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Anexa 1 la Raportul PCD privind activitatea anului 2021 – pag 1 

 

nr crt Denumire ONG Obiectivul proiectului 

Valoare 

(lei) 

1 Fundatia Impreuna 

,,Centrul Comunitar de învățare și recuperare permanentă", cu sediul în Ineu, județul 

Arad, este un proiect de suflet și pentru sufletele care au nevoie de ajutor. 

Beneficiarii direcți ai proiectului sunt un număr de 35 elevi școlarizați la domiciliu,din 

orașul Ineu și împrejurimile acestuia. Prin acest proiect s-a realizat echiparea mai multor 

cabinete si anume: cabinet de logopedie, kinetoterapie, terapie ocupațională  si cel de 

consiliere și informare pentru părinți. 79.560 

2 Asociatia Filologos 

Asociația Filologos prin Școala Sf. Ierarh Nicolae urmărește asigurarea unei educații de 

calitate și formarea tinerilor cu înalte principii morale și etice, cu suflet frumos, oameni 

educați, demni, puternici și echilibrați, dornici să înfăptuiască binele, cu o viața 

sănătoasă și antrenată prin sport. Proiectul a avut ca obiective: 1. creșterea calității și 

atractivității educației la nivelul învățământului primar și gimnazial din unitatea de 

învățământ prin reabilitarea și modernizarea unei săli de sport cu suprafața de 150 mp  si 

2. dotarea sălii de sport cu echipamente și materiale specifice 53.932 

3 Asociatia Carpaterra 

Proiectul ”Laboratorul geoparcului – pilon de baza al educatiei in spiritul Geoparcurilor 

Globale UNESCO” si-a propus formarea unor generatii care sa cunoasca si sa inteleaga 

valoarea patrimoniului natural si cultural astfel incat nivelul de trai al comunitatilor sa 

creasca. Proiectul a avut 4 obiective principale: dotarea unui laborator, realizarea a 5 

filmulete educationale VR, desfasurarea unui curs nonformal si participarea activa a unei 

echipe de voluntari in cadrul unui eveniment educational. 49.900 

4 Asocitia Citizenit 

Proiectul propus de Asociația Citizenit se numește A New Me - Recunoaște-ți abilitățile 

prin ateliere creative. Scopul acestui proiect este crearea unor ateliere creative 

complementare sistemului de învățământ clasic, prin care tinerii să descopere și să-și 

dezvolte potențiale abilități care să sprijine formarea unor cunoștințe de bază în patru 

domenii propuse – Educație psihofiziologică, Cinematografie, Arhitectura și Design. 47.300 

5 Asociatia Cetatea Voluntarilor 
Infiintarea unei noi crese sociale conforma din toate punctele de vedere, dotata si utilata 

pentru 60 de copii cu varste cuprinse intre 1 si 3 ani din Arad. 45.250 
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Dotarea şi amenajarea va fi realizata la standarde cât mai apropiate de ceea ce presupune 

o educație antepreșcolară modernă cu mobilier, aparatură electronică și electrocasnică și 

materiale didactice menite să stimuleze și să dezvolte armonios copiii. 

6 Asociatia Mobilizeaza-te! 

Prin acest proiect s-a reusit dotarea unei sali de clasa din cadrul Colegiului National 

“Dimitrie Tichindeal” Arad cu aparatura specifica unei sali de clasa “Smart” cu: un 

display interactiv, o tabla interactiva, o tabla culisanta, un laptop, 27 de tablete si o serie 

de jocuri smart. Scopul acestui proiect este realizarea unei educatii prin mijloace 

moderne si oferirea de know-how elevilor de liceu, care urmeaza sa profeseze in 

sistemul de invatamant. 44.000 

7 Asociatia Social Activ 

Prin acest s-a oferit șansa la viață sănătoasă, educație prin sport și incluziune socială 

pentru minim 100 de beneficiari, din care 60 vor participa pentru prima dată într-o 

tabără. Proiectul s-a bucurat de un real succes beneficiarii fiind placut impresionati de 

activitatile realizate in vara anului 2021. 42.500 

8 

Asociatia Grup Pentru Management si 

Mediere Culturala 

Proiectul a realizat sustinerea financiara a “Conferintelor Dilema veche”, din Arad si 

Timisoara, un proiect itinerant, s-au nascut la intretaierea fericita a mai multor 

experiente culturale importante pentru piata de idei a Romaniei de azi. Mai intai, cea a 

revistei Dilema veche, saptamanalul care a tinut tranzitia romaneasca in parametri 

suportabili pentru foarte multi dintre noi. Vreme de mai bine de 25 ani deja, revista a 

cladit un forum al schimbului binevoitor si chiar binefacator de idei. 42.000 

9 Asociatia Bookland 

Asociatia BookLand sustine egalitatea in drepturi pentru copii asumandu-si renovarea 

scolilor din mediul rural pentru a le asigura acestora sansa la o educatie de calitate. Prin 

acest proiect au fost realizate renovari la doua scoli din mediul rural al judetului Arad: 

Scoala Gimnaziala nr. 2 din Curtici si Scoala Gimnaziala „Simonyi Imre” din Satu-Nou. 39.200 

10 Asociatia One Source 

Proiectul a vizat derularea de activități de educație non-formală în domenii de la 

convergența științelor vieții și tehnologiei informației adresate elevilor interesați din 

licee ale orașelor mici din județul Timiș prin prezentări și activități practice de laborator 

de genetică computatională și vizite de studiu in organizatii active în domeniile 

respective, localizate în Timisoara. 35.600 

11 Asociatia Kinder Cafe 
Prin acest proiect s-a realizat dotarea laboratorului de informatică al Liceului de Artă 

„Ion Vidu” din Timișoara cu 25 calculatoare noi marca „Lenovo”. 34.040 

12 Asociatia Timorgelfest 
#Concerte’n sat a deschide lumea prin muzică adresandu-se comunităților rurale din cele 

două comune din Banat; Frumușeni și Remetea Mare. Proiectul a avut în vedere crearea 34.000 
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unor concerte care să îi atragă pe copii și tineri şi astlfel să reuşim să ajungem la o 

stagiune muzicală care să aibă loc în fiecare an.  

13 Asociatia Bookland 

Prin acest al doilea proiect castigat de Asociatia Bookland s-au realizat renovari la doua 

scoli din mediul rural al judetului Brasov: Scoala Gimnaziala nr. 2 din Curtici si Scoala 

Gimnaziala „Simonyi Imre” din Satu-Nou. 32.000 

14 Asociatia Academia de Bine 

Obiectivul general al acestui proiect a fost suținerea procesul sănătos de dezvoltare 

emoțională și cognitivă al copiilor, prin acțiuni concrete pentru conștientizarea, 

informarea, sensibilizarea, facilitarea informaționala asupraconceptul interdisciplinar de 

sănătate și igienă mintală pentru dezvoltare armonioasă, prevenție prin educație pentru 

sănătate mintală, prevenirea discriminării și a bullyingului, respectiv dobândirea unor 

abilitați sănătoase și pozitive.  30.145 

15 Asociatia Enable 

Proiectul denumit „Ce FACI, Te FACE. O Nouă Șansă” a fost un proiect social-

educațional care îmbină demersul social-comunitar, prin care 30 de tineri (de 14-24 ani) 

se implică în activități de voluntariat pentru categorii de persoane defavorizate cu 

demersul educațional, prin organizarea unor evenimente care să-i inspire și lămurească 

cu privire la cariera pe cei aproximativ 795 de tineri. 25.000 

16 Asociatia Copii de Cristal 

Proiectul a fost deosebit prin faptul ca bunele practici privind protejarea mediului au fost 

oferite de catre 30 de persoane cu autism, sindrom Down si alte tulburari asociate, 

acestia fiind si beneficiarii directi. Pentru ca zilnic grupul vulnerabil al proiectului se 

confrunta cu prejudecati si marginalizari, bunele practici oferite pe toata durata 

proiectului se vor reflecta pe mai multe arii: se va crea un climat favorabil, va creste 

stima de sine la copiii si tinerii cu nevoi speciale, se va diversifica diferite aptitudini si 

nu in ultimul rand vor reusi sa motiveze comunitatea sa se implice in protejarea mediului 

inconjurator. 24.800 

17 Fundatia de Abilitare Speranta 

Proiectul propune implementarea de ateliere educaționale pentru min 100 elevi (și cinci 

profesori) de gimnaziu din Timișoara, pe două teme importante: incluziunea și 

participarea în comunitate a celor cu dizabilități și reducerea poluării generate de 

gospodării, prin colectare și reciclare, aplicând principiile economiei circulare. De 

asemenea, va realiza o campanie de conștientizare pe cele două subiecte, ajungând la 

minim 5000 persoane. 24.000 

18 Asociatia Non-Profit Networks 
Proiectul s-a desfasurat in principal pe parcursul anului 2020 si a avut în vedere 

sustinerea unui nr de aproximativ 80 de copii (11-18 ani), majoritatea de etnie roma 22.281 
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proveniti din familii sarace si marginalizate, în activitatile educationale, pentru a ii 

incuraja sa avanseze cât de mult posibil in cunostintele ce i-ar ajuta sa rupa ciclul 

saraciei în care se afla. 

19 Academia Mamicilor 

Proiectul "Nu abandona scoala" a venit în sprijinul a 40 de copii din Bencecu de Jos și a 

părinților acestora, cu scopul creșterii calității vieții copiilor din comunitățile rurale și 

dezvoltarea abilităților de viață independentă a acestora, prin consilierea și încurajarea 

atat a copilului cat şi a familiei acestuia în vederea sublinierii importanței educației 

formale prin dezvoltarea unor activități non-formale de dezvoltare a competențelor 

sociale, creativității, abilităților de viață independentă, astfel prevenind abandonul şcolar. 21.600 

20 Asociatia Oncogen 

Proiectul „Young Researcher by OncoGen” s-a adresat elevilor din clasele IX-XII și a 

reusit sa stimuleze interesul pentru cercetarea în domeniul biomedical, să îi sprijine în 

dobândirea de cunoștințe referitoare la secvențierea genetică în cancer și să le ofere 

posibilitatea de a dobândi aptitudini experimentale de laborator prin simulare virtuală.  21.000 

21 Asociatia Educatia la Sat 

Scopul principal al proiectului a fost reducerea abandonului școlar și crearea 

oportunității de a continua studiile dupa clasa a VIII-a. Cu ajutor susținut la lecții elevii 

își pot remedia lipsa cunoștințelor și le pot crește încrederea in ei, că pot urma un liceu 

ori o școală de meserii. Elevii beneficiari au fost in numar de 30 si au provenit din 

comuna Costeiu, judetul Timis. 19.752 

22 Fundatia Rafael 

Proiectul a reusit sa implice tinerii în activitati altruiste, sa le dezvolte empatia si dorinta 

de a se implica in sprijinul semenilor. De asemenea, le-a oferit si o cauza concreta: 

sprijinirea terapiilor acordate copiilor si adultilor cu dizabilitati, prin activitati de 

voluntariat și prin participarea la activitati sportiv-caritabile. 15.984 

23 Asociatia Pro Arta si Cunostere 

Proiectul „Pe cont propriu, antreprenor sau angajat?” a reusit sa contribuie la dezvoltarea 

competentelor antreprenoriale in randul elevilor de liceu, indispensabile pentru 

asigurarea unei tranzitii de succes de la viata de elev la cea profesionala. 

Impactul accesului la educatie antreprenoriala este cu atat mai mare, cu cat 

constientizam ca ofera acces la o serie de competente cheie, aplicabile in toate aspectele 

vietii. 14.846 

24 Asociatia Horsemotion 

Proiectul ”CALdă reintegrare” a oferit vizite tematice la centrul HorsEmotion din 

Ianova, jud Timiș, cu scop terapeutic, educativ și recreativ pentru 50 de copii cu 

dizabilități sau traume emoționale din centre de tip rezidențial din Timișoara. Scopul 

acestor vizite a fost de a scoate copiii din instituție într-un mediu sigur, unde se pot 11.000 



 

 

Sediu: B-dul Revolutiei Nr. 55, et. 1, ap. 4A, Arad 

www.fundatiaalber.ro 

bucura de natură, de animale și de activități ghidate, astfel încât procesul terapeutic să fie 

perceput drept o joacă însă rezultatele să fie vizibile. 

25 Asociatia Verde de Banat 

Acest proiect isi propune ca elevii premianti ai zonei Fagetului sa fie inspirati sa devena 

lideri si modele, care in viitorul apropiata sa poata transforma comunitatea in care 

traiesc. 10.696 

26 Asociatia Lindenfeld 

Prin proiectul „MARI si motivati” au fost sprijiniti 100 de copii si tineri institutionalizati 

din judetul Brasov prin organizarea de activitati socio-educative: cursuri vocationale, 

cursuri de calificare, ateliere creative, excursii de o zi. Toate aceste activitati sunt menite 

sa-i ajute pe copii si tineri sa-si descopere pasiunile, sa-si dezvolte abilitatile, sa aiba mai 

multa incredere in fortele proprii. 10.100 

27 A.C.S. Club Sah Vados 

Proiectul a avut ca scop sprijinirea financiara a Festivalul Internațional de Șah Arad 

(cunoscut și sub denumirea tradițională Arad Open) desfășurat în 2021, a-XIV-a ediție, 

la care au participat un numar de 200 de concurenti. 10.000 

28 

Asociatia Centrului de Cercetare si 

Dezvoltare a Educatiei pentru Familie 

Proiectul a avut ca scop diminuarea efectelor pandemiei asupra dezvoltarii sanatoase a 

copiilor, prin educatie psihomotrica. 10 clase de copii de gradinita si 10 clase de copii de 

scoala ( clasele 0-8), 10 ong-uri active în domeniul educatiei pentru copii vor beneficia 

de sponsorizare cu kit de psihomotricitate, formare online pentru livrarea activitatilor de 

educatie psihomotrica. 13.200 

29 Asociatia Cetatea Voluntarilor 

Prin acest proiect inceput in anul 2020 s-a realizat dotarea și amenajarea Creșei nr. 8 din 

Arad la standarde cât mai apropiate de ceea ce presupune o educație antepreșcolară 

modernă cu mobilier, aparatură electronică și electrocasnică și materiale didactice menite 

să stimuleze și să dezvolte armonios copiii beneficiari începând cu anul școlar prezent. 8.900 

30 Club Rotary Cetate 

Proiectul si-a propus să faciliteze integrarea pe piața muncii a tinerilor care beneficiază 

de serviciile de asistență socială furnizate de Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Arad prin centrele și casele de tip familial prin ateliere de consiliere 

vocațională și orientare profesională.  8.696 

31 Asociatia Non-Profit Oaza 

Prin acest proiect am sprijinit cu suma totala de 100.000 lei desfasurarea activitatilor de 

la Centru de zi „Oaza” din Arad, unde, in perioada 2018-2020 s-au realizat urmatoarele 

activitati: program de gradinita, educatie despre mediu si sanatate, mediatii la limba 

romana si matematica, seminari pentru parinti (doua/an), reconditionarea spatiului de 

joaca din curtea Centrului. Suma de 7.800 lei a reprezentat ultima transa achitata din 

proiect 7.800 
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32 Asociatia Culturala Kratima 

Proiectul BUNICI ANTIKITCH a presupus integrarea unei misiuni de baza, precum 

ajutorarea categoriilor vulnerabile in vremuri stranii si dificile, intr-un context cu o 

componenta cultural-educativa evidenta, care confera proiectului originalitate si 

unicitate. 6.000 

33 Asociatia Lindenfeld 

Timp de 12 luni 302 copii institutionalizati si din familii defavorizate din judetele Arad 

si Timis vor participa saptamanal la sedinte de pregatire scolara si la activitati 

extrascolare alaturi de voluntari. Suma de 7.980 lei reprezinta ultima transa aferenta 

acestui proiect, care s-a desfasurat efectiv pe parcursul anului 2020. 7.980 

34 Asociatia Enable 

CeFACITeFACE! A fost un proiect prin care s-a creat acel cadru educațional non-formal 

în care tineri de 18-24 ani participă la activități de descoperire și dezvoltare personală, la 

întâlniri cu persoane pasionate de ceea ce fac, respectiv se implică în comunitate prin 

proiecte de voluntariat. Suma de 5.839 lei reprezinta diferenta de plata la sfarsit de 

proiect, acesta realizandu-se efectiv la sfarsitul anului 2020. 5.839 

35 Asociatia Micile Comori 

Proiectul a reusit dezvoltarea abilităților educaționale și pregătire pentru grădiniță/școală 

a 30 de copiii cu dizabilități, prin activități specifice dezvoltate în grupuri mici de maxim 

3 copii, dezvoltate în funcție de nevoile lor : Intervenție psihopedagogică (Terapie 

Senzorială, Logopedie, Meloterapie, Ergoterapie,) și recuperare (kinetoterapie). 4.800 

36 Asociatia Culturala Kratima 

Proiectul a reusit identificarea a sapte titluri din literatura universala, care abordeaza 

tema pandemiei – prin prisma molimelor care au zguduit, de-a lungul vremii, omenirea – 

si dezvoltarea a tot atâtor prezentari-dezbateri, realizate de scriitoarea Adriana Babeti si 

invitatii sai speciali: medici, scriitori, psihologi, actori, muzicieni etc. 3.400 

37 

Asociatia Grup Pentru Management si 

Mediere Culturala 

Prin proiectul XtraScoala s-au organizat activitati educative cu copii provenind din medii 

defavorizate de la Liceul Tehnologic Vinga in a doua parte a anului 2020. Suma de 

1.940 lei reprezinta ultima transa din valoarea totala de 9.000 lei a proiectului. 1.940 

 

TOTAL Sponsorizari prin concurs 

proiecte pe termen scurt  909.040 
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Anexa 2 la Raportul PCD privind activitatea anului 2021 

nr 

crt Denumire ONG Obiectivul proiectului 

Valoare 

(lei) 

1 

Scoala Gimnaziala “Gabriel Brola” 

Buteni 

Prin proiectul „iScoala Verde” s-a realizat amenajarea curții ce va permite acum ca fiecare clasă 

să desfășoare cel puțin 4 ore de curs pe săptămână în aer liber, iar în recreație elevii sa 

beneficieze de un spațiu prietenos, relaxant și prielnic pentru dezvoltarea lor fizică și psihică.  

Incepand cu luna august 2021 un numar de aproximativ 80 de elevi s-au putut bucura de o curte 

cu adevarat atragatoare. 104.500 

2 Scoala Gimnaziala “Lazar Tâmpa” Almas 

Prin proiectul „Go Green, Almaș!” s-a oferit elevilor un mediu educațional complex, inovativ și 

integrant, care să nu se rezume doar la sala de clasă, ci să valorizeze și spațiul ambiental exterior. 

Obiectivul general al acestui proiect a fost amenajarea spațiului verde al școlii, în vederea 

creșterii calității condițiilor materiale din unitatea noastră de învățământ precum și îmbunătățirea 

calității vieții beneficiarilor finali ai proiectului: elevi, personalul școlii și părinți. 

Incepand cu luna octombrie 2021 un numar de aproximativ 400 de elevi se pot bucura de o curte 

amenajata intr-un mod corespunzator nevoilor lor. 151.690 

3 IScoala – Burse “Ioana Rosetti” 
Prin acest proiect am dorit sprijinirea financiara a copiilor fostei noastre colege Ioana Rosetti, 

care a incetat din viata in luna iunie 2021. 8.000 

4 

Scoala Gimnaziala “Gabriel Brola” 

Buteni 

Prin proiectul “iScoala – Busele “Ioana Rosetti” au fost selectați conform regulamentului 84 de 

copii, care se încadrează la cel puțin unul din criteriile de acordare de burse. Elevii cu medii sub 

9 sunt încadrați la burse sociale, iar elevii cu medii începând de la 9, chiar dacă sunt în mare 

parte tot cazuri sociale, sunt încadrați la burse de performanță. Suma de 40.303 lei reprezinta 

bursele aferente semestrului I din anul scolar 2021 – 2022. 40.303 

5 Scoala Gimnaziala “Lazar Tâmpa” Almas 

Prin proiectul “iScoala – Busele “Ioana Rosetti” se are in vedere ca scop motivarea elevilor in 

vederea asigurarii progresului scolar, stimularea performantei academice, reducerea abandonului 

scolar si parasirii timpurii a scolii. In acest sens, prin cele noua obiective specifice, proiectul 

prevede acordarea de burse sociale si de performanta, rechizite, echipamente sportive, alimente 

si participarea la activitati de dezvoltare personala. Suma de 43.272 lei reprezinta bursele 

aferente semestrului I din anul scolar 2021 – 2022 pentru un numar de 40 de elevi si alte achizitii 

in scopul acestora. 43.272 

 

Liceul Tehnologic “Ioan Creanga” Curtici 

– Structura Scoala Gimnaziala nr. 2 

Prin proiectul “iScoala – Busele “Ioana Rosetti” desfasurat la Curtici se are in vedere prevenirea 

și combaterea abandonului scolar. Motivarea elevilor pentru prezența la școală în două moduri: 

acordarea de hrană și implementarea unor jocuri de tip ”smart”. Suma de 40.450 lei reprezinta 

contravaloarea hranei oferite zilnic unui numar de minim 75 de elevi in semestrul I al anului 

scolar 2021-2022. 40.450 

 TOTAL PROIECTE PROPRII  388.215 
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Anexa 3 la Raportul PCD privind activitatea anului 2021 – pag 1 

 

nr 

crt cazuri sociale (descriere beneficiar si scop) 

Valoare 

(lei) 

1 Sprijin financiar familie cu doi membri aflati in pensie de boala 6.600 

2 Sprijin financiar familie monoparentala pentru achizitie medicamente si spijin costuri copil la gradinita 12.570 

3 Sprijin financiar familie monoparentala, mama cu trei copii, pentru acoperire costuri chirie 8.000 

4 Sprijin familie numeroasa in vederea achitarii restantelor la intretinere in vederea evitarii evacuarii 6.000 

5 Sprijin familie numeroasa in vederea achitarii restantelor la intretinere in vederea evitarii evacuarii 7.643 

6 Sprijin financiar persoana care a necesitat mai multe interventii dentare 9.600 

7 Sprijin financiar familie cu trei membri in vederea acoperirii costurilor mamei cu tratamentul anti-cancer. 4.500 

8 

Sprijin familie monoparentala cu patru copii in vederea acoperirii costurilor cu chiria, intretinerea si 

dezvoltarea profesionala a mamei in vederea obtinerii independentei financiare 12.552 

9 Sprijin financiar familie monoparentala in care tatal are probeleme de sanatate 3.000 

10 Sprijin financiar familie de nevazatori pentru renovare grup sanitar 23.817 

11 

Sprijin familie formata din doua surori cu probleme de sanatate in vederea accesului la servicii medicale 

gratuite si achizitie lemne de foc 6.000 

12 Sprijin financiar persoana accidentata care avea nevoie de acoperirea costurilor cu recuperarea medicala 25.008 

13 Sprijin adolescenta cu dizabilitati in vederea achizitiei unui fotoliu rulant 5.307 

14 Sprijin financiar pensionara in vederea achizitiei de lemne de foc 2.000 

15 Sprijin financiar persoana accidentata care avea nevoie de acoperirea costurilor cu recuperarea medicala 10.000 

16 Sprijin familie monoparentala, unde mama are probeleme de sanatate  6.000 

17 

Sprijin financiar persoana accidentata care avea nevoie de acoperirea costurilor cu o  interventie 

chirurgicala 10.000 

18 Sprijin financiar adolescent in vederea acoperirii costurilor cu deplasarea la scoala 1.500 

19 Sprijin financiar pensionara in vederea achizitiei de lemne de foc 2.000 

20 

Sprijin financiar familie cu doi membri aflati in pensie de boala pentru acoperire costuri chirie aparat de 

oxigen, achizitie lemne de foc si plata utilitati 10.221 

 Total proiecte sociale – pagina 1 172.318 
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Anexa 3 la Raportul PCD privind activitatea anului 2021 – pag 2 

 

Nr 

crt cazuri sociale (descriere beneficiar si scop) 

Valoare 

(lei) 

 Report proiecte sociale pag 1 172.318 

21 Sprijin batran cu probleme de sanatate in vederea achizitiei de medicamente si investigatii medicale 9.400 

22 

Asociatia Fides Educational – sprijin financiar in vederea subventionarii costurilor cu orele de terapie 

pentru copii proveniti din familii nevoiase 9.920 

23 Sprijin familie monoparentala pentru achizitie rechizite pentru scoala 2.015 

24 Sprijin financiar elev de liceu diagnosticat cu leucemie pentru acoperire costuri tratament in strainatate 15.000 

25 Sprijin cu produse alimentare si de igiena mai multe familii recomandate de DGASPC Arad 6.901 

26 

Sprijin financiar familie nevoiasa din judetul Arad in vederea achizitiei de hrana si mentinere copii la 

scoala 13.200 

27 Sprijin financiar bolnav imobilizat la pat in vederea acoperirii costurilor cu medicamentele si hrana 3.600 

28 Sprijin persoana nevoiasa in vederea acoperirii costurilor cu invenatigatiile medicale 1.200 

29 

Sprijin familie monoparentala cu trei copii in vederea acoperirii costurilor cu chiria si tablete copii pentru 

scoala on-line. 2.188 

30 Sprijin persoana grav bolnava in vederea realizarii instalatiei de incalzire pe gaz 5.200 

31 Sprijin financiar persoana diagnosticata cu cancer la stomac in vederea realizarii interventiei chirurgicale 15.000 

32 

Sprijin persoana aflata in cautarea unui loc de munca in vederea acoperirii costurilor lunare privind 

intretinerea si procurarea de alimente 3.012 

 TOTAL PROIECTE SOCIALE 258.954 
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Anexa 4 la Raportul PCD privind activitatea anului 2021  

 

 

nr 

crt Denumire ONG Obiectivul proiectului 

Valoare 

(lei) 

1 Asociatia Sfantul Martin  25.000 

2 Asociatia OncoHelp  4.179 

3 Spitalul Judetean Arad  999 

 TOTAL PROIECTE scop special (Covid-19)  30.178 
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Anexa 5 la Raportul PCD privind activitatea anului 2021 

 

 

 

descriere cheltuieli cu personalul propriu (lei) 2021 

 Salarii si indemnizatii 106.759 

din care 

 - presedinte directorat  52.400 

- vice-presedinte  23.235 

 -membru  8.501 

-membru 2.697 

 -secretara 11.743 

 -responsabil imagine si comunicare  8.183 
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