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Mesajul presedintelui
Anul care tocmai s-a incheiat a fost unul plin de realizari din care am
obtinut o multumire sufleteasca foarte mare, intrucat impreuna cu colegii din Consiliu
Director am reusit sa sprijinim peste 1.600 de copii si tineri din judetele Arad si Timis.
Rezultatele pe care am reusit sa le obtinem au fost sustinute puternic de
sponsorizarile primite de la zeci de persoane fizice si juridice.
Doresc sa transmit un sincer si calduros MULTUMESC tuturor celor
care au avut incredere in noi dovedind acest lucru prin sumele substantiale donate.
Tot pe acesta cale vreau sa le multumesc tuturor reprezentantilor de
asociatii si fundatii care au participat la concursul de proiecte „Finantare ONG”. si sa ii
incurajez, mai ales pe cei a caror proiecte au fost declarate necastigatoare, sa isi
imbunatateasca proiectele si sa participe in continuare. O veste buna pentru cei care vor
participa la concursul „Finantare ONG 2019” este ridicarea pragului maxim de finantare pe un
proiect (de la 20.000 lei la 50.000 lei). Pentru mai multe detalii va rog sa consultati
regulamentul afisat pe website-ul fundatiei
https://www.fundatiaalber.ro/uploads/foundation/ong.pdf
Privind in urma cu 18 luni ma simt privilegiat ca am acceptat
responsabilitatea de a structura o organizatie non-guvernamentala prin care Alber Holding sa
poata sprijini comunitatea unde a dezvoltat proiecte imobiliare.
In calitate de presedinte al Fundatiei Alber, imi este destul de dificil sa
exprim in cuvinte impactul pe care tinerii de azi (adultii de maine), il vor avea in viitorului
comunitatii, a tarii si a umanitatii in general. Cu toate acestea am convingerea ca doar prin
educatia lor cat mai timpurie putem schimba in bine lumea in care traim.
Privind spre viitor vom continua impreuna sa contruim poduri catre
cunoastere si dezvoltare a caror beneficiari finali sa fie cat mai multi tineri si copii.
Pe langa dezvoltarea de parteneriate cu alte organizatii nonguvernamentale in vederea realizarii obiectivelor educationale vom fi alaturi si de cazurile
sociale in limita unui volum de 10% din total activitate.
Pentru a ne continua misiunea intr-un mod eficient va invitam sa ne fiti
alaturi si in anul 2019 si impreuna sa ne aducem aportul la dezvoltarea bazata pe educatie si
cunoastere.
Adrian Iva, Presedinte

2

www.fundaaalber.ro

Capitolul I: Prezentare generala
ISTORIC
ÎNCEPUTUL ŞI MOTIVAŢIA
Gandul înfiinţării unei organizatii non-guvernamentale a apărut din dorinţă de a ajuta
într-un mod dezinteresat membrii comunităţilor unde Alber Holding a realizat sau realizează
proiecte.
Având în vedere multitudinea de nevoi şi resursele noastre limitate, ne-am găsit
obligaţi să alegem o singură direcţie de acţiune.
După îndelungi dezbateri, membri consiliului director împreuna cu membrul fondator
au decis că domeniul în care eficienţa poate fi maximă este educatia formală şi non-formală a
copiilor şi tinerilor.
Motivaţia acestei decizii constă in faptul că prin educaţie calitatea vieţii în
comunităţile noastre poate creşte şi se poate multiplica de la sine.

Acţionând la nivelul

copilului şi al familiei din care acesta provine, putem genera efectele maxime cu efect de
multiplicare pentru generaţiile viitoare.
Filosofia Fundaţiei Alber este investiţia pe termen lung, preferând un rezultat major
realizat în timp mai îndelungat decât unul minor şi imediat.
Odată stabilită folosofia, am recurs la definirea misiunii şi a valorilor fundaţiei astfel:

MISIUNE, SCOP SI VALORI
MISIUNE
Credem in responsabilitatea noastra de a contribui la dezvoltarea comunitatii din care
facem parte, prin sprijinirea celor care au puterea sa schimbe viitorul in bine.
Misiunea noastra este sa investim in educatia tinerilor, ca fundament al unei societati
de maine, mai sanatoase si mai prospere.
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SCOP
Investim incredere in parteneriate echitabile cu organizatiile non-profit, asociatii de
persoane sau profesionisti care ne impartasesc misiunea.
Viziunea noastra este aceea de a deveni un partener activ pentru proiecte educationale
care sa asigure accesul noii generatii la cunostinte si modele pentru a crea plus valoare.

VALORI
1. Educatie – Credem in educatie ca fundament al dezvoltarii societatii si generator de
multiplicare.
2. Impreuna – Credem si sustinem toleranta, parteneriatele, echipa, comunitatea
3. Schimbare – Credem in puterea de schimbare a fiecarui om
4. Profesionalism si integritate – Respectam valorile organizatiei, codul etic si
deontologia profesionala
5. Dinamica – Ne adaptam continuu la nevoile comunitatii
6. Implicare – Rasplatim comunitatea care ne-a ajutat sa devenim rincip suntem azi
7. Respect – Respectam oamenii si spatiul, o valoare de baza imprumutata de la
activitatea noastra principal in cadrul holding-ului.

DIRECTII PRINCIPALE IN 2018:
1. Parteneriate cu ONG-uri din județele Arad și Timiş.
2. Susţinerea educaţiei formale și non-formale prin parteneriate cu diverse institutii de stat.
3. Intervenție în sprijinirea cazurilor sociale.
OBIECTIVE STRATEGICE
1. Dezvoltarea unei rețele teritoriale de furnizori de servicii sociale și educaționale.
2. Dezvoltarea de servicii educaţionale formale si non-formale pentru copii şi tineri.
3. Creşterea capacităţii de a furniza servicii sociale specializate beneficiarilor noştri
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OBIECTIVE STATUTARE SUSTINUTE IN ANUL 2018:
a) Organizarea pentru elevi si studenti de reuniuni, tabere, seminarii, excursii
documentare si turistice, concursuri si jocuri distractive, manifestari culturale, cursuri
de pregatire și perfectionare în diverse domenii;
b) Organizarea unor actiuni cu caracter educativ și cultural, menite sa descopere, să
încurajeze si să dezvolte aptitudinile copiilor si tinerilor
si/sau sponsorizarea
activitatilor culturale si recreative;
c) Programe de prevenire a abandonului scolar si familial, de reintegrare scolara, de
orientare si integrare socio-profesionala prin care copiii si tinerii beneficiaza de
indrumare pedagogica, informare, consiliere sociala si psihologica, sprijin material
adaptat nevoilor;
d) Campanii de informare locale si/sau nationale cu privire la nevoile de invatare si de
dezvoltare ale copiilor si tinerilor din diverse comunitati;
e) Promovarea importantei sportului atat in plan fizic cat mai ales psihic;
f) Furnizarea de servicii de formare profesionala, de informare, consiliere si orientare
profesionala;
g) Initierea, derularea și sprijinirea de programe și activitati umanitare si economice
pentru ajutorarea diferitelor categorii de persoane aflate în stare de nevoie;
h) Promovarea ideii de implicare, responsabilitate si voluntariat în comunitate, sustinerea
ideii de solidaritate umană si ajutorare a persoanelor aflate în dificultate, cu colectare
de fonduri si donatii;
i) Promovarea și susținerea familiei - baza solidă a societății;
j) Ajutor în caz de deces persoanelor aflate în stare de nevoie;

PATRIMONIU
Fundatia Alber are, la data de 31.12.2018, un patrimoniu in valoare de 1.815.103
lei, format din:
-

Patrimoniu initial constituit de fondator la infiintare (145.000 lei)

-

Excedent exercitiu financiar 2017 (629.612 lei)

-

Excedent exercitiu financiar 2018 (1.040.492 lei)
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Valoarea patrimoniului ne asigura capacitatea financiara de a sprijini si mai multe
proiecte strategice in anul 2019.
De asemenea experinta acumulata in aceasi perioada ne oferta posibilitatea de a aloca
eficient resursele acolo unde am identificat nevoile comunitatilor din care facem parte.

Capitolul II: Conducerea
STRUCTURI DE CONDUCERE
Fundaţia Alber a fost condusa in anul 2018 prin intermendiul unui Consiliu Director
format din urmatorii 5 membri.

Iva Adrian Pavel
Am absolvit Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune din cadrul
Universitatii Aurel Vlaicu in anul 2002.
In perioada 2003 – 2017 am ocupat mai multe functii in cadrul mai multor societati
comerciale din Alber Holding: economist, director economic, auditor financiar intern si
director general.
Am experienta in organizarea activitatilor de: planificare financiara, procedurizare si
urmarirea respectarii acestora.
Incepand cu anul 2017 ocup functia de presedinte Consiliu Director al Fundatiei
Alber, prima responsabilitate fiind aceea de a organiza fundatia din punct de vedere
procedural.
Neamtu Giulia Aurora
A absolvit liceul Moise Nicoara din Arad sectia limbri straine, iar in anul 2000
facultatea de stiinte economice a Universitatii de Vest din Timisoara, sectia comert marketing
turism servicii. A urmat timp de un an cursurile de orientare profesionala OPEN (Orientation
Projet Engagement) din cadrul universitatii catolice din Angers, Franta.
Are experienta in activitati de voluntariat. A sustinut activitati educationale cu copii
din medii defavorizate si cu risc de abandon scolar desfasurate la Lyon, Franta si Santiago
de Chile.
Pana in anul 2005 a condus o agentie de turism din Arad, iar din anul 2011 pana in
2013 a lucrat in cadrul departamentului de contabilitate Alber Holding, grup ce dezvolta
proiecte imobiliare in Arad, Timisoara, Oradea, Cluj, Brasov si Bucuresti. Pana in anul 2018
a fost director de marketing vanzari in cadrul Alber Holding monitorizand activitatea
speci3ca a diviilor.
De la in3intarea Fundatiei Alber a activat ca si membru in consiliul director.
Berar Luisa- Maria
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A absolvit Colegiul National de Informatica “Traian Lalelscu”- Hunedoara, ulterior
in anul 2003 Facultatea de Drept a Universitatii Europene “Dragan”, iar mai apoi, in 2006
Master in “Piete Financiare si Burse de Valori” in cadrul Universitatii Aurel Vlaicu – Arad.
A activat in domeniul investitii si intermedieri financiare pe Bursa de Valori Bucuresti
o perioada de 7 ani, iar din 2011 si pana in prezent a ocupat mai multe functii in cadrul
societatii Alber Holding Management, incepand de la consilier juridic, actualmente ocupand
functia de CEO.
Avand in vedere obiectivul principal al Fundatiei si avand in familie mai multi dascali
(tatal-invatator cu o experienta de peste 40 de ani si sotul – professor de fizica), incepand cu
2017 a ocupat functia de membru Consiliu Director al Fundatiei Alber.
Todea Liliana
A absolvit in anul 1991 Facultatea de Drept din cadrul Universitatii Babas Bolyai din
Cluj-Napoca si a lucrat pana in anul 1999 ca avocat in cadrul Baroului Arad. In perioada
2001 - 2019 a fost consilier juridic la SC Imotrust SA.
Are experienta de 10 ani in voluntariat detinand funatia de presedinte al Asociatiei
Arcvia. Ca urmare a infiintari Fundatiei Alber, Asociatia Arcvia a urmat procedura de
dizolvare si radiere, patrimoniul acesteia fiind transferat Fundatiei Alber.
De la infiintarea fundatiei are calitatea de membru Consiliu Director.
Rosetti Ioana Maria
Ioana Maria Rosetti este consilier educațional la Fundația Mara din Deva. A absolvit
Facultatea de Sociologie și Psihologie din cadrul Universității de Vest Timișoara în anul
2000. Are o experiență bogată în domeniul asistenței sociale și în sectorul ONG din România.
Lucrează în proiecte de prevenire a abandonului școlar.
De-a lungul timpului Ioana a sprijinit copii și familii aflate în situații de dificultate
atât în instituții de stat (DGASPC Timiș, DGASPC Hunedoara) cât și în organizații
nonguvernamentale. A participat la reforma sistemului de asistență socială din România și a
implementat proiecte finanțate prin: USAID, PHARE, POSDRU, POCU.
A colaborat cu: Fundația Serviciilor Sociale Bethany Timișoara, Societatea Civilă
Profesională de Asistență Socială "Cristian Roșu și Asociații" București, Patronatul Judeţean
al Femeilor de Afaceri din IMM-uri Cluj.
Este membră în Colegiul Asistenților Sociali din România și a publicat numeroase
articole și studii în volume și publicații de specialitate.
De la in3intarea Fundatiei Alber a activat ca si membru in consiliul director.
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ORGANIGRAMA
MEMBRI FONDATORI

CONSILIU DIRECTOR

AUDITOR

CONTABILITATE

Cele mai importante decizii ale Consiliului Director
In anul 2018 membri Consiliului s-au intrunit in 13 sedinte de consiliu unde s-au
dezbatut in total 74 de puncte. Printre cele mai importante decizii amintim:
1. Aprobare Regulament intern de functionare Consiliu Director (valabil in anul
2018)
2. Aprobare Procedura de lucru interna si a Regulamnetului de desfasurare a
concursului de proiecte “Finatare ONG 2018”
3. Aprobare draft contract de sponsorizare (noi beneficiari)
4. Aprobare draft contract de sponsorizare Fundatia Alber – alte entitati
5. Aprobare Buget de venituri si cheltuieli aferent anului 2018
6. Aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli aferent semestrului II 2018
7. Aprobare Procedura de lucru – social
8. Aprobarea punctajului de evaluare a celor 10 sesiuni de proiecte – “Finantare
ONG”
9. Aprobarea Politici de protectie a datelor cu caracter personal
10. Aprobare infiintare Centru de Consultanta si Sprijin Parinti si copii
11. Aprobare Regulament intern de functionare Consiliu Director (valabil in anul
2019)
12. Aprobare Buget de venituri si cheltuieli aferent perioadei ianuarie-februarie 2019

Capitolul III: Activitati specifice in 2018
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Pricipalele proiecte finantate in anul 2018
-

17 proiecte educaționale finantate cu impact asupra unui număr de aproximativ
1.600 beneficiari direcți. Din cele 17 proiecte, un numar de 15 proiecte au fost
aprobate prin intermediul concursului lunar “Finantare ONG” si 2 proiecte au fost
evaluate si aprobate direct prin aprobarea Consiliului Director. Informatii
suplimentare referitoare la toate proiectele finantate in 2018 se pot regasi pe
website-ul www.fundatiaalber.ro

-

32 de persoane vulnerabile au beneficiat direct de un sprijin financiar pentru
depășirea situației defavorabile în care se aflau.

Capitolul IV: Informatii financiare

EXERCITIUL FINANCIAR 2018
A. Rezultatul exercitiului
Venituri totale: 1.705.400 lei, din care
-

Sponsorizări = 706.700 lei

-

Donații = 39.588 lei

-

Dividende = 955.472 lei

-

Dobanzi = 3.640 lei

Cheltuieli totale: 664.908 lei
Sprijin financiar acordat: 528.101 lei, din care
-

Programul finanţare ONG = 241.747 lei (anexa 1)

-

Proiecte educationale strategice = 117.365 lei (anexa 2)

-

Proiecte sociale = 168.989 lei (anexa 3)

Alte cheltuieli: 136.807 lei, din care
-

Personalul si colaboratorii = 98.267 lei (anexa 4)
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-

Alte costuri (birotica, chirii, combustibil, comunicatii, contabilitate, protocol, etc) =
18.886 lei

-

Servicii executate de terti (taxe, audit, consultanti financiari, etc) = 19.654 lei

Excedent: 1.040.492 lei
Bugetul estimate de venituri si cheltuieli al anului 2019
Incasari estimate totale: 2.500.000 lei, din care:
-

Sponsorizări = 1.050.000 lei

-

Donații = 100.000 lei

-

Dividende = 1.345.000 lei

-

Dobanzi = 5.000 lei

Plati estimate totale de 1.315.000 lei, din care
Sprijin financiar de acordat: 1.142.000 lei, din care:
Alte cheltuieli: 173.000 lei, din care:
Excedent estimat la 31.12.2019: 1.185.000 lei

Capitolul V: Anexe
Anexa 1 - Proiecte sponsorizate prin intermediul concursului „Finantare ONG” in 2018
Anexa 2 - Proiecte educationale strategice in 2018
Anexa 3 - Cazuri sociale sprijinite financiar in 2018
Anexa 4 - Descrierea cheltuielilor cu personalul in 2018

Presedinte Consiliu Director,
ADRIAN IVA
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Anexa 1 la Raportul PCD privind activitatea anului 2018
nr crt

Denumire ONG

1 Club Spor v Tenis Fan
2 Funda a Missio Link
3 Asocia a Educo 2004
4
5
6
7
8
9

Asocia a Cetatea Voluntarilor
Asocia a Filologos
Gradinita Troita
Asocia a Arsenie Boca
Scoala Gimnaziala Macea
Ofensiva Tinerilor

10 Asocia a Aspis
11 Asocia a Sharing Smiles
Asocia a de Parin ai Colegiului "Vasile
12 Goldis"
13 Asocia a Club Spor v Warriors
14 Gradinita Efremia
15 Scoala Gimnaziala Vanatori

Obiecvul proiectului
conantare pentru desfasurarea Turneului Interna onal de Tenis "Ilie Nastase" edi a 14
- beneciari 200 de copii si neri
promovarea unui s l de viață sănătos pentru 110 nere provenite din sistemul de
protecție socială
imbunata rea condi ilor de desfasurare a ac vita lor didac ce pentru 25 de elevi
schimbare mobilier creșă cu regim săptămânal frecventata de 25 de copii proveni din
familii defavorizate
imbunata rea condi ilor de desfasurare a ac vita lor didac ce pentru 50 de elevi
imbunata rea condi ilor de desfasurare a ac vita lor didac ce pentru 100 de elevi
dotare cu mobilier gradinita cu 22 de beneciari
sus nerea a 40 de elevi in prega rea suplimentara pentru examenul na onal
cunoasterea de sine si orientarea in cariera pentru 150 de neri
creșterea notelor școlare prin pregă re în perioada vacanței mari pentru 25 de copii
proveniți din familii defavorizate
ac vita educa ve in vacanta de vara pentru 50 de neri proveni din familii
defavorizate
mo vare 20 de neri sa urmeze cariere in domeniile: s inta, inginerie si tehnologie
cadouri de craciun pentru 120 neri, membri ai clubului spor v
dotare cu mobilier gradinita cu 22 de beneciari
campanie informa onala pentru creșterea siguranței și a responsabilității colec ve în
școală - 350 elevi

TOTAL PROGRAM FINANTARE ONG

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

Valoare
(lei)
72,157
20,000
20,000
19,900
19,250
17,955
17,882
17,396
10,000
9,915
9,590
3,000
2,400
1,481
821
241.74
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Anexa 2 la Raportul PCD privind activitatea anului 2018
nr crt Denumire ONG
1 Funda a Painea Vie i
2 Asocia a Oaza
TOTAL PROIECTE EDUCATIONALE
STRATEGICE

Obiecvul proiectului
imbunata rea sistemului de incalzire la o scoala cu 250 de elevi
a@er-school si gradinita pentru 40 de copii proveni din familii defavorizate

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

Valoare
(lei)
75,565
41,800
117.36
5
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Anexa 3 la Raportul PCD privind activitatea anului 2018 – pag 1
nr crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

cazuri sociale 2018 (descriere bene1ciar si scop)
beneciar persoana zica - opera e pe creier ex rpare tumora
beneciar persoana zica care sufera de hipertensiune pulmonara acuta
beneciar persoana zica diagnos cat cu cancer metastaza osoasa
beneciar persoana zica diagnos cat cu tumoare pe creier
beneciar persoana zica - opera e cancer
beneciar persoana zica sprijin pentru achizi e aparat audi v
sprijin nanciar familie cu 7 copii
beneciar persoana zica cu doua fe te gemene de 7 luni - ajutor caz deces so e
beneciar persoana zica - sprijin pentru lucrari stomatologice
beneciar persoana zica- sprijin material pentru daune accident masina
cabinet medical - jumatate din costurile de publicare carte despre tehnici medicale
beneciar persoana zica - trauma sm cranio-cerebral care necesita proteza
beneciar persoana zica care sufera de depresie dupa decesul ului
beneciar persoana zica care a necesitat opera e la inima
beneciar persoana zica cu miopa e congenitala
beneciar persoana zica - pentru opera e la inima
beneciar persoana zica - diagnos cata cu boala gene ca BaBen
beneciar persoana zica - sprijin tratament la Cluj-Napoca impotriva cancerului
amenajare cabinet ORL de la un spital pentru copii
beneciar persoana zica - sprijin material pentru performante deosebite copii
TOTAL PROIECTE SOCIALE – de reportat

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

Valoare
(lei)
32,500
18,000
17,000
10,500
10,000
10,000
6,488
6,047
5,000
5,000
5,000
4,500
4,172
3,500
3,071
3,000
3,000
2,766
2,500
2,500
154.54
4
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Anexa 3 la Raportul PCD privind activitatea anului 2018 – pag 2
nr crt

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

cazuri sociale 2018 (descriere bene1ciar si scop)
TOTAL PROIECTE SOCIALE – reportat
beneciar persoana zica - probleme de sanatate dupa nastere
beneciar persoana zica - inves ga i medicale pentru stabilire diagnos c
beneciar persoana zica - pentru tratament medicale
beneciar persoana zica - nou nascut cu probleme de sanatate
beneciar persoana zica - sprijin material pentru acoperire costuri ocazionate de decesul
tatalui
beneciar persoana zica - sprijin material pentru daune accident masina
beneciar persoana zica operat in urma fracturii a mainii
beneciar persoana zica - pentru achizi e lemne de foc
beneciar persoana zica - inves ga i medicale pentru stabilire diagnos c
beneciar persoana zica cu un copil - divortata cu probleme nanciare
beneciar persoana zica - inves ga i medicale pentru stabilire diagnos c
familie monoparentala cu venituri reduse si copil cu handicap
TOTAL GENERAL PROIECTE SOCIALE

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

Valoare
(lei)
154.54
4
2,500
2,000
1,700
1,500
1,200
1,000
1,000
800
795
700
650
600
168.98
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Anexa 4 la Raportul PCD privind activitatea anului 2018

descriere cheltuieli cu personalul propriu
Salarii si indemnizatii
- presedinte directorat
- prim-vice-presedinte
-vice-presedinte
-membru
-membru
din
care
-secretara

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

2018
98,267
58,971
0
0
11,024
28,272
0

