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Cu 10 ani experiență în față, Fundația Comunitară Cluj a încercat și 

încearcă să vină în întâmpinarea nevoilor rezidenților clujeni. Prin 

programe și inițiative proprii, am încercat an de an să redefinim 

implicarea comunității în și pentru comunitate, contribuind la artic-

ularea mecanismelor filantropice prin crearea și consolidarea legă-

turilor dintre locuitorii orașului, autoritățile publice și companiile 

private, , organizațiile neguvernamentale, grupurile de inițiativă.

Conectați cu realitatea care ne înconjoară și parte dintr-un mediu 

asociativ puternic, Fundația Comunitară Cluj își creionează munca în 

strânsă legătură cu viziunea orașului. Fiind descris ca 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 oferă un spațiu propice pentru 

dezvoltarea  unor proiecte pe diferite ramuri. Un oraș tânăr, care 

emană energie și dorință de schimbare, Clujul oferă o rețea puternic 

conectată, un teren de explorare al creativității, puternic, responsabil  

prietenos și generos.

Cine suntem?
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Fundația Comunitară Cluj aspiră să fie un leader în stimularea schimbării 
sociale colaborative și incluzive, conectând nevoile cu resursele din Cluj, 
cu scopul de a îmbunătăți calitatea vieții locuitorilor săi. 

Alături de partenerii noștri, susținem schimbări 

bazate pe creativitatea, expertiza, generozitatea 

și responsabilitatea 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. 

Astfel, Fundația Comunitară Cluj creează noi 

oportunități și contribuie la dezvoltarea unei 

infrastructuri necesară pentru ca orice persoană 

care dorește să se implice, să găsească 

modalitatea și spațiul potrivită pentru a face 

acest lucru. Implicarea devine astfel accesibilă, 

ușoară, stimulantă și în deplin acord cu 

motivațiile personale diverse. 

Viziunea noastră
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Credem într-o comunitate cu viziune, care 
generează schimbare pozitivă și sustenabilă, 
bogată în diversitate dar unită în angajamentul de 
a lucra împreună pentru a crea un Cluj activ, 
integru, generos și prosper.

Fundația Comunitară Cluj a pornit 

la drum acum 10 ani cu dorința de 

a produce schimbare și pentru a 

oferi sprijin celor care își doresc să o 

facă. De atunci este în mijlocul 

oamenilor și investește în oamenii 

și proiectele orașului. 

Misiunea

Credem că schimbările se produc cu ajutorul fiecăruia, unele cu 

minim efort, iar altele cu maximum. Astfel încurajăm fiecare 

persoană, organizație sau companie să investească în 

comunitate implicându-se activ în proiectele orașului și 

devenind factori multiplicatori ai schimbării. Alegem să ne 

implicăm și să sprijinim alături de partenerii noștri proiectele 

clujenlor. 

În plus, Fundația Comunitară Cluj are în portofoliu atât 

programe cu acțiune pe termen scurt, cât și mediu sau lung. 

Lucrăm la redefinirea implicării comunității în comunitate, 

adresându-ne direct cererilor și oferind atât consultanță, cât și 

sprijin financiar proiectelor relevante pentru oraș și cetățenii 

acestuia.
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Orașul Cluj-Napoca este un spaţiu atât al realizărilor individuale, cât şi a 

celor 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 un 

mecanism interconectat. 

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 dezvoltarea 

comunităţii, cât şi a domeniilor 

cheie ce ţin de educaţie, cultură, 

mediu, sprijin pentru grupuri 

vulnerabile, democraţie locală etc.

Fundația Comunitară Cluj vine în 

întâmpinarea acestei viziuni și 

crează oportunități, 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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Punem în legătură nevoile și resursele Clujului, pentru a 

îmbunătăți viața locuitorilor. Stimulăm implicarea și inițiati-

va companiilor cu interes local și a clujenilor, pentru un oraș 

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. 

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. 

Valori
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Fundațiile Comunitare contribuie activ la transformarea 

comunităților locale stimulând spiritul creativ și dorința 

de schimbare. Sunt acolo pentru a pune resurse și 

oportunități  la dispoziția cetățenilor pentru creșterea 

organică și într-o direcție bună a orașelor. Oferă sprijin 

financiar organizațiilor nonprofit, grupurilor de inițiativă 

și persoanelor fizice pentru proiecte din domenii diverse, 

precum educație, cultură, protecția mediului și 

dezvoltarea tinerilor în zonele geografice pe care le 

susțin. Inițiază legătura vitală între donator și nevoile 

locale, conecteză oamenii cu cauzele și fac în așa fel încât 

donația să aibă rezultate vizibile în comunitate.
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46% din populație cu acces 
la o fundație comunitară.

20 milioane lei investiți 
în comunitate.

5000 de proiecte susținute

Ce sunt 
fundațiile
comunitare?
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Un eveniment marca Mișcării Fundațiilor Comunitare, 

Swimathon crează un cadru prin care comunitatea se 

întâlneşte, interacţionează şi se implică în strângerea de 

fonduri pentru proiectele pe care le consideră relevante. 

Organizaţiile sau grupurile de iniţiativă înscriu proiecte 

din comunitatea locală, înotătorii aleg pentru ce fac 

valuri în bazin, ambasadorii susțin de pe uscat una din 

cauzele înscrise și conving comunitatea să se implice, iar 

susţinătorii donează.

Proiect plecat din Cluj-Napoca și ajuns în mai multe 

colțuri ale țării (București, Iași, Târgu-Mureș, Oradea, 

Bacău, Ploiești), Swimathon este locul unde plăcerea de 

a înota și dorința de a face bine se combină perfect și 

ajută comunitatea să se implice activ în proiectele 

orașului. 

Swimathon
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În primele 9 ediții de 
Swimathon, cel mai mare 
eveniment de strângere de 
fonduri prin înot din 
România, au fost implicați 
peste 1.800 de înotători, 
peste 10.600 de susținători 
și peste 150 de voluntari

fonduri strânse: 

789.181 lei

96 de proiecte 
finanțate
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Având la bază un mecanism atractiv și creativ Swimathon oferă 

ocazia perfectă să te implici și să faci parte din schimbarea pe 

care ți-o dorești în comunitate. Mecanismul de strângere de 

fonduri este unul simplu și se desfășoară în 3 etape obligatorii 

și o a patra opțională: 

1. Înscrierea proiectelor de către grupuri 
de inițiativă, organizații și companii; 
2. Înscrierea înotătorilor / echipelor de 
înotători care în ziua evenimentului vor 
face valuri pentru cauza aleasă;
3. Înscrierea susținătorilor care oferă o 
sumă de bani pentru fiecare lungime de 
bazin înotată sau o sumă fixă și/sau 
Înscrierea ambasadorilor care susțin una 
din cauzele înscrise! 

Fiind ambasador pentru proiectul în care crezi cu tărie, poți 

contribui la stângerea de fonduri necesare pentru 

implementarea lui.
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136 de înotători și ambasadori, 1458 de 
lungimi de bazin înotate, 162 de donatori 
individuali și 8 companii și organizații 
implicate 41.414 lei strânși. 

Zâmbetele oamenilor au fost infinite, 
la fel ca și valurile de bine făcute în 
bazin și în afara lui.

În 2018, după un an de pauză, Swimathon s-a întors sub o 

nouă formulă. Față de varianta 2009-2016, un plus valoare 

adus evenimentului,  a fost transformarea înotătoriilor în 

fundraisers și introducerea ambasadoriilor-fundraiseri. 

Plătind kit-ul de participare, atât înotătorii-fundraisers, cât și 

ambasadorii-fundraiseri, fac practic primele donații pentru 

proiecte alese. 

De asemenea, alături de prietenii de la Sports Culture am 

organizat primul Record Comunitar al Înotului din 

Cluj-Napoca. Am reușit să facem o ștafetă de 100 de bazine 

într-o oră, 23 de minute și 14 secunde. Recordul Comunitar  

se va repeta și la edițiile următoare, dovedindu-se a fi un real 

succes. Am reușit să ridicăm valoarea donației medii, la peste 

200 lei/donator, de unde rezultă că cei care acceptă 

provocarea Swimathon sunt mult mai implicați.
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Pavilionul LIDL 
pentru 
Bonțida

Raport de activitate 2018

Alături de Lidl Romania, Fundația Comunitară Cluj s-a 

implicat în construirea unui spațiu comunitar sub forma 

unui pavilion în curtea școlii din Bonțida. Pavilionul a 

început să prindă formă cu puțin timp înaintea ediției 

șapte a festivalului Electric Castle, care ne-au oferit 

sprijinul lor în această aventură. Pavilionul din curtea 

școlii oferă un spațiu practic pentru profesori, o clasă în 

aer liber, dar și un spațiu de întâlnire pentru trupe, 

ansambluri, echipe demonstrative din Bonțida și 

publicul din sat sau din afară. 
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Club        FCC
Club100 este grupul de oameni dornici să 
dea mai mult comunității și se implică 
activ prin donații lunare.

11 membri activi au reușit să se impună ca principal instrument 

prin care Fundația Comunitară Cluj își acoperă costurile de 

funcționare. După o perioadă de clarificare și coordonare a 

principiilor de funcționare, Club100 va fi lăsat să funcționeze de 

la sine, ca un organism de sine stătător. 

Pe parcursul anului 2018, am reușit să 
strângem 4.400 de lei în urma donațiilor 
curente ale clubului. 

15

Raport de activitate 2018



Granturi și burse
Granturi acordate în 2018:

76.600 lei

232.903 lei

4.464 lei

Împreună pentru Simo

Pavilionul Lidl pentru Bonțida

Asociația de Mișcare Tabăra Yuppi

5.500 lei
Fondul Darnița

319.467 lei
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Cultură și artă 

523.586 lei 

(126 granturi)

Protecția animalelor 

23.125 lei

(4 granturi)

Democraţie și 

Participare Civică

37.976 lei

(16 granturi)

Educaţie 

691.831 lei 

(119 granturi)

Mediu și biodiversitate 

166.417 lei

(37 granturi)

Diversitate

 47.554 lei 

(12 granturi)

Sănătate 

215.518 lei 

(27 granturi)

Spaţii publice

și comunitare

332.453 lei 

(22 granturi)

Domeniu social și

Incluziune socială 

320.244 lei 

(59 granturi)

Sport 

54.676 lei 

(14 granturi)

Alt domeniu 

31.557 lei 

(9 granturi)

2.444.937 lei
Prezentă timp de 10 ani în mijlocul clujenilor, 

Fundația Comunitară Cluj, a activat și a oferit 

sprijin în domenii diverse, încercând să acopere 

o parte cât mai mare din nevoile locuitorilor 

orașului. S-au oferit granturi în domeniul social 

și al incluziunii sociale, în sport, sănătate, mediu 

și biodiversitate, educație, protecția animalelor, 

democrație și participare civică, cultură, 

diversitate, spații publice și comunitare, dar și în 

alte domenii. 

Sectoarele finanțate:

9

Rezultate 
cumulate
2008-2018
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În perioada 2008 – 2016 s-au oferit peste 400 de granturi, 267 

de burse și fonduri pentru un caz medical. Însă în anul 2017, 

activitatea fundației s-a redus la patru granturi și două burse, 

în total de 19 625 de lei. Tot în acest an s-a elaborat strategia de 

activitate pentru perioada 2018 - 2024. Anul 2018 a fost anul în 

care Fundația Comunitară Cluj a revenit în atenția publicului 

clujean, readucând în prim-plan evenimentul de strângere de 

fonduri prin înot, Swimathon, după un an de pauză. S-au oferit 

două granturi, trei burse și suport financiar unui caz medical, 

toate însumând un total de 319 467 de lei.

Nr. cazuri
medicale 

201820172016

0

Nr.
Burse 10 32

Nr.
Granturi 95 24

10

19.625 lei

319.467 lei

605.261 lei

Cu 10 ani experiență în spate, Fundația 
Comunitară Cluj a tranzitat perioade de 
maxime performanțe, dar a trecut și 
printr-un an cu minimum de activitate.
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430.171 lei

Raport de activitate 2019

15

27.336 lei

340.645 lei

62.190 lei

658 lei

267.756 lei
689 lei

712 lei

5.500 lei

81.064 lei

6.525 lei

17.456 lei62.604 lei

442.964 lei

Cheltuieli 2018

Aspecte financiare 2018
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Raportul 
cenzorului
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Bita Zerbes - președinte

Ioana Căprar - vicepreședinte

Hunor Kovacs - trezorier

Ștefan Harsan Farr - membru

Kadar Magor - membru

Gabriel Bădescu - membru

Consiliul Director al Fundației Comunitare Cluj

Marian I. Dobre - Director executiv

Laura Alicu - Asistent grantsmaking și administrativ

Ștefan Cibian - Consultant extern

Echipa Fundației Comunitare Cluj

Sponsori

Terra Nova SRL

Geomant SRL

Frequentis Romania SRL

Ikon Ideea SRL

WERPB Entertainment SRL 

Garmin Cluj SRL

Lola Tech Romania SRL

Telenav SRL

Siemens 

Advanture Camps 

Unilact Transilvania

Activ Invest

Estep B2B

ThePeach Tree SRL

Medicare International SRL
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Donatori

Corneliu Dascalu

Emilian Mateut

Gherman Alexandru

Emilian Mateut

Savoiu Filomela

Botond Attila Bocsi

Veress Krisztina

Harvat Lea

Lazea Ioana Gabriela

Ilie Capatina

Baltaretu Elena

Grigore Vlad

Poliana Petrica

Nadisan Bogdan

Daniela-Elena Astilean 

Marius Trandafir

Sebastian Suciu

Tosa Cristian

Emilian Mateut

Mihaela Rusu

Adria Savoiu

Budai Razvan

Sanda Falcusan

Dan Falcusan

Leonora Patca

Marius Trandafir

David Stroe

Steliana Stroia

Paula Pop

Andreea Vornicu-Chira

Cristina Iulia Muresan

Bejan George

Musat Constantin-Cristian

Opris Diana

MIOC Dorina

Dascalu Lavinia 

Emanuel Burculet

Andreea Sabau

Monika Czinege

Lazanu George

Nicolai Gori

Liliana Ferencz

Sabin Sanislav

Adrian Pop

Oana-Silvia Dinu

Miranda Lazo

James McNeice

Laura Burghelea

Cristina Beck

Elvira Daraban

Paula Beudean

Tudor Sofran

Marius Arnold Pinte

Mircea Pastor

Sabina Ioana Ionescu

Dana Iuliana Heidel

Vlad-Vasile Mandiuc

Alexandra-Daiana Szekely

Sanda Crina Anca

Adrian Urzicean

Ticlau Tudor Cristian

Adrian-Daniel Parv

Dorina Somotecan

Marian I. Dobre

Lavinia A. Dobre

Matyas Noemi Maria

David Novak

Mioc Dorina

Cretiu Codreanu-Matei

Török Zoltán

Sergiu Albu

Roxana Sofica

Esca RodicaMatis 

Ciprian-Horatiu

Ionela Balan

George Jiglau

David Stroe

Raita Mari

Echipa Siemens

Loredana Oros

Marcu Aurel Mihai

Loredana Oros

Gliga Alina-Maria

Simona Gabriela
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Diana Bianca

Kovacs Borbala

Raita Marius

Izabella Bajko

Tuvrila Maxim

Pop Liana Codruta

Stoica Horia

Pop Bogdan

Nicoara Nicolae

Ioana Lazea

Cirpian Costea

Craciun Radu Adrian

Szatmari Ioana

Grigore Florin

Hidisean Miruna

Grigore Eulolia

Orsolya Racean

Pop Dana

Pop Lucian

Henzulea Anca

Daray Attila

Banici Ruxandra

Popa Mihaela

Osztrovszky Florin

Molnar Endre

Bacali Alexandru

Dunca Darius

Chincisan Mihai Cristian 

Monica Ghiurco

Brasovean Silvia

Costina Adrian

Costina Carmen

Nagy Szilard

Oana Maghiar

Fodorean Lavinia

Falcusan Sanda

Mic Maria

Macaria Claudia

Mic Luca

Patca Iulian

Falcusan Dan

Gherman Ramona

Muresan Alexandra

Jakab Emese

Ciocan Remus

Demeter Ferencz

Máté Arnold

Antal Péter

Kacso Ilko

Górgenyi Ürs

Nagy Gergo

Túrós Ann

Borbély Hanna

Daray Judit

Gál Boton

Tamás Edmon

Kovács Barbara

Módi-Gedö Andrá

Neciu Maria

Henzulea Iulia

Denes Andras Attila

Barla Istvan

Pop Irina

Stark Patrick

Raiu Sergiu-Lucian

Laszlo Sebe

Nelega Andreea

Birtalan Agota Aliz

Ioana Szatmari

Pop Simona Gabriela

Emilian Mateut

Mariana Buruiana

Bene Laszlo

Emilian Mateut

Arpad Kelemen

Sangeorzan Ana Maria

Sabin Balint
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Opțiuni de 
implicare și donații 

Plată în numerar  
În cadrul evenimentelor publice sau la sediul Fundației 

Comunitare Cluj (Strada Țebei 21, corp C, etaj 2) 

Plată prin bancă 
Depunere în numerar sau transfer. Date bancare: Fundația 

Comunitară Cluj, Cluj, Cluj-Napoca, CF 231 02 190 IBAN RO95 BTRL 

0130 1205 J303 07XX, Banca Transilvania, Cluj-Napoca, cu 

mențiunea pe OP “Proiectul susținut ____________” 

Plată prin POS 
Se poate face la evenimentele publice organizate sau la sediul 

Fundației Comunitare Cluj (Strada Țebei 21, corp C, etaj 2) 

Plată prin Debit 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 întreruptă oricând, la solicitarea donatorului.
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Contact
Strada Țebei, Nr. 21, Cluj-Napoca

office@fundatiacomunitaracluj.ro

fundatiacomunitaracluj.ro

Fundatia Comunitara Cluj

Raport de activitate 2018
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Alătură-te Fundației Comunitare Cluj și contribuie 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.

Poți deveni și tu unul dintre membrii Clubului 100 FCC, prietenii care 

susțin funcționarea Fundației Comunitare Cluj, prin donații de minim 

100 lei/lună pentru persoane fizice sau minim 250 lei/lună pentru 

companii.

Despre Club 100 FCC gasiți mai multe detalii pe: 

www.fundatiacomunitaracluj.ro

Club        FCC
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Contact
Strada Țebei, Nr. 21 Corp C Et. 2 lab. 16 cod poștal 400305 Cluj-Napoca

office@fundatiacomunitaracluj.ro

Fundația Comunitară Cluj

fundatiacomunitaracluj.ro

swimathon.fundatiacomunitaracluj.ro

65plus.fundatiacomunitaracluj.ro


