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Cine
suntem?
În cei șapte de existență, Fundația Comunitară Cluj
a venit în întâmpinarea nevoilor comunitare ale
cetățenilor Clujului: prin programele și inițiativele
noastre, am încercat să redefinim implicarea
comunității în și pentru comunitate și am contribuit
la articularea mecanismelor filantropice prin
consolidarea punților de legătură dintre cetățeni,
autorități publice și companii private. Ca parte a
unui mediu asociativ dinamic și puternic ancorat în
realitățile comunitare, Fundația Comunitară Cluj își
conturează munca în raport cu viziunea orașului Cluj,
care descrie orașul ca fiind un „spaţiu al realizării
individuale şi colective, cu cetăţeni activi, un mediu
economic creativ, complex, dinamic şi competitiv,
capabil să utilizeze resursele într-un mod integrat şi
să ofere o dezvoltare sustenabilă a comunităţii”. Clujul
este văzut ca o „reţea de comunităţi interconectate, un
laborator al creativităţii sociale, un oraş cu spirit tânăr,
în egală măsură prietenos şi responsabil”.
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Alături de partenerii noștri, susținem această viziune
a unor realizări colective, bazate pe creativitatea,
expertiza, responsabilitatea şi generozitatea
cetăţenilor Clujului, care sunt gata să contribuie la
dezvoltarea comunităţii şi a domeniilor cheie ale
acesteia: educaţie, cultură, mediu, sprijin pentru
grupuri vulnerabile, democraţie locală etc.
Fundația Comunitară Cluj creează, așadar, noi
oportunități și dezvoltă infrastructura necesară
pentru ca orice persoană care dorește să se implice,
să găsească modalitatea potrivită pentru a face acest
lucru. Implicarea devine astfel accesibilă, ușoară,
stimulantă și în deplin acord cu motivațiile personale
diverse.

Conectăm nevoile Clujului cu resursele acestuia, pentru
a îmbunătăți viața locuitorilor. Stimulăm implicarea
și inițiativa companiilor cu interes local și a clujenilor,
pentru dezvoltarea unui oraș incluziv, tolerant, în
care să îți facă plăcere să locuiești, să îți crești copiii,
să studiezi. Suntem un finanțator privat și susținem
interesele filantropice ale donatorilor noștri - persoane
fizice și juridice - gestionând fonduri private, pe care
le direcționăm spre nevoile comunității, sub formă de
granturi și burse.

Valorile noastre sunt transparența, profesionalismul,
parteneriatul și impactul pe termen lung.
În perioada 2008-2014, am acordat finanțări în valoare
totală de peste 1.400.000 de lei pentru peste 200 de
granturi și peste 200 de burse.

Oferim servicii de consultanță companiilor care
doresc să se implice în comunitate, identificând
alături de acestea domeniile pe care le pot susține și
mecanismele prin care pot contribui la dezvoltarea
comunității. Ne adresăm și cercurilor de donatori și
persoanelor aflate în căutarea unor oportunități de
implicare, care permit inclusiv valorificarea experienței
profesionale și de viață.
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Suntem parte
a mișcării
de fundații
comunitare din
România

Fundațiile
comunitare

În România, primele fundații comunitare au apărut
în urmă cu șapte ani la Cluj și la Odorheiul Secuiesc.
Numărul fundațiilor comunitare a crescut anual, astfel,
la finalul anului 2014 existau 12 fundații comunitare
active.

Fundațiile Comunitare stimulează potențialul de
dezvoltare al comunităților locale, prin punerea
resurselor și oportunităților locuitorilor în slujba
idealurilor lor comune.
Contribuie la crearea unor comunități coordonate de
principii precum generozitatea, filantropia, implicarea
și participarea activă, calitatea crescută a vieții.

În 2012 a fost creată Federația „Fundațiile Comunitare
din România”, cu rol de reprezentare pentru fundațiile
comunitare, care susține dezvoltarea filantropiei în
context național.
Programul național de sprijin pentru dezvoltarea
fundațiilor comunitare în România a fost inițiat de
Asociația pentru Relații Comunitare. Începând cu 2012,
Federația „Fundațiile Comunitare din România” a
devenit partener strategic.

Mobilizează resursele din comunitate și pe baza
intereselor filantropice ale donatorilor, le direcționează
în comunități, sub formă de finanțări nerambursabile,
burse, sprijin financiar acordat organizațiilor nonprofit, grupurilor de inițiativă, precum și persoanelor
fizice, pentru proiecte din domenii diverse (educație,
cultură, protecția mediului) și dezvoltarea tinerilor în
zonele geografice pe care le susțin.
Inițiază și mențin legătura dintre donator și nevoile
locale, asigurând astfel continuitatea procesului
filantropic și vizibilitatea actelor de donație.
Dezvoltă platforme pentru cooperare și dialog, prin
care se acordă atenție nevoilor sau oportunităților din
comunitate.
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Fundația
Comunitară Cluj
în 2014
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sedentarismului prin promovarea sportului parkour/freerun
în aer liber; crearea unui Parc Multifuncţional în spațiul „La
terenuri” din Mănăștur; promovarea comerțului întreprins
producătorilor locali de legume, fructe și alte produse, prin
construirea unui prototip pentru infrastructura piețelor mobile
din orașul Cluj-Napoca; promovarea unui stil de viață sănătos și
implicarea comunității turdene într-un proiect comun de sporire
a calității vieții, prin „Open Circuit Bike”; dezvoltarea spiritului
civic şi antreprenorial al tinerilor; crearea unui spațiu de creație și
experiment „Sub Reflector”.

Mesajul
Directorului
Executiv
Simona Cristina Șerban
Director executiv Fundația
Comunitară Cluj

2014 a însemnat, pentru Fundația Comunitară Cluj,
continuarea implementării programelor și mecanismelor de
tradiție, investirea în cartierele din Cluj-Napoca și în orașele
Clujului. Acum, în cel de-al șaptelea an de existență, suntem
mândri că am contribuit la încetățenirea ideii de comunitate
generoasă și dedicată construcției unei societăți capabile să
își redistribuie resursele spre întâmpinarea nevoilor locale.
Am reimaginat un Cluj definit de asociativitate, filantropie și
voluntariat.
Prin cele două ediții noi ale Cercului de Donatori Cluj am
susținut proiecte în cartierele din Cluj-Napoca, dar și în
comunitățile din Turda și Câmpia Turzii. 130 de donatori au
mobilizat, prin donații colective, 63.793 de lei pentru 6 proiecte
prin care se promovează schimbarea socială: combaterea
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Swimathon Cluj, aflat în 2014 la a șasea ediție, a adus împreună
un număr impresionant de înotători și donatori, care și-au propus
să contribuie la îmbunătățirea unor domenii vitale comunității:
educație, sănătate, antreprenoriat, sport, mediu și dezvoltare
personală. În cifre, cel mai important eveniment de strângere de
fonduri al verii, Swimathon Cluj 2014, poate fi sintetizat astfel:
peste 200 de înotători au parcurs 117 km în 8 ore de înot, fiind
susținuți de 800 de donatori, care au contribuit cu 127.060
de lei. Mai mult, în parteneriat cu Runners Club, am derulat o
campanie specială de strângere de fonduri în cadrul Maratonului
Internațional Cluj și am susținut cu 19.500 de lei dotarea
Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii - Secția Terapie Intensivă.
Impactul programelor noastre se reflectă asupra tuturor părților
implicate: prin practicarea sportului preferat, strângem resurse
pentru comunitate și transformăm pozitiv calitatea vieții în Cluj.
Am susținut dezvoltarea și promovarea voluntariatului - un
principiu esențial al unei comunități participative și active prin crearea platformei on line DEEDIn.com, în parteneriat
cu Valmiera Community Foundation (Letonia), Health City
Community Foundation (Slovacia – Banska Bystrica) și West
Flanders Community Foundation (Belgia), în cadrul unui proiect
internațional finanțat prin fonduri europene. Totodată, prin
implicarea în Procesul de Planificare Strategică a Municipiului
Cluj-Napoca, am contribuit la conturarea viziunii orașului pentru
următorii șapte ani, în cadrul grupului de lucru Asocietivitate,
Filantropie și Voluntariat.
Împreună, în 2014 am oferit finanțări și burse în valoare totală de
peste 164043.95 lei, pentru 21 de proiecte din diverse arii și 24 de
burse.
Acest raport prezintă rezultatele Fundației Comunitare Cluj în
2014 și proiectele susținute pe parcursul anului. Mulțumim
donatorilor, finanțatorilor, sponsorilor și colaboratorilor care au
investit resurse și încredere în viziunea noastră.

“

Comunitățile din România sunt parte a unor schimbări
profunde, tot mai rapide. Declinul demografic și
dependența de resurse alocate de autoritățile centrale
le limitează capacitatea de adaptare și șansele de
dezvoltare. Chiar și în aceste condiții, fundațiile
comunitare au un impact pozitiv însemnat dacă reușesc
să impună un tip nou de leadership local, ce stimulează
colaborarea între membrii comunității, pentru acțiuni
care răspund eficient unor nevoi relevante. Colaborarea
dintre fundațiile comunitare poate facilita acest proces de
inovare și adaptarea a unor practici noi.

Gabriel Bădescu,
membru Consiliul Director

“

La Fundația Comunitară Cluj, unul dintre cei mai
importanți parteneri ai noștri, mă simt întotdeauna ca
acasă. Echipa prietenoasă, dedicată idealurilor unei
comunități deschise, filantropice și incluzive, este mereu
pregătită să întâmpine cu foarte mult profesionalism
nevoile persoanelor, grupurilor și locurilor clujene. Nu
cred că mi-aș putea imagina societatea civilă românească
fără Fundația Comunitară Cluj. De ce? Pentru că
exemplifică perfect modul în care fiecare dintre noi
poate articula valorile asociate cu grijă față de celălalt și
filantropia ca mod de viață.

Alis Costescu,
director executiv Fundația Rațiu pentru
Democrație
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Ariile în care am
investit.
Mecanismele și
campaniile care
s-au evidențiat în
2014
11
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Cercul de
donatori Cluj
Fundația Comunitară Cluj susține dezvoltarea unui
mecanism de strângere de fonduri care vizează în
principal donatorii individuali. Implementat în plan local
sub egida The Funding Network (TFN), în parteneriat
cu Asociația pentru Relații Comunitare (ARC), acest
mecanism vine cu o nouă abordare în atragerea de
fonduri, prin care grupuri de donatori propun proiecte
din domenii diferite și se reunesc pentru a le susține.
Fundația Comunitară Cluj a susținut în 2014 organizarea
a două ediții ale Cercului de Donatori Cluj. La ediția din
15 mai 2014, pe tema ”Mini A.B.C. Acțiune.Beneficiu.
Comunitate”, s-au strâns resurse pentru: încurajarea
publicului clujean în a participa la activităţi sportive
de tip free run şi prin construirea unui spaţiu destinat
antrenamentelor de tipul parkour; crearea unui Parc
comunitar de socializare şi joacă alternativ menit să
aducă locuitorii împreună, asumarea comună a spaţiului
şi la continuarea construcţiei comunitare în zona La
Terenuri Mănăştur și construirea unei prototip pentru
infrastructura piețelor mobile din orașul Cluj. Au fost
mobilizați peste 33.000 de lei, din care 14.900 servicii și
produse in kind, de la peste 60 de donatori.

Rotary Câmpia Turzii pentru dezvoltarea competențelor
de leadership și comunicare a 24 de liceeni; Sub reflector,
propus de Organizația Reactor pentru crearea a două
spectacole-colaj în care performerii sunt persone din
comunitate fără pregătire artistică care vin împreună întrun spațiu deschis de exprimare.

La ediția din 13 noiembrie 2014 a Cercului de Donatori
Cluj, în parteneriat cu Centrul Rațiu pentru Democrație,
pe tema ”Orașele Clujului„ și care a avut loc la Fabrica de
Timp Liber din Turda, peste 60 de persoane au reușit să
mobilizeze peste 33.000 de lei pentru trei proiecte locale
din Turda și Câmpia Turzii.

“Încercăm să îi facem pe oameni să conștientizeze că nu
este greu să donezi și că poți face acest lucru într-un mod
foarte creativ”
Bita Zerbeș
donator Cercul de Donatori Cluj

Cele trei proiecte care au fost aduse în centrul atenției
sunt: Open Circuit Bike, propus de Centrul Rațiu pentru
Democrație pentru realizarea unui stand cu biciclete
de închiriat și trasee speciale către rezervațiile naturale
din zona Cluj-Turda; Și tu poți fi lider, propus de Clubul

“Lucrurile sunt foarte simple: e bine să faci bine pentru
comunitate.”
Rolf de Graaf,
donator Cercul de Donatori Cluj
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Swimathon
Cluj
Ediția a 6-a

117 km înotați, peste 105.000 de lei mobilizați la cea de
a șasea ediție Swimathon Cluj din data de 5 iulie 2014
Clujenii generoși și la cea de a șasea ediție consecutivă
a Swimathon Cluj! Cel mai important eveniment
sportiv de strângere de fonduri al verii s-a desfășurat
și în acest an într-o atmosferă plină de generozitate,
energie și bucuria de a face bine. An de an, Fundația
Comunitară Cluj aduce astfel împreună oameni cu
povești inspiraționale care ne propun proiecte și cauze
în care cred, înoată pentru ele și le susțin financiar.

Swimathon 2014 a însemnat: 19 proiecte din arii
diverse; 220 înotători; 117 km înotați, 2.338 lungimi
de bazin; 105.000 lei mobilizați; 500 susținători; 50
voluntari; 800 de participanți la eveniment.
În cele 6 ediții implementate, au fost mobilizați peste
512.000 de lei de la peste 3.000 de susținători –
donatori pentru 76 de proiecte.
Felicităm dedicarea, energia și generozitatea cu care
comunitatea a contribuit la o nouă ediție Swimathon
de succes. An de an înotăm pentru proiectele Clujului
și împreună reușim să facem mai mult decât fiecare
separat. Punem împreună resurse puține de la mulți și
contribuim la schimbarea în bine pe care ne dorim să o
vedem în jurul nostru.
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Am susținut dezvoltarea și promovarea voluntariatului
în 2014, un principiu esențial al unei comunități
participative și active, prin crearea platformei on
line DEEDIn.com în cadrul unui proiect internațional
finanțat prin fonduri europene, în parteneriat cu
Valmiera Community Foundation (Letonia), Health City
Community Foundation (Slovacia – Banska Bystrica) și
West Flanders Community Foundation (Belgia).
DEEDIn (www.deedin.com) este o platformă online
gândită special pentru a promova ONG-urile și pentru
a încuraja voluntariatul în rândul cât mai multor
persoane. Pe platformă, ONG-urile își fac un profil și au
oportunitatea de a-și comunica activitățile relevante,
în timp ce membrii pot face check-in și pot împărtăși
experiențele lor de voluntariat. De asemenea,
voluntarii vor fi răsplătiți pentru munca lor printr-o
serie de badge-uri: cel mai activ voluntar, cea mai
interesantă poveste, cele mai multe ore petrecute întrun ONG etc.
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DEEDIn este o rețea de socializare dedicată
organizațiilor neguvernamentale și voluntarilor lor, dar
și un instrument complet de monitorizare a activităților
de voluntariat din țară. În prezent, rețeaua este
utilizată în 4 țări: România, Belgia, Letonia și Slovacia.
Prin proiectul DEEDin, Fundația Comunitară Cluj în
peneriat cu Federația „Fundațiile Comunitare din
România” și Federația Volum au susținut organizarea
Galei Naționale a Voluntarilor 2014.

Fonduri de
finanțare
administrate în
2014
17

Finanțări 2014
Valoare totală: 146.463,95 lei
din care 104.029,7 lei pentru 18
proiecte finanțate din arii diverse și
42,434,25 lei pentru 28 de burse
acordate.

Fondul SWIMATHON Cluj și Fondul
Maratonul Internațional Cluj
Dezvoltare Fond: contribuții donator individuali și
corporații prin campania de strângere de fonduri
Swimathon Cluj 2013 și Maratonul Internațional Cluj
“Centrul Daniel - Locuinte Protejate pentru tineri”
(social), Societatea de Caritate Blythswood – 11025 lei
“Vreau să trăiesc liber” (social), Fundația Somes Dej 4394,5 lei
“Drive your community for better” (educație), Fundația
Danis pentru Dezvoltare Manageriala - 6294,25 lei
“Împreună schimbăm vieți” (social), Asociația pentru
Solidaritate și Empatie “Claudia Safta” – 3400 lei
“Tabăra de Vară Temerarii 2014” (educație), Asociația
Little People - 5741,75 lei
“Școala de vară Smart Kids” (educație), Asociația
Something New - 2813,5 lei
“Intervenții asistate de animale pentru copiii de la
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centrul de zi Caritas” (educație-sănătate), Asociatia Dog
Assist - 4000 lei
“O masă caldă” (social), Societatea Studentilor la Știinte
Politice, 1479 lei
“Alianța faptelor bune din Pata Rat” (social), Centrul de
Resurse pentru comunitate - 686,8 lei
“Construiește un viitor” (educație), Transylvania College
- 6794,9 lei
“ Asociația Zâmbete pentru fluturași” - 19500 lei

Fondul Cercului de Donatori Cluj
Dezvoltare Fond: contribuții donatori individuali și
corporații
“Parkour” (educație - sport), Andrei Tompa – 5800 lei
“EduPractic” (educație), Fundația Danis pentru
Dezvoltare Managerială – 7650 lei

“ACTitudine, Școala de Improvizație” (educație),
Asociația Dreams for Life - 6300 lei
“Play Mănăștur - Parc comunitar de socializare și joacă”
(educație - social), Asociația Colectiv A – 5000 lei
“Piețele Volante” (social - mediu), Asociația Studenților
Arhitecți – 5000 lei
“Step UP, Cluj Hub” (educație - business), Asociația
Forum - 5000 lei

Fond Opera
“AIDA” (cultură), Asociația Fidelia - bucuria operei –
3150 lei

Burse de excelență

Crișan Dorel Radu - 3800 lei

Haș Andrada 1150 lei
Istrate Maria 1150 lei
Kovacs Laszlo 1150 lei
Mureșan Petru 1150 lei
Mardare Ruben 1150 lei
Rusu Victoria 1150 lei
Purcel Roxana 1150 lei
Spaniol Adriana 1150 lei
Țigărean Aurel 1150 lei
Pop Maria 1150 lei
Miron Claudia 690 lei
Borza Cătălina 690 lei
Călușer Mihaela 690 lei
Haș Andrada 690 lei
Istrate Maria 690 lei
Mureșan Petru 690 lei
Purcel Roxana 690 lei
Sajgo Norbert 690 lei
Pop Maria 920 lei
Țigărean Aurel 690 lei
Spaniol Adriana 690 lei

Fond Burse Swimthon
Contribuții donatori individuali și corporații
Lehene Dorel - 5650 lei
Miron Claudia – 1150 lei
Aldea Gabriel - 558,45 lei
Văipan Simona Cristina - 5402,9 lei
Mezei Dumitru Ștefan - 5402,9 lei

Fondul de Burse al Fundației Comunitare
Cluj

Fondul de Burse, nivel de studiu liceal:
Contribuții donatori individuali și corporații:
Borza Cătălina 1150 lei
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Implicarea în
comunitate
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Cluj-Napoca este un oraș multifațetat care ar putea fi
văzut și descries în mai multe moduri fiind aproape
ca o pată de cerneală. Orașul este unul cosmopolit și
multicultural însuflețit de cei peste o sută de mii de
studenți, veniți de prin toate colțurile țării, ba chiar
și din străinătate. Viziunea oraşului Cluj-Napoca face
referire la oraş ca la un “spaţiu al realizării individuale
şi colective, cu cetăţeni activi, un mediu economic
creativ, complex, dinamic şi competitiv, capabil să
utilizeze resursele într-un mod integrat şi să ofere o
dezvoltare sustenabilă a comunităţii”. De asemenea,
ca o “reţea de comunităţi interconectate, un laborator
al creativităţii sociale, un oraş cu spirit tânăr, în egală
măsură prietenos şi responsabil”.

dezvoltarea comunităţii, cât şi a domeniilor cheie ce
ţin de educaţie, cultură, mediu, sprijin pentru grupuri
vulnerabile, democraţie locală etc.

Un sector asociativ, filantropic şi de voluntariat
dezvoltat susţine această viziune a unor realizări
colective, bazate pe creativitatea, expertiza,
responsabilitatea şi generozitatea cetăţenilor Clujului
care sunt gata să contribuie, în mod liber consimţit, la

Fundația Comunitară Cluj pune accent pe evaluarea
și cunoașterea nevoilor comunității, pe impactul
intervențiilor în comunitate, pe dezvoltarea de
parteneriate locale și identificarea ariilor strategice în
care investește.

Fundația Comunitară Cluj vine în întâmpinarea acestei
viziuni și crează oportunități și dezvoltă infrastructura
necesară pentru ca orice persoană care dorește să se
implice să găsească modalitatea potrivită pentru a face
acest lucru. Implicarea devine astfel accesibilă, ușoară,
stimulantă, în acord cu motivațiile personale diverse;
oamenii se bucură de o experiență pozitivă atunci când
se implică.
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Cifre și aspecte
financiare pentru
2014
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VENITURI

CHELTUIELI

Venit 2014: 529250.79 lei
• Venituri totale 2014: 650200.2 lei
• Din care venit încasat în 2014 aferent lui 2015: 		
120949.41 lei

Total cheltuieli: 530920.61 lei
• Total cheltuieli finanțări și costuri administrative:
520206.71 lei
• Cheltuieli din diferențe de curs: 590.28 lei
• Cheltuieli cu amortizări: 5826.12 lei
• Cheltuieli din pierderi de creanțe: 4297.5 lei

Persoane fizice: total 229252.46 lei
• Persoane fizice din România: 89528.06 lei
• Persoane fizice din străinătate: 139724.4 lei
Companii: 78449.32 lei
Instituții publice și private: 250454.21 lei
• Fonduri publice: 65530.79 lei
• Programul Național de Fundații Comunitare: 51000
lei
• Fundații/persoane juridice private asociate cu 		
programul național: 131045.79 lei
Resurse autogenerate: 1137.17 lei

Fonduri de finanțare: granturi, burse și proiecte
comunitare: total 164043.95 lei
• 21 granturi: 114993.95 lei
• 24 burse: 49050 lei
Fonduri cu destinație specifică, programe
implementate de Fundație: total: 63007.3 lei
• Fond DeedIn, proiect internațional destinat
promovării voluntariatului în rândul tinerilor:
63007.3 lei
Costuri administrative și programe implementate de
Fundație: total: 294883.44 lei
• Conferințe, ateliere, întâlniri: 29777.3 lei
• Comunicații: 25998.98 lei
• Transport: 11665.89 lei
• Echipamente: 5353.78 lei
• Costuri birou (chirie, consumabile): 33403.71 lei
• Comisioane bancare: 3310.69 lei
• Personal: 206028.67 lei

Fond de rezervă: 52.500 lei
Fond de endowment: 10.000 lei
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Rezultate
cumulate pentru
intervalul
2008-2014
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Raportul de
audit
s.c. MDA GLOBAL AUDIT s.r.l.
Capital social: 15.000 lei

Audit  financiar  ·  Contabilitate  ·  Taxe  ·  Consultanţă  financiară  ·  Evaluări

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT
Către,
Consiliul Director,
Fundaţia Comunitară  Cluj
Cluj-Napoca, România
1. Raportul  auditorului  asupra  situaţiilor  financiare
Noi  am  auditat  situaţiile  financiare  ale  Fundaţiei  Comunitare  Cluj,  („Fundaţia”)  întocmite  la  
31 decembrie 2014,   compuse   din   bilanţ,   contul   rezultatului   exerciţiului   precum   şi   notele  
explicative.
Situaţiile  financiare  mentionate  se  referă  la:





Capitaluri totale
Venituri totale
Cheltuieli totale
Deficit

109.423
529.251
530.921
1.670

lei
lei
lei
lei

2. Responsabilitatea  conducerii  pentru  Situaţiile  financiare
Aceste situaţii   financiare sunt responsabilitatea conducerii fundaţiei   şi   sunt   întocmite   în  
26conformitate   cu   reglementările   de   contabilitate   aplicabile   în   România,   respectiv Legea
contabilităţii   nr.   82/1991,   republicată   (Legea 82/1991)   şi   O.M.E.F. nr. 1969/2007 privind




Cheltuieli totale
Deficit

530.921 lei
1.670 lei

2. Responsabilitatea  conducerii  pentru  Situaţiile  financiare
Aceste situaţii   financiare sunt responsabilitatea conducerii fundaţiei   şi   sunt   întocmite   în  
conformitate   cu   reglementările   de   contabilitate   aplicabile   în   România,   respectiv Legea
contabilităţii   nr.   82/1991,   republicată   (Legea 82/1991)   şi   O.M.E.F. nr. 1969/2007 privind
aprobarea   reglementărilor   contabile   pentru   persoanele   juridice   fără   scop   patrimonial  
(O.M.E.F. 1969/2007).   Această   responsabilitate   include:   conceperea,   implementarea   şi  
menţinerea   unui   control   intern   relevant   pentru   întocmirea   şi   prezentarea   fidelă   a   situaţiilor  
financiare ce   nu   conţin   denaturări   semnificative   datorate   fie   fraudei,   fie   erorii;;   selectarea   şi  
aplicarea politicilor contabile adecvate; elaborarea   estimărilor   contabile   rezonabile   pentru  
circumstanţele  date.
3. Responsabilitatea auditorului
Responsabilitatea  noastră  este  de  a  exprima  o  opinie  asupra  acestor  situaţii  financiare, pe baza
auditului efectuat. Noi am efectuat auditul nostru în conformitate  cu  Standardele  Româneşti  de  
Audit adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România care sunt aliniate la Standardele
Internaţionale   de   Audit.   Aceste   standarde   ne   cer   ca   noi   să   ne   conformăm   cerinţelor   etice,   să  
planificăm   şi   să   efectuăm   auditul   în   vederea   obţinerii   unei   asigurări   rezonabile   că   situaţiile  
financiare  nu  conţin  denaturări  semnificative.
Capital social: 15.000 lei
Un  audit  implică  realizarea  procedurilor  necesare  pentru  obţinerea  probelor  de  audit  referitoare        
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la  sumele  şi  informaţiile  publicate  în  situaţiile  financiare.  

s.c. MDA GLOBAL AUDIT s.r.l.

s.c. MDA

Audit  financiar  ·  Conta

Procedurile   selectate   depind   de   raţionament
situaţiile   financiare   să   prezinte   denaturări   se
respectiva  evaluare  a  riscurilor,  auditorul  anali
întocmirea   şi   prezentarea   fidelă   a   situaţiilor   f
proceduri  de  audit  adecvate  în  circumstanţele  
privire  la  eficacitatea  sistemului  de  control  inte
de   asemenea,   gradul   de   adecvare   a   politicilor
contabile elaborate de conducere   sunt   rezona
financiare.   Considerăm   că      auditul   efectuat   fu
opiniei.

Procedurile   selectate   depind   de   raţionamentul   auditorului,   inclusiv   evaluarea   riscului   ca             4. Opinia auditorului
Str.  Dorobanţilor  nr.70, Cluj-Napoca; CUI: RO 12598235; ORC: J12/52/2000
situaţiile   financiare   să   Tel/Fax
prezinte  +40
denaturări  
datorate   fie   fraudei,   fie   erorii.   1În  
264 450215semnificative  
; E-mail: office@mdaglobal.ro
respectiva  evaluare  a  riscurilor,  auditorul  analizează  sistemul  de  control  intern  relevant  pentru  
ww.mdaglobal.ro
În   opinia   noastră,   situaţiile financiare o
întocmirea   şi   prezentarea   fidelă   a   situaţiilor   financiare   ale   entităţii   cu   scopul   de   a   planifica  
semnificative,   a   poziţiei   financiare   a   fund
proceduri  de  audit  adecvate  în  circumstanţele  date,  dar  nu  în scopul  exprimării  unei  opinii  cu  
activităţii   sale,   pentru   perioada   încheia
privire  la  eficacitatea  sistemului  de  control  intern  al  entităţii.  În  cadrul  unui  audit  se  evaluează,  
reglementările   contabile   din   România,   şi  
1969/2007.
de   asemenea,   gradul   de   adecvare   a   politicilor   contabile   folosite   şi   măsura   în   care   estimările  
contabile elaborate de conducere   sunt   rezonabile,   precum   şi   prezentarea   globală   a   situaţiilor  
5. Raportul administratorilor
financiare.   Considerăm   că      auditul   efectuat   furnizează      o   bază   rezonabilă   pentru   exprimarea  
O.M.E.F. 1969/2007 solicită   auditorului   o   op
opiniei.
administratorului cu situaţiile  financiare anual
face parte din situaţiile  financiare.  În  urma  au
4. Opinia auditorului
între   sumele   menţionate   în   Raportul   adminis
fundaţiei    întocmite la 31 decembrie 2014.
În   opinia   noastră,   situaţiile financiare oferă   o   imagine   fidelă,   sub toate aspectele
semnificative,   a   poziţiei   financiare   a   fundaţiei la 31 decembrie 2014 şi   a   rezultatelor  
Mircea  Dragoş,
activităţii   sale,   pentru   perioada   încheiată   la   această   dată,   în   conformitate   cu  
Auditor financiar
reglementările   contabile   din   România,   şi   anume   cu   Legea 82/ 1991 şi   O.M.E.F. nr.
1969/2007.
5. Raportul administratorilor

O.M.E.F. 1969/2007 solicită   auditorului   o   opinie   privind   gradul   de   conformitate   a   Raportul  
administratorului cu situaţiile  financiare anuale  ale  aceluiaşi  exercitiu  financiar,  deşi  acesta  nu  
face parte din situaţiile  financiare.  În  urma  auditului  efectuat  nu  au  fost  constatate  necorelaţii  
între   sumele   menţionate   în   Raportul   administratorului   cu   cele   din   situaţiile   financiare   ale
fundaţiei    întocmite la 31 decembrie 2014.

Mircea  Dragoş,
Auditor financiar

Înregistrat la C.A.F.R. sub nr. 719/2001
în numele
S.C. MDA GLOBAL AUDIT S.R.L.
Înregistrată  la  C.A.F.R.    sub  nr.  116/2001
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Str.  Dorobanţilor  nr.70, Cluj-Napoca;
Tel/Fax +40 264 450215

Echipa FCC,
finanțatori,
sponsori,
parteneri
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Consiliul Director al
Fundației Comunitare Cluj

Echipa Fundației
Comunitare Cluj

Bita Zerbes, președinte

Simona Cristina Șerban, Director executiv

Ioana Căprar, vicepreședinte

Larisa Andrecuțiu, Manager atragere de fonduri și
managementul donatorilor

Ulise Blaj, trezorier
Gabriel Bădescu

Lucian Lupu, Manager programe de finanțare

Hunor Kovacs

Ruxandra Bărbat, Asistent administrativ și suport
programe

Rada Sonea

Sanda Fălcușan, expert contabil
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Interni și voluntari
În 2014, peste 50 de voluntari s-au implicat în
activitățile desfășurate de Fundația Comunitară Cluj, în
mod special în organizarea de evenimente, activități de
atragere de fonduri, comunicare și altele.

Colaboratori
Iuliu Duma, Sveatoslav Veaceslav, Geanina Sălăgean,
Ciorchin, Epsilon, Triba Film.

Donatori, finanțatori și
sponsori
Fundația Charles Stewart Mott Foundation, Primăria și
Consiliul Local Cluj-Napoca.

Donatori individuali
Fred C. Robey este cel mai mare donator individual al
Fundației Comunitare Cluj
Cristina Anton, Ioana Plaias, Dan Trif, Petra Puiu,
Alin Jidveian, Ursu Camelia Adriana, Andreea Cheta,
Olteanu Mariana, Aurel Bojan, Georgiana Nicoara,
Liuta Rogozan, Alina Pop, Maria Plaias, Simona
Iordachescu, Corina Hossu, Adina Zosin, Alex Borza,
Cristi Nicoara, Ana Manciu, Didona Kiraly, Ramona
Cuc, Ulise Blaj, Dragos Crisan, Cecilia Ciogmarean,
Dana Eleches,Ferencz Vizsnyai, Voichita Muresan,
Negru Florina, Larisa Dragos, Eugen Bense, Mihaela
Comsulea, Laura Stanciu, Adela David, Oana Jura,
Popa Lucian, Ioan Plaias, Bogdan Ionut Crisan, Ioana
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Catinean, Ioana Hristu, Alin Crisbasanu, Flaviu Siminic,
Alexandra Trifan, Georgiana Nicoara, Julien Lalescu,
Iulia Holhos, Monica Roman, Andrei Obreja, Bogdan
Cirjeu, Raluca Jurca, Gabriel Halma, Dana Eleches,
Gabriela Rusu, Oltean Ioana –Alina, Bela Jenei,
Minodora Moga, Adrian Manole, Alexandra Mihali,
Adriana Mihali, Dorin Jorea, Cristina Baciu, Iulia Avram,
Krisztina Orosz, Anisoara Bordei, Radu - Cristian
Condrea, Dumitru Falca, Letinu Catalin Alexandru,
Razvan Lefter, Varsan Cristian Ioan, Adrian Mitroi,
Toma Alida, Baci Anca, Corina Boldor, Hunor Kovacs,
Mihai Corovei, Raluca Palade, Maria Carbunaru, Rarita
Zbranca, Andras Farkas, Simona Goje, Kohl Benjamin,
Alexandru Molnar, Marian Irimies, Daniel David,
Mihaela Giurgiu, Silviu Matu, Ramona Poenaru, Razvan
Simion, Ioana Brie, Cordelia Badescu, Rada Sonea,
Dan Apostol, Gabriel Dombri, Augustin Poptelecan, Lia
Supuran, Tiberiu Moisa, Fred, Diana Rus, Rolf de Graaf,
Bogdan Radulescu, Deszo Peter, Geanina Salagean,
Andreea Hasna, Mihai Leaha, Voicu Bojan, Mircea
Carlanaru, Simona Șerban, Șandor Ioana, Tomoiagă
Monika, Doina Popovici, Cuc Ramona, Iulia Onău,
Vulea Camelia Alexandrina, Nemeș Corneliu, Georgeta
Câmpean, Peslari Daniel, Rada Mureșan, Varga Livia,
Trevor Lothrop, Emese Toth, Vlad Negru, Larisa Dragos,
Eugenie Harvey, Nicola Ratiu, Eleonora Patrui, Chiperc
Doru, Marius Maier, Mircea Irimie, Corneliu Bordea,
Oana Botescu, Andrei Crisan, Adelaida Haiduc, Bondor
Laurentiu, Mateescu Dumitru, Kakassy Blanka, Lucian
Nemeș, Mihai Hădărean, Vasile Iepure, Ioana Micu, Lia
Supuran, Chis Stefan, Sorin Moldovan, Claudiu Florea,
Francisca Mathe Kiss, Boara Remus Florian, Zaharia
Ruxandra, Cristina Udrescu, Cioara Nadia Cornelia,
Andrei Olariu, Horvat Zoltan, Anca Tataru, Vatca
Cristian, Marius Petrusan, Hrimic Radu, Ioana Hausi,
Cristina Cota, Fagadar Nicolae, Bianca Bota, Guttman
Filip, Moga Dorina, Albu Monica, Podut Mirabela,
Oana Jura, Fagadar Ioana,Anca Pusca, Oltean Andreea,
Manu Paul, Vancea Sebastian, Vancea Diana, Carasel
Cristina, Jurca Dragos, Moldovan Alina, Daniela Borda,
Remus Florian Boara, Raluca Chiorescu, Razvan Simion,
Oana Jura, Budusan Amadeus, Herbert Szasz, Claudia
Brad, Ioana Moraru, Munteanu Carmen Mihaela,
Rus Magdalena, Sonea Rada, Iancu Monica, Popan
Dan, Cătălin Andrei, Dan Chiuzbaian, Iuliana Blanaru,

Vârtan Claudiu Horia, Boc Alex, Fogarasi Anita, Kapus
Ladislau, Oana Dobrican, Ioana Caprar, Anca Oprea,
Cristina Osan, Pop Maria, Simina Berindean, Bogdan
Irsik, Andrei Lolos, Calin Platon, Loredana Mavrodin,
Corniciu Adrian, Osan Cristiana, Alina Oros, Razvan
Sonea, Claudiu Mateias, Oltea Ceraceanu, Ioana Ghilea,
Andrei Spataru, Incze Zsuzsa, Iacob Duch, Marius
Bud, Banu Oana Teona, Gaitan Denis, Chitic Camelia,
Barta Adrian, Flavius Pop, Santa Lavinia Flavia, Bozga
Liviu, Calian Lucian, Denis Postu, Claudiu Vasiluta,
Novac Iulian, Muresan Irina, Nutiu Marius Alexandru,
Andra Coroian, Salagean Ana, Casian Dragomir, Voicu
Oprean, Bianca Bota, Elena Caprar, Negrea Octavian,
Bologh Marton, Balogh Tibor, Incze Iren, Ciobanu
Carmen, Rus Dragos, Roba Florin, Kador Imola, Kiss
Emese, Kiss Jozsef , Irina Muresan, Nes Camelia Ioana,
Vlad Negrean, Zsegredyes Ramona, Tudor Ticlau, Paul
Farcas, Daniel Buda, Alin Cobarzan, Andreea Mogos,
Amelia Gorcea, Horea Raboca, Simona Serban, Sabau
Dragos, Paula Beudeanu, Larisa Dragos, Alin Chindea,
Florin Zubascu, Razvan Chereches, Kovacs Borbála,
Bianca Bota, Daniela Salagean, Olivia Toderean, Stanica
Cristina, Carmen Costina, Nicu Urs, Szalant Levente,
Radu Liviu, Topan Flavia, Levente Salat, Emil Boc,
Leylah Zerbes, Calin Hintea, Neamtu Bogdana, Ionut
Burca, Boari Vasile, Teodora Rat, Pavel Bianaca, Balogh
Natalia, Chiriciuc Gabriela, Culic Florina, Cobarzan
Catalin, Jacoa Claudiu, Cristina Hintea, Tibolmas Vasile,
Roger Hamlin, Diana Certan, Boldor Ovidiu, Pop
Adrian-Grigore, Mihai Letia, Erika Kramarik, Anisoara
Pavalea, Ioana Lepadatu, Farcas Veronica, Iancu Ioana,
Balan Delia, Meda Muhudofeanu, Ambrudan Mirela,
Munteanu Diana, Florea Florin, Ioana Tarnu, Ilies
Veronica, Boldor Ovidiu, Cosmin Irimies, Laura Irimies,
Adina Filip, Adrian Bardasan, Raluca Viman Miller,
Raluca Miclea, Florin Onighi, Bogdan Zeic, Szatmari
Ioana, Szatmari Dani, Iuliana Coste, Adina Balea, Luca
Iuliana Alexandra, Ruxandra Mercea, Adina Cristea,
Iulia Igna, Bratfalean-Igna Alexandru, Anca Rusu,
Fechete Domnita, Simona Baciu, Mercea Ruxandra,
Muresan Cristina, Cristiana Ionescu, Stoenoiu Raluca,
Genoveva Ghiuri, Serban Alexandru, Hertel Marie,
Ferencz Alexandra, Fechete Raveca, Illian Greenwood,
Popescu Dana, Romaniuc Mihaela, Tararu Alexandra,
Manolea Adrian, Gansca Paul, Anca Andreea
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Borsan, Beatrix Rednic, Sabau Dragos, Miron Cornel,
Plassmann Bettina, Cosma Erika, Estrea Martin, Jozsef
Varro, Janos Istvan, Pall-Attila Mike, Attila Tibor Daray,
Pop Claudia, Ambrus Oszkar, Tibor Attila Tabias, Tibor
Moldvai, Balazs si Juti Zagoni, Gabor Aron, Sebastian
Bota, Boyte Lorand, Mathe Reka, Simon Thompson,
Arpad Elod Mihaly, Andras Falus, Lucian Barbat,
Magdo Sandor Istvan, Popa Adrian, David Barnes,
John Wilson, Anna Viski, Székely Jozsef, Harry Latimer,
MacLeod Charles, Sam Thompson, Berke Krisztina,
Szackas Levente, Halmen Isztvan, Lavasz Edith, Fratica
Iulia, Armanca Mara, Vescan Bianca, Soori Toth Gabor,
Belenyesi Gabriela, Csiszer Balazs, Finlay Mackenzie,
Radu Rosca, Csiszer Maria, James Campbell, Dana
Chantree, Harry van der Steege, Kiss Zoltan, Reka
Zsuzsanna Mathe, Alexandru Szitas, Cristinna Suciu,
Boros Krisztina, Sara Molnar, Porkolad Ferenc, Jozsef
Varro, Suciu Cristina Domnica, Ioana Plaias, Timpau
Alexandra, Zoltan Keleme, Conde Marcel George,
Raluca Marila, Oana Jura
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Nicoleta Salcudean, Ioana Szatmari, Adela Valesasan,
Tanta Stanculescu, Gadola Stefan, Istvan Szabo, Dan
Havrilet, Daniel Policsek, Doru Lupeanu, Loredan Alina
Turdean, Culic Irina , Mircea Comsa, Doina Malai, Adi
Trusca, Ligia Cremene, Rodica Zamfir, Csengeri Zsolt,
Cristian Chifu
Stelian Ivan, Calin Moldovan, Anton Alexandru Kiss,
Ciontos Gabriela-Liza, Micu Bogdan, Alexandru,
Tapalaga Ioana Mirona, Bogdan Potra, Jurcan Georgeta,
Bodocan Niculina, Dumitru Dumitrescu, Amafiana
Gherman, Alin-Mihai Gavriliu, Bindea Ioana, Cornel
Ban, Mircea Cioata
Ana Maria Szabo Ghiltan, Angela Rusu, Iepan Marius,
Sergiu-Corneliu Tamas, Zaharie Filip Sonia Comsulea,
Valeria Mihaela, Adrian Sabou, Linda Tantau, Dan
Suciu, Bria Alexandru, Bogdan Albert , Lucia Lapusan,
Bianca Silvia Pop, Dorina Kudor, Stefan Cibian, Roxana
Sofica, Pamela Ignat, Cristian Lazarescu, Lucian Raul
Muresan, Cristina Chismore, Anicuta Focsa, Lucian
Cozmuta, Crayford Bianca, Cristina Irimie, Emily Poag,
Beatrix Rednick, Petrut Alina, Oana Dobrican, Szilagyi
Istvan Jozsef, Sandu Babasan, Petrar Petronela, Flaviu
Ranta, Deidre Beadle
Ayemi Lawani, Diana Loredana Munteanu, Iosif Ienei,
Roxana Adina Huma, Victor Cepoi, Iuliana Paglisan,
Ioana Ionescu, Mihaela Iosep, Anatolie Cosciug, Zsolt
Kuglis, Paula Beudean, Razvan Simion, Silviu Calin,
Mosoreanu Marius, Marius Maier , Rada Muresan,
Serban Bajdechi, Oana Jura, Barbos Sorin, Sepsi Mihai
Andrei, Maria Marincus, Ploscar Marius Horatiu, Domsa
Alex Cristian, Ana Maria Rotaru, Petrus Sorin, Ciprian
Costea, Marius Pop, Mina Lucaciu, Calin Lucaciu,
Isabela Ghioca
Barbat Ruxandra, Dan Kiraly, Didona Kiraly, Simona
Scridon, Ulise Blaj, Vlad Negru, Ioana Nemes
Flavius Siminiuc, Bogdan Crisan, Corpodeanu Alina,
Dan Trif , Emese Toth, Raluca Nistor, Rada Tifrea, Raul
Cornel, Ioana Patrau, Oana Jura, Iulia Prodan, Corina
Hossu, Valentin Vesa, Ursa Alex
Ursa Gheorghe, Jeler Marina, Mihai Comsulea, Puscas
Ciprian, Sofia Roberts, Comsulea Valeria Mihaela, Delia
Boboi, Dorin Ples, Magda Elena Stavaroiu, Gyorgy
Lorant Sandor, Cristina Crisan
Ioana Chis.

Parteneri naționali

Sponsori

Organizații/ Instituții

LunchBox SRL, YARDI, Genpact, Marty Restaurants,
Leko Trans, Q Sound Soft, Netlogiq SRL, SC IRC Consult
SRL, SC AMADI LOYAL TRANS SRL, Restaurant Lotus,
Mixt Logistic SRL, Natur Prodkt SRL, Dispersie SRL,
Restaurant Shanghai, IT EcoServ, Cemacom S.A,
MindMagnet SRL, Soares Consulting, Grup Sapte,
Integra HR, Atobis Consulting, InfoTrafic, Business
Concept, SC Dalimar SRL, SC Distral SRL, Cloud
Troopers International, EXL Services, Beck et al Services
SRL, Multimedia Network SRL, Abbvie, Emerson.

Primăria și Consiliul Local Cluj -Napoca, Inspectoratul
Școlar Județean Cluj, Asociația Femeilor de Afaceri,
Fabrica de Pensule, Centrul Rațiu pentru Democrație,
Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea
de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării,
Grupul PONT, Fundația RomaniaOne, Liga Tinerilor
Crestini Ortodocsi Romani Filiala Dej, Inspectoratul de
Politie Cluj.
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Opțiuni de
implicare, donații
Puteți susține ca donator, astfel:
Plată în numerar – în cadrul evenimentelor publice sau
la sediul Fundației Comunitare Cluj (Cloșca 6/2)
Plată prin bancă – depunere în numerar sau transfer.
Date bancare: Fundația Comunitară Cluj, Cluj, ClujNapoca,
CF 231 02 190 IBAN RO95 BTRL 0130 1205 J303 07XX,
Banca Transilvania, Cluj-Napoca, cu mențiunea pe OP
“Proiectul susținut _____________________”
Plată prin POS la evenimentele publice organizate sau
la sediul Fundației Comunitare Cluj (Cloșca 6/2)

”

Împreună putem facem mai mult și mai bine decât
fiecare separat.
Alătură-te Fundației Comunitare Cluj și contribuie
astfel la transformarea Clujului într-un oraș cât mai
bine cotat din punct de vedere al calității vieții: orașul
în care îți dorești să locuiești, să muncești, să înveți și
să-ți petreci timpul liber.

Plată on-line, aici: http://fundatiacomunitaracluj.ro/
doneaza.php

Fundația Comunitară Cluj pune în legătură nevoile
și resursele Clujului, pentru a îmbunătăți viața
locuitorilor.

Plată prin Debit Direct Direct – o formă de donație
repetitivă și constantă, prin care donatorul se
angajează să plătească lunar o sumă fixă, prin
debitarea automată a contului, la o dată prestabilită,
pe o perioadă de timp, cu posibilitatea de a fi
intreruptă oricând, la solicitarea donatorului.

Suntem un finanțator privat și susținem interesele
filantropice ale donatorilor noștri - persoane fizice
și juridice - gestionând fonduri private, pe care le
direcționăm spre nevoile comunității, sub formă de
granturi și burse
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Contact

Cloșca 6/2, 400039, Cluj-Napoca, Cluj
Tel: +40 264 434.618; Fax: +40 264 434.619
www.fundatiacomunitaracluj.ro
office@fundatiacomunitaracluj.ro
Facebook:
www.facebook.com/pages/Fundatia-Comunitara-Cluj
Twitter: @ClujCF
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