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Mesaj din partea directorului

Mesaj din partea directorului

Activitatile fundatiei nu s-au rezumat doar la programele proprii ci ne-am implicat proactiv si în diverse activitati de cooperare, atat la nivel national cat si international.
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Pe parcursul anului 2004 Fundatia pentru
Parteneriat a înregistrat noi succese în ceea ce
priveste implementarea propriilor programe si
s-a implicat activ în unele initiative atat la nivel
national cat si international în ceea ce priveste
cooperarea si cadrul legislativ pentru ONG-uri.
Succesul programelor de finantare (Parteneriat
pentru Mediu si Mostenire Vie) derulate de
Fundatie poate fi masurat si exemplificat cel mai
simplu prin intermediul proiectelor finantate.
Astfel, organizatiile finantate - parteneri ai
Fundatiei pentru Parteneriat - au reusit sa
implementeze proiecte de succes cu impact
local si regional în domeniul conservarii si
protejarii patrimoniului natural si cultural.
Urmare a activitatilor de finantare si de
dezvoltare a capacitatilor promovate si
implementate, cooperarea la nivelul organizatiilor neguvernamentale s-a îmbunatatit în
mod semnificativ. Cel mai elocvent exemplu în acest sens îl constituie buna functionare
a coalitiei Natura 2000.
Coalitia a fost creata în urma cu doi ani, pe baza initiativei comune a Fundatiei pentru
Parteneriat si a World Wide Fund for Nature, cu scopul de a contribui la implementarea
retelei Natura 2000 în Romania, una dintre cele mai importante prevederi legislative ale
UE în ceea ce priveste protectia biodiversitatii si a ariilor protejate. Anul 2004 a dovedit
legitimitatea acestei coalitii prin cresterea numarului de membrii si prin profesionalismul
activitatilor desfasurate de membrii acesteia.
Rezultatele programelor operationale ale Fundatiei pentru Parteneriat au continuat sa
reprezinte un aport continuu la dezvoltarea durabila a Romaniei.
Ca în fiecare an pana acum, si în anul 2004, am initiat noi activitati cu caracter de
avangarda în ceea ce priveste dezvoltarea durabila si promovarea comportamentului
eco-constient în Romania. În acest sens trebuie mentionat faptul ca am inaugurat primul
Drum Verde din Romania - Drumul Apelor Minerale - împreuna cu unul dintre
partenerii nostri traditionali, Asociatia de Turism si de Ocrotirea Naturii din MiercureaCiuc. O alta initiativa de anvergura, care în acelasi timp reprezinta si o recunoastere a
rezultatelor noastre, este si votul de încredere acordat de catre Directoratul General
de Mediu al UE, prin desemnarea Fundatiei ca implementator al Premiilor Europene de
Mediu în Romania.
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Mesaj din partea directorului
Principalele domenii de interes în acest sens au fost cele referitoare la îmbunatatirea
cooperarii finantatorilor activi în Romania si în Europa Centrala si de Est, precum si cel
legat de îmbunatatirea cadrului legislativ pentru organizatiile neguvernamentale din
Romania. Astfel, am avut o contributie însemnata la înfiintarea Forumului Donatorilor
din Romania (ca entitate legal constituita), precum si la finalizarea prevederilor legale în
ceea ce priveste posibilitatea directionarii a 1% din impozitul datorat de contribuabili
catre organizatiile neguvernamentale.
Fundatia si-a celebrat si aniversarea de 5 ani tot în anul 2004. Dat fiind faptul ca am dorit
sa evidentiem si cu acea ocazie devotamentul nostru fata de protejarea mediului si fata
de principiile dezvoltarii durabile, am "cuplat" organizarea evenimentului aniversar de
"Ziua Pamantului". Pe parcursul anului, activitatile si succesele fundatiei au fost extrem
de vizibile si au fost redate pe larg prin intermediul celor peste 100 de articole si
reportaje radio - TV, din mass-media locala si nationala.
În final trebuie sa subliniez ca toate rezultatele din 2004 prezentate prin intermediul
acestui raport ma fac sa fiu mandru pentru ceea ce a reusit mica noastra echipa. În
acelasi timp sunt constient ca aceste realizari si succese nu se datoreaza exclusiv
eforturilor noastre, ci si contributiei de mare importanta a finantatorilor nostri,
membrilor diferitelor consilii din cadrul fundatiei precum si datorita tuturor
partenerilor si prietenilor cu care am conlucrat si cooperat si care ne-au sustinut în
permanenta, reprezentand o extraordinara sursa de devotament si inspiratie pentru
organizatia noastra.
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László Potozky
Director
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Cine suntem noi?

Cine suntem noi?
Fundatia pentru Parteneriat a fost înfiintata în decembrie
1998 ca fundatie independenta si face parte din
Parteneriatul de Mediu, care sprijina proiectele comunitare
de îmbunatatire a mediului din Romania, Cehia, Ungaria,
Polonia si Slovacia. Începand cu toamna anului 2003 a fost
înfiintata o noua fundatie în Bulgaria care ni s-a alaturat.
Activitatea fundatiilor vizeaza constientizarea si
participarea publica cu privire la problemele de mediu din
regiune. Fundatiile joaca un rol important în initierea cailor
de cooperare între oameni si organizatii, precum si între
toate sectoarele, pentru a pune bazele unor societati civile
si comunitati durabile în Europa Centrala.
Folosind un amestec flexibil de proiecte mici, asistenta tehnica, colaborare, activitati de
instruire si programe speciale, cele cinci fundatii faciliteaza accesul organizatiilor,
comunitatilor si ale persoanelor fizice în implicarea activa în procesul decizional privind
problemele de mediu.

Misiunea fundatiei:
Sprijinirea îmbunatatirii mediului si a dezvoltarii comunitatilor din Romania contribuind
astfel la formarea unei societati durabile.

Obiective:
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• promovarea dezvoltarii durabile prin intermediul întaririi ONG-urilor de
mediu si a participarii civice
• consolidarea sectorului neguvernamental din Romania prin întarirea capacitatii
operationale a acestuia
• încurajarea participarii civice în initierea si luarea deciziilor comunitare si de
mediu
• promovarea parteneriatelor intersectoriale în rezolvarea problemelor
comunitare si de mediu
• oferirea de sprijin financiar si tehnic ONG-urilor din Romania
• implicarea cetatenilor în procesul de identificare, prevenire si solutionare a
problemelor comunitare si de mediu.
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Finantari

Finantari
În 2004 Fundatia pentru Parteneriat a acordat 44 granturi noi prin intermediul
programelor Parteneriat pentru Mediu, Mostenire Vie si Eco-Business.Valoarea totala a
acestora s-a ridicat la suma de 6.580.732.623 lei.
Media sumei alocate/grant a fost de 149.562.105 lei.

Granturi 2004:
Nr. cereri de finantare primite:..............................................130
Nr. granturi acordate:...............................................................44
Valoarea totala granturi acordate:.........................................6.580.732.623 Lei
Nr. de micro-granturi (max. 40 milioane lei):.....................4
Nr. de macro-granturi (max. 250 milioane lei):...............40

Raport Anual 2004

Parteneriatul pentru Mediu
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Datorita sprijinului continuu,
majoritatea
organizatiilor
finantate de catre Fundatia
pentru Parteneriat devin din ce
în ce mai profesioniste si
capabile sa implementeze
proiecte si activitati de succes.
De exemplu, în ultimii doi ani
peste 10 organizatii finantate de
Fundatia pentru Parteneriat au
obtinut dreptul de a deveni
custozi ai unor arii protejate, iar
alte cateva organizatii sunt pe
cale sa obtina acest drept.Acest
fapt dovedeste ca organizatiile
de mediu din Romania au ajuns la un nivel ridicat de competenta în domeniu, fiind
capabile sa întocmeasca planuri de management si de actiune adecvate pentru
protejarea, conservarea si punerea în valoare a acestor situri. Aici trebuie remarcat si
faptul ca în ultimii 15 ani ONG-urile au fost singurele care s-au preocupat serios de
aceasta problema si au mobilizat resurse financiare si umane în acest sens.
Alte organizatii finantate de catre Fundatia pentru Parteneriat se implica din ce în ce
mai mult în proiecte de anvergura, devenind lideri sau parteneri în proiecte mari de tip
LIFE, ca urmare a unor cooperari de succes cu institutii publice si cu alti parteneri.

Finantari
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Natura 2000 a devenit una din principalele prioritati ale
programului Parteneriat pentru Mediu în 2004. Coalitia Natura
2000, initiata în 2003 împreuna cu WWF, a devenit o retea
consolidata si functionala a unui numar mare de ONG-uri si
specialisti, care lucreaza intens la pregatirea si implementarea
acestei foarte importante parti a legislatiei UE în ceea ce priveste
ariile protejate. Coalitia si-a stabilit o agenda clara, o strategie pe
termen mediu cu obiective bine definite si cu responsabili si
termene. Pentru a veni si mai mult în sprijinul coalitiei, Fundatia
pentru Parteneriat a acordat patru granturi diferitilor membrii ai acestuia. Unele din
aceste granturi sprijina proiecte demonstrative-pilot în zona unor viitoare situri Natura
2000, în timp ce alte finantari au fost acordate cu scopul de a facilita si sprijini munca si
cooperarea din cadrul coalitiei. Totodata, trebuie mentionat si faptul ca s-a reusit si
obtinerea de alte fonduri
din alte surse pe langa cele
oferite de Fundatia pentru
Parteneriat, ceea ce a
contribuit si mai mult la
eficientizarea coalitiei.
Principalele realizari ale
coalitiei Natura 2000 au fost:
• alegerea unui Comitet de
Coordonare format din
reprezentantii ai sapte
ONG-uri membre
• cooptarea unui numar
mare de specialisti din toate
domeniile relevante pentru
munca coalitiei
• dezvoltarea planului de
actiune
• activitati de advocacy
• propuneri de amendare a legislatiei
• selectia habitatelor si speciilor prioritare din Romania
• evaluarea potentialelor situri Natura 2000 si elaborarea documentatiei necesare
pentru fiecare dintre acestea
• unele grupe de lucru specializate din cadrul coalitiei au propus deja primele situri
Natura 2000 si le-au inclus într-un sistem de baze tip GIS.
Pe langa acest domeniu extrem de important, finantarile acordate prin intermediul
acestui program au vizat si alte domenii prioritare, cum ar fi: ecoturismul, protejarea
biodiversitatii, educatia ecologica sau transportul durabil. Totodata, s-a continuat si cu
acordarea de granturi de tip Suport general, cu scopul de a ajuta organizatiile sa
avanseze catre asigurarea sustenabilitatii organizationale.

Membrii coalitiei Natura 2000 “la lucru”

Proiectele finantate prin
intermediul acestui program
continua sa fie caracterizate
prin abordari inovative,
menite totodata sa sprijine
cooperarea si lucrul în retea
dintre ONG-uri si alte parti
interesate
în
protectia
mediului.
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Mostenire Vie

MostenireVie
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Proiectele din runda 2003, finalizate deja sau aflate în curs de derulare, s-au dovedit a fi
extrem de eficace în a mobiliza resursele locale din comunitatile în care au fost
implementate.
Multe
grupuri
comunitare au fost mobilizate si
organizate în jurul unor initiative de
interes local care s-au finalizat prin
realizari concrete si de anvergura cum
ar fi Muzeul Apelor Minerale din
Tusnad Sat, Muzeul Satului amenajat în
curtea bisericii fortificate din Darjiu
sau Centrul Etno-Cultural din Avrig.
Un aspect deosebit de important ce
trebuie mentionat este numarul mare
de activitati culturale, cum ar fi
festivalurile si spectacolele de teatru,
care au fost organizate prin implicarea
unui numar foarte mare de cetateni în
satele si orasele în care au fost
implementate proiectele programului

Muzeul Badea Cartan din Cartisoara - renovat
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Muzeul amenajat în curtea bisericii din Darjiu

2004 a însemnat al treilea an de
existenta a programului, dar în acelasi
timp, si ultimul în care s-au acordat
finantari pe baza parteneriatului cu
Fundatia Regelui Baudouin si cu Fondul
de Dezvoltare a Euroregiunii Carpatice.
Pe parcursul anului 2004, în cadrul
acestui program, au fost acordate 12
granturi noi pentru proiecte ce se
desfasoara în aria geografica acoperita
de Fundatia pentru Parteneriat.
Pe ansamblu, programul a ajuns la
maturitate în cursul anului 2004, acest
fapt datorandu-se atat concluziilor trase de pe urma primilor doi ani, cat si datorita
unor schimbari operate la nivelul strategiei pentru anul al treilea care au vizat în
principal cresterea implicarii si dezvoltarii comunitare în toate fazele proiectelor. O alta
schimbare de fond a reprezentat-o marirea ariei de acoperire a programului, incluzanduse în acest sens 5 noi judete, cum ar fi: Clujul si Muresul în zona de activitate a Fundatiei
pentru Parteneriat si alte trei judete (Salaj, Satu Mare si Botosani) acoperite de Fondul
de Dezvoltare a Euroregiunii Carpatice.

Central European Heritage Award
Mostenire Vie.
Principala concluzie ce se poate trage de pe urma celor trei ani ai programului este
faptul ca Mostenire Vie a avut succesele cele mai mari în comunitatile în care majoritatea
membrilor comunitatii au fost implicati în proiecte. Abordarea datorita caruia au fost
implicati un numar cat mai mare de parti interesate reprezinta baza pentru proiecte
viitoare, care la randul lor se vor baza primordial pe resurse locale si pe potentialul de
cooperare creat prin programul Mostenire Vie.
Acest fapt demonstreaza certitudinea conform careia, daca un proiect este cuplat cu
alte initiative de dezvoltare comunitara, rezultatele finale sunt mai vizibile si mai
impresionante.

Central European Heritage Award - Editia a II-a, 2004

Lõrincz Zsuzsanna - director Fundatia Artera

Pe baza initiativei comune a celor sase
fundatii membre ale Parteneriatului de
Mediu, în 2004 s-au decernat premiile
"Central European Heritage Award" pentru
a treia oara, atat la nivel national cat si la
nivel regional.
Scopul acestui premiu este de a stimula
initiativele extraordinare de protejarea
mostenirii culturale si naturale pe baza
participarii civice. În Romania, castigatorul
editiei din 2004 si ca atare a premiului de
1000$ a fost Fundatia Artera din Odorheiu
- Secuiesc cu proiectul "Mirakulum 2004 Revitalizarea unei comunitati".

Prezentarea organizatiei castigatoare
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Fundatia Artera are ca obiectiv pastrarea si popularizarea traditiilor artei populare
materiale si spirituale prin organizarea festivalurilor si targurilor, precum si prin
descoperirea noilor talente.
Ideea de a realiza un program complex de descoperire si revitalizarea a traditiilor
populare în comuna Satu Mare din judetul Harghita a fost conceputa de catre o echipa
de localnici, oameni de arta si conducerea Fundatiei Artera. În urma întalnirilor cu
locuitorii comunei Satu Mare organizatorii si realizatorii au cules date si elemente de
folclor si arta populara. În urma cercetarilor au fost adunate caiete cu zicaturi, cantece,
rugaciuni, foi de jurnale de familie.
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Dupa terminarea lucrarilor de toamna, în colaborare cu
cadrele didactice din sat au fost puse bazele activitatii
taberei de creatie, denumita Satul Basmelor, urmat de
primele sezatori. ªezatorile au reprezentat o oportunitate
ideala de întalnire a membrilor comunitatii. Cantand si
povestind s-a închegat o comunitate unde tinerii au avut
ocazia sa faca cunostinta cu cantece si snoave vechi. În luna
decembrie s-au desfasurat activitatile legate de obiceiurile
de Advent si Craciun. Dintre acestea cea mai însemnata a
fost colindatul. S-a colindat la mai toate casele din comuna.
Actiunea a avut un succes remarcabil în randurile
locuitorilor comunei. Tot în aceasta perioada au fost
descoperite unele însemnari si culegeri de cantece
populare, descrierea obiceiurilor de nunta, jurnale
personale cu rugaciuni vechi. Acestea au slujit ca material
pentru textul final al spectacolului Miracolul din Satu Mare.
Pe langa cantece si povestiri au fost prezentate de catre
femeile mai în varsta cateva activitati traditionale ca de
exemplu torsul, brodatul.Toate aceste activitati au culminat
în cele doua activitati de varf: tabara de creatie Satul Basmelor si manifestarea teatrala
Miracolul din Satu Mare. În tabara de creatie copii participanti au avut posibilitate sa
învete de la maistri populari o serie de meserii traditionale. Pe langa acestea s-au
organizat excursii, au fost redescoperite jocuri vechi de copii, cantece populare. La
sfarsitul taberei a fost organizata o expozitie unde exponatele au fost reprezentate de
"produsele" facute de copii. În cadrul taberei a fost pregatit si un spectacol teatral care
s-a prezentat unui public larg la Targul Mestesugarilor din Odorheiu Secuiesc.
Spectacolul teatral muzical în aer liber Miracolul din Satu Mare a însemnat punctul
culminant al activitatii de un an nu numai datorita succesului si numarului mare de
participanti, dar si pentru faptul ca a înglobat si a prezentat o serie de valori de arta
populara si traditionala din
localitate. Comunitatea din
Satu Mare participa anual, cu
mic cu mare, la manifestarile
programului
Mirakulum,
conform unui desfasurator,
devenit între timp traditie,
marcand toate perioadele
anului: sezatorile, sarbatorile
de iarna, Pastele si ritualurile
legate de renasterea naturii,
targul mestesugarilor, debutul
jocurilor verii cu satul
copiilor, prilej de o vacanta

Turta dulce din Satul Basmelor
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Satul Basmelor

Central European Heritage Award

Programul Eco Business

Satenii din Satu-Mare - actori în piesa Mirakulum

deosebita, prin posibilitatea de a continua studiul prin mijloacele jocului, descoperirea
naturii, si a posibilitatilor de a fi mai aproape de întelegerea relatiei natura-om. Luna
august devine perioada de pregatire a spectacolului în amfiteatrul creat în imediata
apropiere a satului, loc ce-si are propriul mit, conform caruia acest salas a fost în timp
atat "poiana dorului" pe timp de pace, cat si refugiu în vreme de restriste. Miracolul de
la Satu Mare are darul de a învia an de an mitul libertatii. Miracolul se arata celor ce au
puterea de a crede, celor care prin radacinile lor adanc ancorate în valorile culturale,
naturale, gasesc formula supravietuirii. Astfel, oamenii din Satu Mare dispun de resurse
suficient de bine definite pentru a atrage oaspeti, pentru a deveni un loc de pelerinaj al
celor dornici sa descopere autenticitatea satului secuiesc.

Programul Eco Business

Raport Anual 2004

Programul Eco Business a trecut în 2004 printr-o perioada
de consolidare accentuata. Numarul de membrii în cadrul
cluburilor Eco-Business a crescut semnificativ atat în
Miercurea-Ciuc cat si în Cluj Napoca.
Un al treilea club a fost înfiintat la Baia Mare, unul din orasele romanesti cu mari
probleme de mediu. Astfel, numarul total al membrilor Eco-Business depasea cifra de
70 la finele anului 2004.
Cooperarea dintre membrii de club devine din ce în ce mai importanta datorita
serviciilor dinamice oferite prin intermediul programului. Totodata, programul
reprezinta o unealta din ce în ce mai folositoare pentru firmele implicate, fapt dovedit
prin noua atitudine eco-constienta a acestora. Exemplul cel mai elocvent în acest sens
îl reprezinta cele trei companii care au demarat întroducerea sistemelor de
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Programul Eco Business
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Seminar Eco Business
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Castigatorii premiului Eco Business din 2004

management de mediu de tip ISO, ca urmare a
participarii lor în programul Eco-Business.
Tot în cursul anului 2004 marca Eco-Business a fost
registrata la OSIM de catre Fundatie.
Sfarsitul anului 2004 a însemnat si încheierea unui
prim ciclu de 3,5 ani de dezvoltare si implementare
a programului, perioada în care finantarea acestuia a
fost asigurata în principal prin intermediul grantului
de la DFID. În consecinta, una din principalele
preocupari în 2004 a reprezentat-o dezvoltarea unei
strategii care sa asigure continuarea programului si
fondurile necesare.
Un prim pas în acest sens l-a reprezentat întarirea
parteneriatului cu unul dintre partenerii traditionali
ai Fundatiei si anume KÖVET - INEM din Ungaria.
Cele doua organizatii au obtinut o finantare de tip
"twinning" de la Comisia Europeana pentru
implementarea proiectului denumit "Nume si faima
pentru primii pasi verzi".
Datorita acestui proiect, prin intermediul asistentei acordate de colegii de la KÖVET,
stafful programului Eco-Business va beneficia de instruire în vederea cresterii
capacitatilor, în domeniile participarii publice si constientizarii problemelor de mediu la
nivelul tuturor partilor interesate. Fundatia va continua sa conlucreze cu partenerii din
Cluj Napoca si Baia Mare pentru a mentine activitatea în cele trei cluburi la acelasi nivel
de performanta de pana acum. În ceea ce priveste continuarea extinderii programului sa elaborat o metodologie de francizare prin intermediul caruia programul Eco-Business
va putea fi implementat si în alte orase din Romania.

Greenways - Drumul Apelor Minerale

Greenways - Drumul Apelor Minerale

Harta Drumului Apelor Minerale

Drumul Apelor Minerale" este una dintre primele
initiative de acest fel în Romania si a fost creat în
zona centrala a Romaniei, în judetul Harghita.
Fundatia pentru Parteneriat (FP), împreuna cu
Asociatia de Turism si de Ocrotirea Naturii (ATON)
au facut primii pasi pentru ca aceasta initiativa sa
devina realitate. Existenta sutelor de bai, si a miilor
de izvoare de apa minerala cu efecte curative a
constituit o baza perfecta pentru un astfel de demers. Datorita faptului ca în regiunea
Csomad-Balvanyos cultura bailor minerale este milenara, aceasta initiativa a fost salutata
cu entuziasm de comunitatile locale. În perioada 2000 - 2003 mai multe proiecte
finantate de Fundatia pentru Parteneriat au fost implementate în zona de catre ATON.
Exemplele cele mai elocvente sunt: poteca suspendata din Tinovul Mohos, reconstructia
Bailor Nadas, constructia Muzeului de Apa Minerala din satul Tusnad, precum si alte
initiative care au devenit
componente importante ale
Drumului Apelor Minerale.
În acelasi timp, prin
accesarea altor fonduri, prin
sprijinul
administratiilor
locale si al voluntarilor,
ATON
a
reusit
sa
reconstruiasca alte 3 bai cu
apa minerala din zona.
Aceste
proiecte
se
integreaza perfect în primul
tronson de 40 de km al
Drumului Apelor Minerale.
De-a lungul acestui drum, pe
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Concurs de Mountainbike pe Drumul Apelor Minerale

Fundatia pentru Parteneriat este initiatorul
programului "Greenways" (Drumurile Verzi în
Romania). În 2004 au fost inaugurate doua Drumuri
Verzi. Cu ocazia Zilei Pamantului primul "Greenway"
- Drumul Apelor Minerale a fost inaugurat de catre
Fundatia pentru Parteneriat împreuna cu Asociatia
de Turism si de Ocrotirea Naturii din MiercureaCiuc. Imediat dupa terminarea festivitatilor s-a dat
startul unui concurs de "mountain-bike" la care au
participat ciclisti din mai multe zone ale tarii.
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Greenways - Drumul Apelor Minerale
La festivitatea de inaugurare ne-a
onorat cu prezenta si Ambasadorul
Statelor Unite ale Americii, domnul
Michael Guest. Excelenta Sa a tinut o
scurta cuvantare prin intermediul
careia a subliniat: "Drumul Apelor
Minerale, primul Drum Verde din
Romania, reprezinta o piatra de
hotar pentru Fundatia pentru
Parteneriat dar în acelasi timp o
piatra de hotar si pentru Romania.".
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Csilla Dániel - director adjunct FP inaugureaza Drumul Molidului
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o poteca existenta, s-a marcat si dezvoltat si un drum pentru biciclisti. Astfel, s-au ocolit
drumurile cu trafic aglomerat si au fost incluse majoritatea locurilor cu valoare istorica,
culturala si naturala, baile si izvoarele cu apa minerala precum si ariile protejate din
regiune. În anul 2005 va demara si implementarea fazei a doua a Drumului Apelor
Minerale.
Doua luni mai tarziu, cu ocazia Zilei Internationale a Protectiei Mediului, a fost inaugurat
si al doilea Drum Verde în zona Parcului National Cheile Bicazului - Hasmas, sub
denumirea "Drumul Molidului". Proiectul a fost realizat de catre Fundatia Naturland din
Gheorgheni în parteneriat cu autoritatile locale din zona, cu ajutorul unei finantari
obtinute de la Fundatia pentru Parteneriat.
Intentia Fundatiei este de a continua si în anii urmatori sustinerea initiativelor de acest
tip, sperand ca în final sa devina o miscare la nivel national.

Programul Dialog

Programul Dialog

Dupa alergarea din parc

Programul a functionat în cadrul Fundatiei
pana la data de 30.06.2004. Începand cu luna
iulie, programul a fost transferat, împreuna cu
echipa acestuia, la Asociatia Eurocultura.
Cele mai importante activitati derulate în
cadrul programului Dialog în prima jumatate a
anului 2004 au fost legate de ziua Pamantului
si de alegerile locale. Astfel, cu ocazia Zilei
Pamantului a fost organizat un eveniment
sportiv de masa, menit sa promoveze
importanta unui mediu mai curat si a unui stil
de viata sanatos. Concret, peste 400 de copii
au alergat în parcul din Miercurea-Ciuc cu scopul de a atrage atentia asupra acestor
aspecte.
O alta activitate deja obisnuita a programului Dialog a reprezentat-o implicarea în
activitatile de informare si de constientizare a cetatenilor legat de alegerile locale. Pe
langa aceste activitati, candidatii pentru postul de primar au fost rugati sa-si faca publice
principalele trei promisiuni electorale, pe care cu siguranta le vor îndeplini.

Premiile Europene de Mediu
Premiile Eco Business Romania
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La fiecare doi ani Directoratul General de Mediu al Comisiei
Europene premiaza acele firme europene care demonstreaza
determinarea acestora de a contribui la dezvoltarea durabila.
Premiile europene de mediu pentru întreprinderi - European
Business Awards for the Environment - aduc recunoastere si
promoveaza acele firme care contribuie în mod semnificativ la
dezvoltare durabila. Premiile evidentiaza acele politici, practici,
procese si produse care contribuie la dezvoltarea economica si
sociala în asa fel încat aceasta sa nu se produca în detrimentul
mediului si al resurselor naturale în tarile UE precum si în tarile
candidate la aderare. Romania este reprezentata în cadrul Consiliului
de Conducere si de organizare a Premiilor Europene de catre László
Potozky, directorul Fundatiei pentru Parteneriat.
Pentru a accede la concursul european, în fiecare tara membra UE precum si în tarile
candidate se organizeaza fazele nationale ale competitiei. Pana nu demult Romania era
singura tara care nu era conectata la aceasta competitie de anvergura. Ca urmare a
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Evenimente si activitati de cooperare
demersurilor sustinute, în Romania secretariatul pentru organizarea si derularea
concursului, precum si decernarea premiilor, este asigurat de catre Fundatia pentru
Parteneriat din Miercurea Ciuc. Fundatia pentru Parteneriat organizeaza începand cu
anul 2005 acest concurs sub denumirea de "Premiile Eco - Business Romania".

Evenimente si activitati de cooperare
Ambasadorul SUA Michael Guest la celebrarea Fundatiei

Celebrarea aniversarii a
5 ani de activitate
Fundatia a celebrat cinci ani de activitate în
2004. Evenimentul festiv a fost organizat în mod
simbolic de Ziua Pamantului, cu toate ca data
oficiala de nastere a fundatiei a fost 11 ianuarie
1999.
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FP. - “5 ani pentru mediu si comunitate”
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La eveniment am fost onorati de prezenta unui
numar mare de reprezentanti ai autoritatilor si ai
institutiilor publice, de ai colegilor din sfera
neguvernamentala, prieteni din mass-media etc..
Evenimentul a reprezentat o excelenta ocazie pentru a trece în revista principalele
rezultate si succese ale celor cinci ani de activitate.
Tot cu aceasta ocazie, Fundatia a primit cele mai înalte aprecieri din partea oaspetelui
de onoare, unul din prietenii nostri cei mai apropiati din ultimii ani, domnul Michael
Guest, Ambasador al SUA în Romania la aceea data. Excelenta Sa s-a referit la rolul

Evenimente si activitati de cooperare
Fundatiei pentru Parteneriat în contextul dezvoltarii societatii civile, afirmand:
"În perioada cat am fost ambasador în Romania, am învatat sa disting între oameni care
promit si între oameni care realizeaza ceva.Am învatat sa fac diferenta între organizatii
care ajuta comunitatea si altele care se multumesc sa-si încaseze cecul. Am realizat ca
Fundatia pentru Parteneriat este una dintre cele mai bune din cate am cunoscut".

Parteneriatul de Mediu
pentru Dezvoltare Durabila
Cele sase fundatii membre ale Consortiului
Parteneriatului pentru Mediu au înfiintat o organizatie
internationala sub denumirea de Parteneriat de Mediu
pentru Dezvoltare Durabila. Sediul noii organizatii este
la Brno, Republica Ceha.
Scopul noi organizatii este de a organiza si sprijini
cooperarea la nivel international între organizatiile
membre, precum si întarirea rolului ONG-urilor în
ceea ce priveste promovarea si implementarea
principiilor dezvoltarii durabile.

Fundatia pentru Parteneriat a
jucat un rol important în
reorganizarea
Forumului
Donatorilor din Romania.
Membrii autohtoni ai acestuia au
decis sa-l înregistreze oficial sub
forma unei entitati legal
constituite, dupa cinci ani de
existenta ca structura informala.
Directorul Fundatiei pentru
Parteneriat, László Potozky, a
fost ales în functia de presedinte
al Forumului.
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Altetele Lor Regale Principesa Margareta si Principele Radu au
gazduit decernarea premiilor “Cel mai bun Raport Anual”

Forumul Donatorilor din Romania
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Lista finantarilor

Lista finantarilor
Tematica proiectelor aprobate

Nr. proiectelor aprobate

Valoarea finantarilor (Lei)

5
2
1
2
3
1
2
4
1
1
2
4
12
2
1
1
44

766.460.000
327.000.000
40.000.000
355.400.000
388.400.000
177.635.000
369.600.000
690.670.000
189.000.000
128.210.000
296.740.000
164.810.393
2.330.464.000
161.523.230
33.140.000
161.680.000
6.580.732.623

Turism durabil în arii protejate
Managementul ariilor protejate
Managementul deseurilor
Conservarea biodiversitatii
Educatie ecologica
Dezvoltare rurala durabila
Advocacy
Natura 2000
Transport durabil
Altele
Suport general
Micro granturi si altele
Mostenire Vie
Eco-Business
Heritage Award - faza nationala
Central European Heritage Award
Total

PROGRAMUL DE PARTENERIAT PENTRU MEDIU
Turism durabil în arii protejate

Raport Anual 2004

Fundatia Eco-Montan 2000 - Mioveni - Arges
Promovarea imaginii Rezervatiei Valsan
• Scopul Proiectului este evitarea distrugerii eco-sistemului Rezervatiei Valsan. Pentru a
reusi în acest demers, organizatia va derula diverse activitati si va elabora diferite
materiale promotionale si educationale.
(150.910.000 lei)
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Centrul pentru Arii Protejate si Dezvoltare
Durabila - Bihor - Oradea
Pestera Ungurului - Monument al naturii
• Proiectul îsi propune conservarea
habitatelor naturale si a siturilor arheologice
din Pestera Ungurului prin recunoasterea
acestuia ca arie protejata de interes local.
(188.000.000 lei)

Lista finantarilor
Clubul Ecologic "TRANSILVANIA" - Cluj-Napoca
Protectia si valorificarea durabila a ariilor protejate - cu si pentru comunitatea locala
• Scopul proiectului este protectia si valorificarea durabila a ariilor protejate prin colaborarea
eficienta între autoritati, cetateni si organizatiile neguvernamentale. (150.850.000 lei)
Asociatia pentru Dezvoltare Durabila “Focul Viu” - Focsani
Masuri active de management al ariei protejate Cheile Tisitei, Vrancea
• Proiectul are ca scop managementul ariei protejate de interes comunitar Cheile Tisitei,
Lepsa, Vrancea în vederea reducerii conflictelor dintre necesitatile de conservare a
habitatelor/speciilor si dezvoltarea economico-turistica a zonei Lepsa-Tulnici prin
cresterea gradului de implicare a societatii civile în administrarea ariei protejate.
(179.500.000 lei)
Organizatia Nationala a Cercetasii
Romaniei - filiala Valcea - Ramnicu Valcea
Ranger 2004 - Managementul ariei naturale
protejate, Rezervatia Calcescu
• Proiectul are ca scop aducerea ariei
naturale protejate Rezervatia Calcescu la
standardele de conservare si de protectie
ecologica, stabilite de lege prin activitati de
igienizare si supraveghere ecologica.
(97.200.000 lei)

Managementul ariilor protejate
Sighisoara Durabila - grup de initiativa civica
Managementul
rezervatiei
de
stejar
multisecular Breite
• Proiectul are ca scop conceperea unui plan
de management coerent pentru rezervatia de
stejari multiseculari de la Breite-Sighisoara, în
conformitate cu Agenda Locala 21
(175.000.000 lei)
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Asociatia Speo-Turistica si de Protectia
Naturii “Lumea Pierduta” - Baraolt
Protectia si valorificarea turistica a rezervatiei naturale Cheile Varghisului
• Asociatia detine custodia ariei protejate Cheile Varghisului. Prin intermediul acestui
proiect se intentioneaza elaborarea planului de management si a planului de actiune
pentru protejarea acestei rezervatii naturale. (152.000.000 lei)
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Lista finantarilor
Conservarea biodiversitatii
Asociatia pentru Protectia Liliecilor din Romania Satu Mare
Sa-i cunoastem, sa-i protejam - liliecii din Romania
• Asociatia îsi propune constientizarea cetatenilor din
cinci orase mari din Romania cu privire la importanta
protejarii liliecilor precum si cresterea numarului de
voluntari instruiti implicati în astfel de activitati.
(185.000.000 lei)
Ecosilva Retezat - Hunedoara
Cu ochii pe caprele negre - Implicarea ONG-urilor în
actiunile de protectie a caprelor negre
• Scopul proiectului este cresterea rolului ONG-urilor
de mediu privind evaluarea corecta si protejarea
efectivelor de capra neagra din Parcurile Nationale Retezat si Rodnei. Totodata, se
intentioneaza elaborarea unor planuri de management si de actiune cu scopul stoparii
reducerii efectivelor de capra neagra. (170.400.000 lei)

Natura 2000
Societatea Ornitologica Romana - Cluj-Napoca
Cresterea rolului ONG-urilor în implementarea retelei Natura 2000 în Romania
• Scopul proiectului este dezvoltarea capacitatii ONG, partenere în cadrul Coalitiei
ONG Natura 2000 Romania, pentru preluarea unui rol activ în desemnarea siturilor
Natura 2000, în realizarea unei retele reprezentative în Romania si a capacitatii de a
contribui la realizarea unui management corespunzator al acestor situri (prin
monitorizare si/sau preluarea în custodie). (175.050.000 lei)
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ONG Ecotur - Sibiu
Natura 2000 Romania - Specii si habitate acvatice • Scopul proiectului este implementarea
corecta si în timp util a retelei de arii de protectie speciala Natura 2000 în Romania.
(180.270.000 lei)
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Societatea Romana de Herpetologie - Cluj Napoca
Site-uri Natura 2000 din Campia Careiului
• Scopul proiectului este identificarea, evaluarea,
cartarea si propunerea siturilor Natura 2000 din
Campia Careiului, precum si stabilirea modului de
lucru si a eforturilor necesare în vederea realizarii
acestor obiective. (164.250.000 lei)

Lista finantarilor
Asociatia pentru protectia pasarilor si a naturii Grupul MILVUS - Targu Mures
Natura 2000 în Valea Nirajului
• Asociatia îsi propune protejarea unor specii si habitate valoroase din Valea Nirajului
prin propunerea zonei ca parte a retelei Natura 2000, pe baza Directivei Pasari.
(171.100.000 lei)

Educatie ecologica
Asociatia Inimi Verzi - Miscare
Ecologista de Tineret - Odorheiu
Secuiesc
Coridor verde în depresiunea Ciucului
• Scopul proiectului este înfiintarea
unei retele de puncte active
permanente de lucru, de observare,
urmarire si advocacy în albia raului
Olt de la Balan pana la Tusnad.
(38.500.000 lei)
Asociatia ASMEA - Ocna Mures
Eco Atitudine
• Scopul proiectului este diminuarea cantitatilor de deseuri nebiodegradabile si a
resturilor menajere, din zone neamenajate, în patru localitati ale judetului Alba, prin
introducerea în scoli si în afara acestora a metodelor participativ-active de educatie
ecologica. (150.000.000 lei)
AGORA - Grup de Lucru pentru Dezvoltare Durabila - Odorheiu Secuiesc
Campanie de educare si informare pentru conservarea valorilor naturale în regiunea
Odorheiului
• Asociatia îsi propune asigurarea ocrotirii eficiente a valorilor naturale, în special a
rezervatiilor naturale prin educatie ecologica si implicarea activa a comunitatilor locale.
(199.900.000 lei)

Asociatia de Ecoturism din Romania - Zarnesti
Certificarea în ecoturism - instrument pentru conservarea naturii si dezvoltare durabila
• Asociatia îsi propune realizarea, promovarea si implementarea unui sistem de
acreditare în ecoturism, pentru tur-operatori (eco-tur), eco-destinatii (arii protejate,
comunitati rurale) si pensiuni ecoturistice. (174.600.000 lei)
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Advocacy
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Lista finantarilor
Asociatia de Turism si Ecologie
Clubul de Cicloturism Napoca Cluj Napoca
PRO VELO III - Campanie
nationala de promovare a bicicletei
• Scopul proiectului este promovarea
transportului durabil si ecoturismului
în Romania prin promovarea
utilizarii bicicletei în scop utilitar si
recreativ. (195.000.000 lei)

Dezvoltare rurala durabila
Asociatia Ecoforest - Piatra Neamt
Agenda 21 Locala - dezvoltare rurala durabila în comuna Ceahlau, Stadiul II - 2004 elaborarea si implementarea
• Scopul proiectului este elaborarea si implementarea Agendei 21 Locale a comunei
Ceahlau - dezvoltare rurala durabila pe anii 2004 - 2010 - proiect pilot demonstrativ cu
caracter novator pentru 6 comune cu 35 sate si 23.735 locuitori. (177.635.000 lei)

Managementul deseurilor
Centrul National de Initiative pentru Cetateni Procivic - Buzau
Eco Pronatura
• Scopul proiectului este diminuarea poluarii pe cursul mijlociu al paraului Calnau
(40.000.000 lei)

Transport durabil
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Institutul de Perfectionare în Ingineria Electrica si Mecanica a Autovehiculelor - Brasov
Pentru un aer mai curat
• Scopul proiectului este reducerea poluarii aerului prin scaderea solicitarii de transport
urban în orasul Brasov. (189.000.000 lei)
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Altele
Asociatia Arin - Braila
Cariere de mediu - identificarea si promovarea ocupatiilor de mediu
• Scopul proiectului este asigurarea dezvoltarii durabile a comunitatilor locale prin
atragerea populatiei tinere din judetul Braila catre cariere de mediu ca urmare a
identificarii si promovarii acestora. (128.210.000 lei)

Lista finantarilor
Suport general
Fundatia ECO-MONTAN 2000 - Mioveni - Arges
• În anul 2003, organizatia a primit în custodie Rezervatia Naturala Valsan. Împreuna cu
factorii interesati locali si regionali raspund de protejarea acesteia.
Cu ajutorul acestui grant, organizatia va promova turismul durabil în zona. (138.000.000)
Asociatia Speologica Exploratorii - Resita
• Este una dintre cele mai active organizatii din judetul Caras-Severin. Ei au realizat
planul de management pentru unul dintre Parcurile Nationale din judet. Datorita
grantului ei vor avea un angajat permanent în vederea eficientizarii activitatii lor. (158.740.000)

Micro finantari
Clubul de Speologie Montana - Baia Mare
Dezbaterea publica privind starea si administrarea fondului cinegetic în Romania
• Scopul proiectului este dezvoltarea unor pasi privind administrarea fondului cinegetic
în parteneriat cu diferite institutii si alti factori interesati. (16.500.000 lei)
Clubul Ecologic Transilvania - Cluj-Napoca
Conferinta "Dezvoltarea Rurala Durabila în Romania"
• Microfinantarea acopera o parte din costurile operationale ale conferintei regionale
de dezvoltare rurala durabila,organizata de CET la sfarsitul lunii octombrie 2004.(16.570.000)
Societatea de Istorie Naturala "Nymphaea" - Oradea
Pivnite de vinuri din Valea Erului - un potential turistic valorificabil
• Finantarea va ajuta organizatia în initierea expozitiei fotografice "Pivnite de vinuri din
Valea Erului" în localitatile învecinate si în pregatirea unor materiale promotionale cu
scopul de a constientiza valoarea pivnitelor de vinuri existente si de a le promova în
spiritul Greenways. (15.000.000 lei)

PROGRAMUL MOªTENIRE VIE

Raport Anual 2004

Asociatia Kuckó - Odorheiu Secuiesc
În urma pictorilor pe mobilier din
Meresti
• Proiectul are ca scop revitalizarea
mestesugului picturii pe mobila cu
motive populare din Meresti incluzand si
editarea unei carti cu motive populare,
organizarea unor cursuri de pictat si a
unui targ cu vanzare a obiectelor pictate.
(230.000.000 lei)
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Asociatia Traditionala a Husarilor Secui Odorheiu Secuiesc
Promovarea unor traditii locale prin
managementul cultural - husarii din Odorheiu
Secuiesc
• Scopul proiectului este revitalizarea
obiceiului de defilare a husarilor cu ocazia
diferitelor evenimente culturale si religioase si
de a oferi noi atractii turistilor. (180.000.000 lei)

Fundatia pentru Initiative Comunitare Cojocna
Renasterea traditiilor din Cojocna
• Proiectul are ca scop pastrarea traditiilor
populare din Cojocna pentru generatiile
viitoare. Prin acest proiect se va reorganiza
orchestra de muzica populara si ansamblul
folcloric de dansuri populare "Cojocneana".
(200.000.000 lei)
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Asociatia pentru Protectia Pasarilor si a Naturii "Grupul Milvus" - Targu Mures
"Dumbravioara, Satul berzelor"
• Prin acest proiect asociatia îsi propune ca comunitate din Dumbravioara sa-si
însuseasca barza alba ca simbol al specificului local si sa devina mai constienta de valorile
naturale din mediul lor. (248.584.000 lei)
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Fundatia ARTERA Odorheiu Secuiesc
Restaurarea
autenticului.
Renasterea autenticitatii într-o
comunitate care si-a regasit
valorile.
• Scopul proiectului este
revitalizarea
si valorificarea
portului popular si a instrumentelor populare specifice zonei Satu
Mare în favoarea dezvoltarii
comunitatii locale si a turismului
rural. (150.000.000)

Lista finantarilor
Grupul de Initiativa Locala
CORONA - Brasov
Identitatea conteaza. Promovarea
identitatii culturale brasovene prin
activitati de educatie alternativa
• Scopul proiectului este stimularea
interesului si implicarii publicului
scolar în initiativele de promovare a
patrimoniului cultural local, prin
configurarea si promovarea pentru
Brasov a unei identitati culturale
locale. (180.000.000 lei)

Asociatia Pro ªinca Noua - ªinca Noua - Brasov
Comunitatea sincana - identitate culturala
• Scopul proiectului este conservarea identitatii culturale si încurajarea dezvoltarii
economice a comunitatii din ªinca Noua. Se vor culege traditii culturale vechi prin
identificarea batranilor "pastratori de traditii" cu ajutorul membrilor comunitatii si ai
unor lideri. Totodata, se vor crea un grup de dansatori de dansuri populare si unul de
cantareti de muzica populara care vor reprezenta valorile culturale ale comunitatii.
(200.000.000 lei)

Fundatia Transilvania Trust - Cluj Napoca
Reabilitarea habitatului comunitatii din Bontida
• Scopul proiectului este reabilitarea habitatului
comunitatii din Bontida. Se va îmbunatati mediul
natural al Castelului Banfi. Cresterea atractivitatii
turistice a mediului construit va contribui si la
dezvoltarea mandriei locale si a simtului proprietatii.
(215.000.000 lei)
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Asociatia Muzeului din Sandominic - Izvorul Oltului
ªezi cu noi la sezatoare!
• Scopul proiectului este initierea tinerei generatii din Sandominic în tehnicile de
prelucrare a lanii. Se vor organiza ateliere de tors, tesut si cusut în trei case taranesti
vechi de peste 100 de ani. (172.480.000 lei)
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Lista finantarilor
Asociatia Artistilor Populari
Maghiari din Romania - Satu Mare
- Harghita
"Lada de zestre"
• Proiectul îsi propune sa schimbe
atitudinea
comunitatii
din
localitatea Satu Mare fata de
interiorul mediului cladit si sa-i
încurajeze la pastrarea mostenirii
traditiei de pictura pe mobila.
(174.400.000 lei)
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Asociatia de Turism si Ocrotire a Naturii - Miercurea Ciuc
Amenajarea expozitiei de apa minerala si managementul muzeului apelor minerale Tusnad.
• Proiectul este o continuare a proiectului de anul trecut privind crearea primului
muzeu al apelor minerale din Romania. Prin acest proiect se realizeaza expozitia
permanenta în muzeul din Tusnad. (200.000.000 lei)
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Fundatia de Ecologie si Turism
Potaissa - Turda
Potaissa - Arc peste timp
• Scopul proiectului este
promovarea si valorificarea
patrimoniului
local
al
municipiului Turda prin prisma
dezvoltarii unui turism durabil în
regiune. (180.000.000 lei)

ECO BUSINESS ªI ALTELE
Asociatia Professionala GeoMMed - Baia Mare
Centru de Resurse Eco MM Business
• Scopul proiectului este de a inaugura un nou club Eco Business în judetul Maramures.
Organizatia va administra clubul si va organiza seminarii despre promovarea ecotehnologiilor si a practicilor eco-constiente. (126.683.140 lei)
Asociatia Eurocultura
Dialog pentru comunitate
• Organizatia implementeaza programul Dialog în Miercurea-Ciuc (116.740.393 lei)
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Asociatia Ecologista "Floarea de
Colt" - Cluj-Napoca
Asistenta de mediu pentru IMM-uri
• Organizatia va conduce clubul
Eco Business în Cluj Napoca. Prin
aceasta finantare ei vor continua
activitatile de constientizare în
randul IMM-urilor din judetul Cluj.
(34.840.090 lei)
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Raport financiar
Cheltuieli

Capitol cheltuieli
.
Granturi
Proiecte
Asistenta tehnica
Salarii + Taxe
Utilitati
Comunicatii
Publicatii, marketing
Rechizite birou
Protocol
Echipament
Altele
Transport
Instruire
Board
EP Regional
TOTAL
.
Fond rezerva/endowment*

Programe de
Programe
Fonduri proprii
Total
finantare
operationale
ROL
ROL
ROL
ROL
6.580.732.623
- 6.580.732.623
371.653.355
400.000
372.053.355
140.000.000
140.000.000
1.373.330.419
799.311.313
- 2.172.641.732
25.732.195
37.242.175
62.974.370
86.328.577
161.223.572
247.552.149
110.607.209
164.764.895
275.372.104
43.383.827
36.811.533
80.195.360
31.710.772
22.075.700
53.786.472
45.207.114
48.613.450
93.820.564
340.422.369
61.810.972
402.233.341
347.325.407
138.250.683
485.576.090
6.668.000
6.668.000
55.633.238
55.633.238
237.731.868
237.731.868
9.789.798.973 1.477.172.293
- 11.266.971.266
.
.
.
.
665.110.000
- 1.944.306.888 2.609.416.888

*Fonduri alocate +venituri generate în 2004 de fondul de rezerva - adaugate la fondul de rezerva a Fundatiei

Bilant încheiat la 31.12.2004
Active imobilizate
(ROL) 2.816.414.025
Imobilizari corporale: mijloace fixe
2.614.533.855
Imobilizari necorporale
201.880.170
Active circulante
11.969.202.337
Conturi la banci în devize
1.570.064.638
Conturi la banci în lei
10.073.240.565
Casa în lei
5.624.266
Chelt. înreg. în avans ct. 471
91.480.000
Avans trez. (Fonduri pe CARD)
228.792.868
Total Activ
14.785.616.362
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Capitaluri
(ROL) 11.944.976.012
Aporturi
2.000.000
Rezultatul raportat
2.736.061.987
Fondul imobilizarilor corporale
1.755.770.695
Fondul imobilizarilor necorporale
30.783.118
Fond rezerva/endowment
6.390.500.000
Amortizari imobilizari necorporale
171.097.052
Amortizari mobilizari corporale
858.763.160
Creditori diversi
2.840.640.350
Total Pasiv
14.785.616.362

Sursa de venit
Core (GMF, Mott, RBF)
Stichting DOEN
King Baudouin Foundation
DFID
USAID - RASP program
MOTT Foundation
Environmental Partnership Poland
Environmental Partnership Czech R.
Phare ACCES RO 008
PEACE CORPS
EU DG ENVIRONMENT - Twinning pr.
Total venituri din finantari în ROL
Altele (dobanzi, recuperare TVA, etc.)
Total venituri în diverse valute:
.
.
TOTAL General:

Venituri
ROL
6.749.065.710
1.199.937.496
2.037.615.000
1.573.536.635
25.684.860
291.188.805
31.953.896
31.621.062
58.919.490
63.684.992
475.187.328
12.538.395.274
2.372.527.418
.
.
.
14.910.922.692

Valuta
USD 209.970
EUR 29.488
EUR 50.000
GBP 26.647
USD 788
USD 8.842
USD 988
USD 995
EUR 1.446
USD1.904
EUR 11.616
.
.
223.487 USD
92.250 EUR
26.647 GBP
.

Audit
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Resurse umane

Resurse umane
Consiliul de Conducere al Fundatiei
Vígh Ádám - presedinte • întreprinzator, Miercurea Ciuc, Romania
Barbara Szczerbinska - membru • coordonator national al programului Dialog din
Polonia
Erika Stanciu - membru • WWF DCP - Team leader
Zsuzsa Foltányi - membru • director al Hungarian Environmental Partnership
Foundation
László Potozky - membru • director al Fundatiei pentru Parteneriat

Comitetul de Selectie al proiectelor
Catalin Gheorghe - coordonator dezvoltare, Asociatia pentru Relatii Comunitare
Dana Andrea Partoc - director, Asociatia pentru Relatii Comunitare
Lorena Stoica - director, FDEC - Fundatia Carpatica, Romania
Dominika Zareba - manager program la Polish Environmental Partnership Foundation
Zsuzsa Foltányi - director al Hungarian Environmental Partnership Foundation

Personalul fundatiei:
László Potozky - director
Csilla Dániel - director adjunct
Judith Molnár - manager Program Eco Business
József Bíró - manager Program Dialog(pana la 30.06.2004)
Zsuzsanna Orbán - contabil
Erzsébet Kovács - coordonator birou
Botond Forró - asistent program
Szabolcs Szabó - asistent program (pana la 30.06.2004)
Enikõ Bándi - asistent program
Kathleen Shea - voluntar Peace Corps

Colaboratori:
Raport Anual 2004
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Contacte:
RO 530151 Miercurea Ciuc, Str. Harghita nr. 7/A /6
Tel: +40-266-310678
Fax: +40-266-310686
E-mail: office@fpc.topnet.ro
http://www.epce.ro

Letter from the director
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