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Mesajul presedintelui 

            Anul 2021, pe langa faptul ca a fost anul patru de functionare a fundatiei, a marcat si 

inceputul unei noi serii de proiecte si anume cele pe care ne place sa le denumim “proiecte 

proprii”. Dintre acestea cele care ne-au dat cel mai puternic sentiment de implinire au fost cele 

prin care am reusit amenajarea curtilor la doua scoli din mediul rural al judetului Arad. 

  In ce priveste restul de proiecte din in cadrul directiei principale de actiune si anume 

educatia, am reusit sa oferim sprijin la un numar de aproximativ 9.000 de copii si tineri din 

judetele Arad,  Timis si Brasov.  

In ce priveste combaterea pandemiei de coronavirus am actionat la un nivel mai restrans 

comparativ cu anul 2020, oferind sprijin punctual, acolo unde nevoia a ramas in continuare neacoperita. 

Referitor la fondurile destinate persoanelor fizice aflate in dificultate, in anul 2021 ne-a fost 

solicitat ajutorul din partea unui numar de aproximativ 100 beneficiari. 

  In ce priveste toate aceste realizari ma simt dator sa multumesc tuturor celor care au contribuit 

la obtinerea acestor acestora si anume: sponsori, organizatii, voluntari, angajati si membri ai 

Consiliului Director. 

In anul 2022 ne propunem sa continuam proiectele educationale selectate prin intermediul 

concursurilor. In cadrul acestora, o atentie deosebita o va reprezenta cele in care ne propunem 

amenajarea curtilor a cel putin doua scoli. In ce priveste proiectele noi, anul acesta ne propunem sa 

realizam proiectul “Scoala de vanzari pentru TINEri”, un proiect ambitios prin care dorim sa ajutam 

la formarea profesionala a catorva zeci de tineri. 

Avand in vedere realizarile anilor precedenti si obiectivele din anul acesta privim cu incredere 

spre un viitor schimbat in bine de fiecare resursa alocata in acest scop. 

In incheiere vreau sa multumesc anticipat tuturor celor care ne vor fi alaturi in continuare si 

care ni se vor alatura in decursul anului 2022.. 

Adrian Iva 

Presedinte Consiliu Director Fundatia Alber 
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Capitolul I: Prezentare generala 

 

  

 

 

 

DIRECTII PRINCIPALE IN 2021: 

 

 In anul 2021 Fundatia Alber a actionat in urmatoarele trei directii: 

1. Parteneriate cu ONG-uri din județele Arad, Timiş si Brasov pentru susţinerea educaţiei 

formale și non-formale. 

2. Proiecte cu implicare directa in Arad si Timisoara.  

      3.    Intervenție în sprijinirea cazurilor sociale, 

 

 

OBIECTIVE STRATEGICE 

 

Obiectivele strategice aferente celor trei directii au fost: 

1. Dezvoltarea de servicii educaţionale formale si non-formale pentru copii şi tineri. 

2. Dezvoltarea de proiecte in colaborare directa cu unitati scolare 

      3.   Creşterea capacităţii de a furniza servicii sociale specializate beneficiarilor noştri 

 

 

 

OBIECTIVE STATUTARE  

 

  Activitatile realizate in anul 2021 au avut in vedere urmatoarele obiective 

statutare: 

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; 
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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) Organizarea in preajma sarbatorilor a unor actiuni caritabile la centre de copii orfani si 

azile de batrani 

 

k) Investitii in vederea cresterii calitatii conditiilor materiale din unitatile de invatamant 
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PATRIMONIU 

 

 Fundatia Alber are la data de 31.12.2021 un patrimoniu in valoare de 1.627.315 

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) 

- Excedent exercitiu financiar 2019 (758.044 lei) 

- Deficit exercitiu financiar 2020 (-525.978 lei) 

- Deficit exercitiu financiar 2021 (-419.854 lei) 

Valoarea patrimoniului ne asigura capacitatea financiara de a sprijini si in anul 2021 proiecte 

educationale de calitate atent selectionate pe baza de criterii de evaluare eficiente. 

De asemenea, experinta acumulata incepand cu anul 2017 si pana in prezent ne ofera 

posibilitatea de a aloca eficient resursele acolo unde am identificat nevoile reale ale comunitatilor din 

care facem parte. 

 

 

Capitolul II: Conducerea 

                                         

                                        STRUCTURI DE CONDUCERE 

Fundaţia Alber a fost condusa in perioada ianuarie – iunie 2021 prin intermendiul unui 

Consiliu Director format din urmatorii 5 membri, iar in perioada august – decembrie 2021 prin 

intermediul unui Consiliu Director format din 3 membri. 

Schimbarea in componenta Consiliului Director s-a datorat, pe de o parte ajungeri la 

maturitate a primului mandat de 4 ani, iar pe de alta parte din cauza incetarii din viata a colegei noastre 

Ioana Rosetti. 

Incepand din luna septembrie 2021, urmatorii 3 membri au fost alesi sa faca parte din Consiliu 

Director:  

 

Iva Adrian Pavel  

A absolvit Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune din cadrul Universitatii 

Aurel Vlaicu in anul 2002. 

In perioada 2003 – 2017 a ocupat mai multe functii in cadrul mai multor societati comerciale 

din Alber Holding: economist, director economic, auditor financiar intern si director general. 

Are experienta in organizarea activitatilor de: planificare financiara, procedurizare si 

urmarirea respectarii acestora. 
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Incepand cu anul 2017 ocupa  functia de presedinte al Consiliului Director al Fundatiei 

Alber, prima responsabilitate fiind aceea de a organiza fundatia din punct de vedere procedural, 

strategic si executiv. 

 

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. 

 

Popescu Ioana – Cristina 

Este asistent social, cu masterat în Advocacy și Politici Publice, respectiv în Management în 

Asistență Socială. 
Este co-fondator al unei grădinițe și școli private din Timișora.  
După aproape 30 de ani de experiență în domeniul ONG a ales să fie antreprenor în domeniul 

educației prin arta povestirii și improvizației.  
Este atestată ca formator de formatori. În plus, este mentor al unui program de formare în 

copywriting. 
A fost implicată în dezvoltarea, implementarea și promovarea a peste 150 de proiecte și 

evenimente educaționale și cultural-artistice, în sectorul ONG și de business, la nivel național și 

internațional. Este implicată în proiecte de voluntariat încă din anul I de facultate. 
Din 1 iulie 2021 este vice-președinte al Fundației Alber. 
Pune pasiune în ceea ce face, e organizată, directă, optimistă și consideră că detaliile fac 

diferența.  
O colegă de-a ei i-a spus la un moment dat „ești bârna care leagă scândurile și clădește 

poduri.” 
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ORGANIGRAMA FUNDATIEI ALBER IN 2021 
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Capitolul III: Activitati specifice in 2021 

 

Cele mai importante decizii ale Consiliului Director 

 

In anul 2021 membri Consiliului s-au intrunit in 22 sedinte de consiliu unde s-au dezbatut in 

total 41 de puncte. Printre cele mai importante decizii amintim: 

1. Aprobare Regulament intern de functionare Consiliu Director 2021 

2. Aprobare Procedura de lucru interna si a Regulamnetului de desfasurare a concursului de 

proiecte “Finantare ONG 2021” 

3. Aprobare Regulamnetului de desfasurare a concursului de proiecte “iScoala Verde” 

4. Aprobare drafturi de contracte de sponsorizare 

5. Aprobare Buget de venituri si cheltuieli aferent anului 2021 

6. Aprobare situatie financiara la 31.12.2020 si raport de audit 

7. Aprobare Procedura de lucru – social (v.6) 

8. Aprobare Procedura de lucru interna si a Regulamentului proiectului “iScoala – Bursele 

Ioana Rosetti” 

9. Aprobarea punctajului de evaluare a celor 3 sesiuni de proiecte – “Finantare ONG” 
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10. Aprobarea castigatorilor la concursul “iScoala – Verde” 

 

 

Pricipalele proiecte finantate in anul 2021 

- 30 proiecte educaționale finantate cu impact asupra unui număr de aproximativ 8.500 de 

beneficiari direcți.  

- 5 proiecte proprii cu un impact asupra unui numar de aproximativ 385 beneficiari directi 

- 100 de persoane vulnerabile au beneficiat direct de un sprijin financiar pentru depășirea 

situației defavorabile în care se aflau. 

-  10 familii au fost sprijinite prin intermediul serviciilor de consiliere a centrului de 

consiliere si sprijin parinti “Impreuna”.  

 

 

 

Activitatea Centrului de Consiliere si Sprijin Parinti si Copii „Impreuna” 

Centru de consiliere a luat nastere la initiativa Fundatiei Alber si se adreseaza familiilor aflate 

în situaţii de dificultate sau în risc de excluziune socială, părinților/ potențialilor părinți ce au nevoie 

de sprijin pentru a face față dificultăților psiho-sociale care afectează relațiile de familie si copiilor 

care nevoie de sprijin în ce privește dezvoltarea lor armonioasă. 

Din punct de vedere organizatoric acest centru functioneaza ca o activitate proprie fundatiei, in 

calaborare cu un dr. psihilog si un asistent social acreditat. 

Ne bucuram sa va anuntam ca in baza deciziei nr. 754/26.05.2020 emisa de Ministerului Muncii 

si Justitiei Sociale centrul nostru a primit Licenta de functionare nr. 64/26.05.2020. 

Licenta obtinuta ne da dreptul, timp de 60 luni, sa oferim, prin intermediul centrului, consiliere 

familiala si consiliere psiho-sociala. 

In perioada ianuarie – decembrie 2021 prin intermediul Centrului licentiat am oferit sprijin 

pentru aproximativ 30 de beneficiari proveniti din cadru a 10 familii. 

In anul 2022 ne propunem sa continuam activitatea centrului organizand sedinte de consiliere 

pentru cate 10 familii in paralel. 
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Capitolul IV: Informatii financiare 

EXERCITIUL FINANCIAR 2021 

 

A. Rezultatul contabil al exercitiului 

Venituri totale:  1.554.155 lei, din care  

- Sponsorizări (bani sau bunuri) = 647.536 lei 

- Donatii = 505.321 lei 

- Dividende = 10.935* lei 

- Cedari active financiare = 103.931 lei 

- Dobanzi = 7.881 lei 

- Despagubiri = 5.151 lei 

- Diferente de curs valutar = 33.321 lei 

- Alte venituri financiare = 240.053 lei 

 

Cheltuieli totale: 1.974.009 lei, din care 

Sponsorizari acordate: 1.586.387 lei, din care  

- Programul finanţare ONG = 909.040 lei (anexa 1) 

- Proiecte proprii = 388.215 lei (anexa 2) 

- Proiecte sociale = 258.954 lei (anexa 3) 

- Proiecte scop special = 30.178 lei (anexa 4) 

Alte cheltuieli de exploatare: 229.817 lei, din care 

- Personalul si colaboratorii =  106.759 lei (anexa 5) 

- Alte costuri legate de personal (birotica, chirii, combustibil, comunicatii, contabilitate, 

protocol, etc) = 42.421 lei 

- Servicii executate de terti (taxe, audit, consultanti financiari si juridic, publicitate, etc) = 

56.237 lei 

- Servicii din cadrul Centrului de Sprijin si Consiliere Pentru Copii si Parinti = 24.400 lei 

Cheltuieli financiare: 157.117 lei 

- Descarcari gestiune active financiare cedate = 101.642 lei 

- Diferente de curs valutar = 14.896 lei 

- Amortizari = 692 lei 

- Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor financiare = 39.888 lei 

Deficit: -419.854 lei 
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B. Grad de realizare flux de numerar raportat la plan 

                                                                                                                                     u.m. lei                                           

Denumire indicator Plan 2021 Realizat 2021 Grad de 

realizare 

Sold initial 2.054.730 2.054.730  

Incasari estimate totale, din care: 1.000.000 1.333.967 133% 

Sponsorizari in bani 680.000 673.711 99% 

Donatii in bani 300.000 500.000 167% 

Dividende 0 10.935  

Dobanzi 20.000 7.881  39% 

Cedari de active financiare 0 103.923  

Diferente favorabile din reevaluari la curs 

BNR 

0 33.320  

Sume restituite din plati realizate 0 4.197  

Plati estimate totale, din care: 1.700.000 2.041.138 120% 

Sprijin financiar acordat 1.500.000 1.586.387 106% 

Alte cheltuieli 200.000 249.402 125% 

Achizitii materiale pentru proiecte proprii 0 88.086  

Achizitie active financiare 0 102.367  

Diferente nefavorabile din reevaluari la 

curs BNR 

0 14.896  

Excedent estimate/realizat -700.000 -707.746 101% 

Sold final 1.354.730 1.347.559* 99% 

*Nota: suma este compusa din disponibil bancar in valoare de 549.282 lei si obligatiuni in 

valoare de 798.318 lei 

 

ESTIMARI FINANCIARE PENTRU ANUL 2022 

 

A. Flux de numerar estimat in anul 2022: 

Sold initial: 1.347.559 lei 

Incasari estimate totale:  1.652.441 lei, din care:  

- Sponsorizări = 642.441 lei 
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- Donatii = 1.000.000 lei 

- Dobanzi = 10.000 lei 

Plati estimate totale de 2.000.000 lei, din care 

Sprijin financiar de acordat: 1.700.000 lei 

Alte cheltuieli: 300.000 lei,  

Sold final: 1.000.000 lei 

 

 

OBIECTIVE IN 2022 

 

1. Organizare a 3 concursuri de Proiecte educationale pe termen scurt, in lunile 

februarie, iunie si octombrie. 

2. Continuarea Proiectelor “iScoala-Verde” și „iScoala-Bursele Ioana Rosetti” pentru 

beneficiarii din judetul Arad 

3. Realizarea proiectului pilot “Scoala de vanzari pentru TINEri” 

4. Sprijinirea cazurilor sociale in limita bugetului alocat in acest scop 
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              Presedinte Consiliu Director,  

               ADRIAN IVA 
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