grădina Csiky”, cu accent deosebit asupra biodiversităţii ariei. 10.679 RON
Asociaţia Etnoculturală Concordia, Bălan / Junior Ranger Hăşmaş
Scopul proiectului este creşterea gradului de informare şi conştientizare a locuitorilor
şi turiştilor din zona Parcului Naţional Cheile Bicazului – Hăşmaş cu privire la regulile de
vizitare a zonelor de pe teritoriul acestuia. 10.800 RON
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Societatea de Istorie Naturală Nymphaea, Oradea / Amenajarea şi promovarea Rezervaţiei Geologice Tăşad
Acest proiect doreşte punerea în valoare a potenţialului turistic a Rezervaţiei Geologice
Tăşad 17.000 RON
PROPARK – Fundaţia pentru arii protejate / Taberele
tip Ranger Junior – instrument esenţial în promovarea
ariilor naturale protejate
Proiectul are ca scop organizarea unei tabere model
Ranger Junior în Parcul Natural Cozia şi elaborarea şi
diseminarea unui ghid de organizare tabere Ranger Junior, ca instrument eficient în promovarea ariilor protejate către comunităţile locale. 17.970 RON
Asociaţia de Ecoturism din România, Zărneşti / Trasee
tematice – de la teorie la practică în Parcul Naţional
Munţii Măcinului
Scopul acestui proiect este elaborarea unui concept
model de interpretare a elementelor naturale, prin implementarea unei poteci tematic-educative ca metodă
de conştientizare, întărire a relaţiei cu comunităţile locale şi promovarea unui turism educativ şi transpunerea
lui în practică în PNMM. 16.600 RON
Asociaţia Ecouri Verzi, Cluj-Napoca / Rucsacul cu activităţi Junior Ranger în Rezervaţia Naturală Râpa Roşie
Proiectul îşi propune creşterea nivelului de acceptare
a Rezervaţiei Naturale Râpa Roşie ca arie protejată de
importanţă europeană, în rândul comunităţilor locale
Sebeş şi Lancrăm, promovând valorile ei naturale prin
activităţi Junior Ranger şi evenimente publice.
17.974 RON
Asociaţia Renaturopa, Braşov / Habitate, specii de plante şi tradiţii din Parcul Naţional Piatra Craiului, prezentate într-o grădină alpină şi expoziţie foto
Acest proiect doreşte realizarea unei grădini-expoziţie şcoală în vecinătatea Centrului
de Vizitare al Parcului Naţional Piatra Craiului şi a unei expoziţii foto permanente în
interiorul sediului, în vederea conştientizării şi educaţiei ecologice a publicului (adulţi şi
copii). 12.296 RON
Asociaţia pentru Protecţia Mediului şi a Naturii Rhododendron, Târgu Mureş / Junior
Ranger Sovata
Scopul proiectului este asigurarea conservării eficiente a rezervaţiei naturale Lacul Ursu
şi arboratele pe sărături şi conştientizarea valorilor naturale în rândul populaţiei locale
prin formarea şi implicarea unei echipe interactive de elevi/tineri „Junior Ranger” din
şcolile oraşului Sovata în activităţile de conservare. 16.090 RON
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Asociaţia pentru Protecţia Liliecilor din România – Centru, Odorheiu Secuiesc / Junior
Ranger pentru Cheile Vârghişului – implicarea tinerilor în ocrotirea valorilor naturale
din rezervaţie
Proiectul are ca scop conservarea pe termen lung a valorilor naturale din Rezervaţia
Naturală Cheile Vârghişului, cu implicarea comunităţii locale. 16.449 RON
Asociaţia de Turism Retezat, Haţeg / Voturi, copii şi flori pentru Retezat
Proiectul îşi propune recunoaşterea PNR ca zonă
naturală de mare importanţă pentru România, recunoaştere care să ducă la creşterea gradului de
protecţie şi conservare a parcului din partea autorităţilor şi a cetăţenilor României. 16.072 RON
Societatea Carpatină Ardeleană - Satu Mare,
Satu Mare / Festivalul produselor locale din rezervaţia Râul Tur
Scopul propus al proiectului este promovarea
turismului în rezervaţia naturală „Râul Tur” şi în
localităţile din vecinătatea rezervaţiei prin organizarea unui festival al produselor locale cu participarea activă a comunităţilor locale şi
prin realizarea unei hărţi turistice. 12.000 RON
Fundaţia pentru Cultură şi Educaţie Ecologistă ECOTOP, Oradea / Gălăşeni. Descoperă
mai mult decât o peşteră
Proiectul doreşte implicarea comunităţii locale şi a administraţiei publice locale în promovarea şi administrarea ariei protejate Peştera Gălăşeni. 16.375 RON
Organizaţia Naţională „Cercetaşii României” – Centrul local „Mircea cel Bătrân”, Râmnicu Vâlcea / Junior Ranger – Activităţi de educaţie ecologică în rezervaţia naturală
Căldarea Cîlcescu din munţii Parâng.
Proiectul are ca scop educaţia ecologică a copiilor şi tinerilor prin implicarea acestora în
activităţi de conservare a biodiversităţii şi de protejare a naturii în Rezervaţia Naturală
Căldarea Cîlcescu din munţii Parâng. 17.970 RON
Asociaţia pentru Dezvoltare Durabilă Focul Viu, Focşani
/ „Focul Viu” – un brand naţional Scopul proiectului este
îmbunătăţirea imaginii şi a managementului ariei protejate Focul Viu de la Andreiaşu. 17.760 RON
Fundaţia Speologică „Club Speo Bucovina”, Suceava /
Natura 2000, o modalitate necesară de coexistenţă a oamenilor cu natura
Scopul acestui proiect este creşterea conştientizării şi
aprecierii de către comunităţile din judeţul Suceava ce au
pe raza lor situri Natura 2000, a valorilor naturale existente şi acceptării lor. 17.950 RON
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Asociaţia BIO-TEAM, Timişoara / Turism în arii protejate fără frontiere
Proiectul are ca scop includerea ariei protejate de la Cefa în circuitul turistic local, regional şi transfrontalier şi creşterea gradului de înţelegere şi acceptare a statutului de
parc natural şi a celor două situri Natura 2000 de la Cefa în rândul comunităţilor locale.
17.932 RON
Centrul pentru Arii Protejate şi Dezvoltare Durabilă BIHOR, Oradea / Centrul de vizitare Padiş – punct focal pentru vizitatori
Proiectul îşi propune îmbunătăţirea experienţei vizitatorilor zonei platoului carstic Padiş prin amenajarea la Centrul de vizitare din Şesul Padiş a unei expoziţii interactive cu
tematică Formarea şi ecologia carstului, măsuri de conservare. 17.945 RON
Fundaţia Mihai Eminescu Trust, Sighişoara / Un stejar pentru fiecare şcolar
Acest proiect are ca scop creşterea nivelului de informare şi implicare a publicului sighişorean – în special a copiilor şi tinerilor – în buna administrare şi conservare a Rezervaţiei Stejarii Seculari de la Breite, Sighişoara. 15.061 RON
Asociaţia „Grupul Milvus”, Târgu Mureş / Popularizarea sitului Natura 2000 „Eleşteele Iernut-Cipău” şi realizarea planului de management cu implicarea factorilor de
interes locali.
Proiectul doreşte să popularizeze situl Natura 2000 „Eleşteele Iernut-Cipău” în rândul
locuitorilor – cu precădere pentru tineri – din zona ariei naturale protejate şi realizarea
unui plan de management cu implicarea factorilor de interes local. 17.706 RON
Asociaţia Transilvania Verde, Cluj-Napoca / Conştientizare şi sensibilizare pe poteca
tematică „Fânaţele Clujului”
Scopul proiectului este protejarea şi promovarea Rezervaţiei Naturale Fânaţele Clujului
prin crearea unei poteci tematice de prezentare a valorilor patrimoniului natural, contribuind la creşterea gradului de acceptare de către localnici, sensibilizarea tinerilor şi
implicarea factorilor de decizie. 17.940 RON
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Programul Atitudine şi Implicare
Asociaţia „Bate Şaua să Priceapă Iapa ”, Bucureşti / Veloruţia Naţională II 2009
Acest proiect doreşte promovarea utilizării bicicletei,
incluzând stimularea şi implicarea autorităţilor centrale şi
locale şi a societăţii civile în
acest sens. 19.785 RON
Asociaţia Sighişoara Durabilă, Sighişoara / EcoReporter – un proiect de documentare
video şi mediatizare a asociaţiilor, proiectelor şi acţiunilor ecologiste „cu impact” din
România
Scopul proiectului îl constituie o prezenţă în media audiovizuală (inclusiv internet-TV) şi
o percepţie generală considerabil şi durabil îmbunătăţite a activităţii cu caracter ecologist a unor asociaţii nonprofit de mediu precum şi a unor proiecte specifice în România.
18.000 RON
Asociaţia Ecouri Vezi, Cluj-Napoca / Harta Verde şi Amprenta Ecologică – instrumente
pentru asumarea cetăţeniei responsabile
Proiectul are ca scop îmbunătăţirea deciziilor autorităţilor locale privitoare la mediul
urban în Cluj Napoca şi facilitarea asumării de către comunitate locală a unei atitudini
cetăţeneşti active şi responsabile faţă de mediu. 19.975,90 RON
Asociaţia ARIN, Brăila / Prin peisaj, de la convenţie la practică
Proiectul îşi propune să ajute comunităţile locale să se implice în implementarea Convenţiei Peisajului, prin obţinerea şi testarea unui set de criterii de aplicare a acesteia şi
prin activităţi practice pilot. 19.850 RON
Societatea Carpatină Ardeleană – Satu Mare, Satu Mare / Acţiuni pentru asigurarea
protecţiei naturii şi a comunităţilor locale în judeţul Satu Mare
Scopul acestui proiect este asigurarea stării de
conservare favorabilă a ariilor protejate aflate
de-a lungul Râului Tur, prin luarea de atitudine
împotriva investiţiilor cu impact asupra biodivesităţii. 18.875 RON
Asociaţia Transilvania Verde, Cluj-Napoca / Mineritul şi comunităţile locale din Transilvania
Acest proiect are ca scop implicarea eficientă a
comunităţilor locale în luarea deciziilor privind
exploatările de suprafaţă a minereurilor neferoase pe teritoriul Transilvaniei, prin informare adecvată şi facilitarea autoorganizării. 16.740 RON
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Asociaţia Alburnus Maior, Roşia Montana / Dreptate pentru Roşia Montana
Proiectul are ca scop continuarea programelor de contestare şi iniţierea altor noi împotriva autorităţilor care în mod nelegitim emit autorizaţii în favoarea proprietarului de
mină din Roşia Montana. 16.160 RON
Centrul Independent pentru Dezvoltarea resurselor de Mediu, Cluj-Napoca / Participare publică şi acces la justiţie în cazul activităţii poluatoare a companiei Kronospan
Acest proiect îşi propune sprijinirea participării publice, a accesului la informaţii şi la
justiţie a cetăţenilor direct afectaţi de activitatea poluatoare a Kronospan de producere
a formaldehidelor şi a derivatelor din lemn în oraşele Sebeş şi Braşov. 12.970 RON
Asociaţia Salvaţi Dunărea şi Delta, Bucureşti / Agent 00Green
Scopul proiectului este scăderea numărului de agresiuni asupra mediului la nivel naţional în anul 2009 şi creşterea implicării publicului pentru stoparea agresiunilor asupra
mediului. 17.300 RON
Asociaţia „Grupul Milvus”, Târgu Mureş / Salvgardarea procesului de desemnare –
completare a reţelei Natura 2000 în România
Prin acest proiect se doreşte consolidarea reţelei Natura 2000 în România prin asistarea
şi supervizarea Ministerului Mediului în completarea acesteia, respectiv printr-o informare corectă a autorităţilor locale despre conceptul Natura 2000, menită să îmbunătăţească nivelul de acceptare. 19.845 RON
Asociaţia Agent Green, Constanţa / DN 66A – capăt de drum
Proiectul are ca scop protejarea PFI Retezat-Godeanu-Ţarcu prin sensibilizarea Ministerului Mediului privind legalitatea acordului de mediu pentru construcţia DN 66A prin
zona de protecţie integrală a Parcului Naţional Domogled-Valea Cernei. 5.500 RON
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Fondul ONG din cadrul Mecanismului
Financiar al Spaţiului Economic European
Asociaţia pentru Protecţia Mediului şi a Naturii Rhododendron, Târgu Mureş / Compostarea - redescoperirea tradiţiei
Acest proiect are ca scop conştientizarea gestionării ecologice a deşeurilor, familiarizarea populaţiei şi a autorităţilor locale cu metodele practice de compostare a materialelor biodegradabile. 13.310 Euro
Asociaţia Eco Rodna, Rodna / Implicarea factorilor de interes locali în managementul
durabil al Rezervaţiei Biosferei Pietrosu Mare
Scopul proiectul constă în asigurarea unei infrastructuri minimale de vizitare şi interpretare a Rezervaţiei Biosferei Pietrosu Mare cu sprijinul comunităţilor locale (primărie,
şcoli, proprietari, administratori de teren). 13.500 Euro
Focus Eco Center, Târgu Mureş / Prezervarea peisajului prin economie solidară
Proiectul îşi propune să dezvolte un segment de economie care se bazează pe solidaritatea şi simţul responsabilităţii consumatorilor care trăiesc în zona oraşului Târgu
Mureş faţă de spaţiul rural, comunităţilor rurale şi să contribuie la menţinerea zonelor
rurale valoroase în acest mod. 13.184,17 Euro
Societatea Carpatină Ardeleană – Satu Mare, Satu Mare / Crearea de perdele forestiere în Rezervaţia Naturală „Râul Tur” – metodă eficientă pentru diminuarea impactului circulaţiei pe drumurile publice asupra biodiversităţii
Scopul proiectului este diminuarea impactului circulaţiei pe drumurile publice asupra
speciilor de interes conservativ din Rezervaţia Naturală „Râul Tur”, prin crearea de perdele forestiere. 12.441,80 Euro
Asociaţia EcoLogic, Baia Mare / Ecoturism în Rezervaţia Creasta Cocoşului
Proiectul şi-a propus sprijiirea dezvoltării durabile şi întărirea mişcării ecologiste în comunităţile rurale din jurul Rezervaţiei Creasta Cocoşului prin corelarea elementului natural specific al zonei (Rezervaţia Naturală Creasta Cocoşului) cu turismul rural existent,
în vederea dezvoltării unei destinaţii ecoturistice în Maramureş. 12.043 Euro
Asociaţia Salvaţi Dunărea şi Delta, Bucureşti / Avem o Deltă. Cum procedăm?
Scopul acestui proiect este de a oferi instituţiilor publice responsabile de starea RBDD
resursele necesare unui management eficient, de a promova si susţine necesitatea protejării patrimoniului natural şi comunitar al RBDD şi, nu în ultimul rând de a spori rolul
organizaţiilor neguvernamentale în procesul de luare şi implementare al deciziilor publice. 15.000 Euro
ONG Mare Nostrum, Constanţa / Campanie de conştientizare a populaţiei privind
necesitatea colectării uleiului vegetal uzat
Acest proiect are ca scop creşterea nivelului de conştietizare a populaţiei şi a factorilor
interesaţi cu privire la necesitatea gestionării durabile a uleiului vegetal uzat. 10.028 Euro
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Fundaţia TERRA Mileniul III, Bucureşti / Cumpără verde!
Proiectul îşi propune creşterea gradului de informare şi conştientizare a autorităţilor
publice locale privind sistemul de achiziţii publice ecologice şi îmbunătăţirea accesului
la informaţie privind furnizorii de produse ecologice la nivel naţional, iar grupurile ţintă
sunt reprezentate de autorităţi publice şi companii care furnizează produse şi servicii
ecologice. 13.600 Euro
Asociaţia Naţională a Birourilor de Consiliere pentru Cetăţeni, Bucureşti / Avem nevoie şi de iarbă!
Proiectului are ca scop întărirea capacităţii ONGurilor din România de a implica cetăţenii din mediul rural în rezolvarea problemelor de mediu. 144.780 Euro
Asociaţia ALMA-RO, Bucureşti / Clădirile eficiente energetic – primul pas spre reducerea semnificativă a GES în România
Scopul proiectului este creşterea eficienţei energetice a clădirilor în România. 14.980 Euro
Asociaţia “Mai bine”, Iaşi / Colectarea selectivă a deşeurilor de baterii portabile în
oraşul Iaşi
Proiectul urmăreşte accelerarea responsabilităţii sociale a cetăţenilor în domeniul colectării selective a deşeurilor. Prin proiect se doreşte dezvoltarea unei platforme participative şi educative pentru promovarea colectării selective a deşeurilor de baterii şi
acumulatori portabili în oraşul Iaşi. 12.750 Euro
Asociaţia Grupul Milvus, Târgu Mureş / Acţiune concretă de conservare pentru salvarea cele mai mari colonii de stârci de noapte din Transilvania
Scopul proiectului este salvarea celei mai mari colonii de stârc de noapte din Transilvania (situat în SPA „Lacurile de la Cipău şi Iernut”) implicând comunitatea locală şi
proprietarul eleşteelor. 13.400 RON
Asociaţia pentru Integrare Socială şi Protecţia Mediului FEED-BACK, Braşov / Suport
online pentru dezvoltarea durabilă a IMM-urilor
Proiectul îşi propune ca şi scop creşterea nivelului de compatibilitate şi competitivitate
a intreprinderilor mici şi mijlocii în faza de startup prin transferul de idei şi solutii ştiinţifice privind introducerea principiilor eco-eficienţei şi gestionarea corespunzătoare a
deşeurilor în mediul economic şi social din zona judeţului Braşov. 12.403,50 Euro
Asociaţia pentru Certificare Forestieră, Braşov / Pădurile seculare de la Strâmbu Băiuţ– Ultimii giganţi ai Maramureşului
Scopul proiectului îl reprezintă conservarea şi salvarea de la tăiere a pădurilor seculare
de la Strâmbu Băiuţ prin promovarea peisagistică şi a managementului acestor păduri
ca resursă pentru dezvoltarea durabilă a comunităţilor locale din Strămbu Băiuţ şi Lăpuşul Românesc. 12.900 Euro
Societatea Ornitologică Română, Bucureşti / Agricultura pentru biodiversitate în România: promovarea şi facilitarea accesului fermierilor la fondurile pentru dezvoltare rurală
Scopul proiectului este de a ajuta la conservarea biodiversitatății în România prin sta-
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bilirea unui sistem de asistență ce va facilita accesul fermierilor la fondurile Politicii
Agrare Comune și prin influențarea politicilor agrare. 14.890,50 Euro
Asociaţia de Turism Eco Alpin Club Harghita, Miercurea Ciuc / Managementul deşeurilor în zona Trei Fântâni, reabilitarea ecologică şi protejarea biodiversităţii in Cheile
Bicăjelului, din cadrul Parcului Naţional Cheile Bicazului-Hăşmaş
Proiectul doreşte să conştientizeze autorităţile locale, respectiv populaţia locală asupra daunelor imense pe care le produce deversarea gunoaielor în albia pârâului şi să
reabiliteze din punct de vedere ecologic şi să protejeze biodiversitatea în perimetrul
Cheilor Bicăjelului obţinând o îmbunătăţire semnificativă atât a situaţiei privind colectarea deşeurilor, cât şi a reabilitării ecologice a zonei vizate şi păstrarea pe termen lung
a rezultatelor obţinute. 7.785 Euro
Clubul Ecologic Transilvania, Cluj-Napoca / Apuseni – oameni pentru natură
Proiectul are ca scop îmbunătăţirea relaţiilor dintre om şi natură în cadrul Parcului Natural Apuseni, facilitând cunoaşterea cadrului natural şi implicarea activă în conservarea acestuia. 14.970 Euro
Societatea Progresul Silvic Sibiu / Resursele montane şi dezvoltarea durabilă
Scopurile proiectului este identificarea resurselor naturale şi antropice ale unor sate
pastorale din zona montană a judeţelor Sibiu, Argeş, Vâlcea, analiza situaţiei economice, sociale şi de mediu din unele sate montane precum şi informarea, educarea şi conştientizarea populaţiei locale cu privire la valorificarea patrimoniului natural şi antropic
şi la legislaţia în vigoare. 15.000 Euro
Asociaţia BIO-TEAM, Timişoara / Lucrând pentru natură (Working for Nature)
Proiectul are ca scop, adoptarea de către comunitatea locală a unor practici pentru conservarea biodiversităţii din Parcul Natural Cefa, sub coordonarea ONG-urilor de profil
partenere. 14.950 Euro

33

34

Fundația pentru Parteneriat • Raport Anual 2009

Programul Greenways
Focus Eco Center, Târgu Mureş / Drumul Sării – obiectiv turistic important în judeţul
Mureş
Scopul proiectului este de a consolida imaginea Drumului Sării, ca obiectiv turistic important în judeţul Mureş, care serveşte interesele comunităţii locale şi promovează un
stil de viaţă sănătos. 9.000 RON

Asociaţia EcoLogic, Baia Mare /
Promovarea utilizării drumului
verde “Drumul moştenirii maramureşene” cu implicarea comunităţilor locale
Acest proiect îşi propune dezvoltarea şi promovarea drumului
verde “Drumul moştenirii maramureşe” încurajând dezvoltarea
durabilă a regiunii şi modul de
viaţă sănătos. 10.000 RON
Fundaţia Naturland, Gheorgheni / Prezent şi viitor pe Drumul Molidului
Prin acest proiect se doreşte realizarea noilor strategii privind utilizarea în condiţii optime a întregului traseu al Drumului Molidului şi asigurarea msusţinerii din surse proprii.
6.438,04 RON
Societatea Carpatină Ardelană – Satu Mare, Satu Mare / Evenimente de promovare al
Drumului Verde “Râul Tur”
Proiectul are ca scop promovarea Drumului Verde din Rezervaţia Naturală “Drumul Tur”
prin organizarea a două evenimente de promovare la începutul şi la sfârşitul sezonului
turistic. 9.990 RON
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Ziua Pământului
Asociaţia Ţinutul Secuiesc Verde, Miercurea Ciuc / Ziua Pământului 2009
8.000 RON

Săptămâna Mobilităţii pe Drumuri Verzi
Asociaţia Ţinutul Secuiesc Verde, Miercurea Ciuc / Săptămâna Mobilităţii 2009
Scopul proiectului este promovarea unui stil de viaţă sănătos prin organizarea unor
activităţi menite să atragă atenţia cetăţenilor asupra importanţei protecţiei mediului.
1.470 RON
Asociaţia Judeţeană Sportul pentru Toţi, Miercurea Ciuc / Săptămâna Mobilităţii 2009
Proiectul are ca scop promovarea bicicletei şi a unui stil de viaţă sănătos precum şi a
Săptămânii Mobilităţii. 1.000 RON

Alte
Fundaţia Terra Mileniul III, Bucureşti / Under-MINE
Proiectul şi-a propus să informeze autorităţile publice, pe cei care au putere de decizie
şi comunităţile care locuiesc în ariile expuse despre pericolul pe care îl reprezintă sectorul nuclear. 9.940 Euro
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Raport Financiar
Venituri
Sursa de venit
MOTT
Trust for Civil Society
Trust for Civil Society
MOTT via Ecopolis Foundation (Challenge grant)
The Prince's Charities Foundation
EPSD
Austrian F. Ministry via EPSD
MOL Romania SA
Apemin Tusnad SA
Cotizații membrii Transylvania Authentica
Dobânzi
Alte sponsorizări, 2%
Diferență curs valutar
Alte venturi din activități F.S.P
Total venituri

RON
317.330,00
292.308,31
291.618,33
198.490,01
70.653,69
24.629,07
27.181,14
1.387.757,50
100.000,00
5.417,24
376.678,65
3.027,87
9.427,50
41.636,48
3.146.155,79

Venituri
Valută
USD
100.000,00
99.996,00
99.996,00
64.400,90
16.701,00
381.093,90

EUR
6.354,00
5.888,00
325.000,00
337.242,00

Cheltuieli
Categorie de cheltuieli
Granturi
Salarii
Utilități
Comunicații, poștă
Rechizite
Publicații, reclamă
Echipament
Deplasări
Board
Altele
Soft
Training organizații
Proiecte, servicii contractate
Protocol
Total

Programe
de finanțare
1.111.571,04
174.854,50
9.391,69
14.665,45
9.570,90
17.492,34
5.846,00
29.899,33
1.358,59
21.190,29
2.625,89
8.674,00
6.779,81
4.414,18
1.418.334,01

Programe
operaționale
0,00
96.891,50
666,32
2.575,21
12,50
20.136,10
11.927,19
3.702,70
0,00
37.953,96
1.081,58
0,00
15.105,23
7.560,10
197.612,39

Total
cheltuieli
1.111.571,04
271.746,00
10.058,01
17.240,66
9.583,40
37.628,44
17.773,19
33.602,03
1.358,59
59.144,25
3.707,47
8.674,00
21.885,04
11.974,28
1.615.946,40

1.428.334,01

654.515,39

466.903,00
2.082.849,40

Endowment/rezervă
Grand total

Bilanț: 31. 12. 2009
Active imobilizate
Imobilizări corporale
Imobilizări necorporale
Alte imobilizări
Active circulante
Conturi la bănci în devize
Avans în devize
Conturi la bănci în lei
Casa în lei
Alte valori
Datorii curente
Total

758.969,48
726.105,42
23.448,06
9.416,00
4.071.341,48
1.823.724,46
3.522,66
2.242.335,51
1.662,93
95,92
- 355.067,46
4.475.243,50

Capital
Aporturi
Alte rezerve
Rezultat reportat
Fonduri imobilizări corporale
Amortizări imobilizări corporale
Amortizări imobilizări necorporale
Total

200,00
2.041.547,00
1.823.943,02
370.085,09
216.020,33
23.448,06
4.475.243,50

1USD= 2,9361Ron
1EUR= 4,2282Ron
la 31 dec.2009
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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.
Erika Stanciu - Membru - WWF DCP - Team Leader
Zsuzsa Foltányi - Membru - Hungarian Environmental Partnership Foundation
László Potozky - Membru - Director, Fundaţia pentru Parteneriat

Membrii ai comitetelor de selecție a proiectelor
Cătălin Gheorghe
Dana Andrea Pârtoc
Lorena Stoica
Csilla Dániel
Éva Csog
Gyöngyvér Mara
Radu Mititean
Cristian Remus Papp

Personalul Fundaţiei:
Potozky László - Director
Dániel Csilla - Director Adjunct
Cseke Andrea - Coordonator Program
Bándi Enikő - Asistent Program
Kovács Erzsébet - Coordonator Birou
Bajkó Ilona - Contabil
Orbán Zsuzsanna - Contabil (până la 30.09.2009)
Gáll Ajnácska - Manager Program

Contact:

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

