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I. DATE TEHNICE: 
1. Denumire / adresă: 
ASOCIAŢIA FILANTROPIA ORTODOXĂ ALBA IULIA, cu sediul în Alba Iulia, 

tel./fax. 0258/835.278, Alba Iulia, str. Mihai Viteazul, nr.16, jud. Alba . 
2. Dobândirea personalităţii juridice: 
Înscriere în Registrul Special al Asociaţiilor şi Fundaţiilor nr. 18 din 18.09.2001în 

bazaSentinţei Judecătoreşti nr. 6468 din data de 13.09.2001, pronunţată de Judecatoria Alba 
Iulia.    

3. Codul fiscal nr. 14188746 emis de Ministerul Finanţelor din data de 21.09.2001 
4. Nr. contului bancar nr. RO35RNCB0003037786390001, deschis la Banca Comercială 

Română, cu sediul în Alba Iulia 
5. Date personale ale preşedintelui asociaţiei: 
Numele: Ignat, prenumele: Nicolae Călin, domiciliul în Alba Iulia, str. Fântânele, nr. 40,    

jud. Alba, tel. 0258/835.278. 
 
II. DESCRIEREA ASOCIAŢIEI: 
Asociaţia Filantropia Ortodoxă de Alba Iulia este o asociaţie creştin-ortodoxă de 

dezvoltare comunitară, filantropică, nonguvernamentală, fără scopuri politice şi 
nediscriminatorie confesional. Misiunea asociaţiei este dezvoltarea comunităţilor teritoriale. 
Scopulasociaţiei este îmbunătăţirea calităţii vieţii în comunităţile teritoriale din Alba şi Mureş 
prin: servicii sociale, medicale, culturale, educaţionale, economice şi de mediu, furnizate în spirit 
creştin. Domeniile de activitate ale asociaţiei sunt: Asistenţă socială şi socio – medicală;  
Asistenţă medicală; Educaţie şi cercetare interdisciplinară; Cultură; Dezvoltare organizaţională; 
Tineret; Mediu; Economie. 

Obiectivele asociaţiei sunt: 1. Diversificarea serviciilor de asistenţă socială primare şi 
specializate;2. Iniţierea şi  susţinerea de programe şi proiecte medicale, educaționale, recreative, 
de formare și instruire, investigație, selecție și orientare profesională, consultanță, îndrumare sau 
asistență operațională pentru firme, realizare de studii monografii, activitați de evaluare socială, 
studiere a pieței, sondaj, organizarea și participarea la simpozioane și conferințe, activități 
culturale și de protecția mediului pentru dezvoltarea comunităților teritoriale; 3. Dezvoltarea de 
programe de şi pentru tineret; 4. Promovarea drepturilor omului şi combaterea discriminării de 
orice natură, advocacy; 5. Dezvoltarea de reţele de voluntari şi de programe de instruire destinate 
acestora; 6. Întărirea parteneriatelor cu instituţii şi organizaţii din comunităţi; 7. Dezvoltarea de 
programe în parteneriat cu autorităţile publice, instituţii, organizaţii şi agenţi economici din ţară 
şi străinătate; 8. Diversificarea surselor de fonduri inclusiv prin dezvoltarea unor activităţi 
economice proprii în vederea autofinanţării. 



Având în vedere anvergura activităților și principiul descentralizării, începând cu anul 
2003 au fost înfiinţate în județele Alba și Mureș 19 Filiale, la Reghin, Sighişoara, Târgu Mureş, 
Sângeru de Pădure, Lunca Bradului, Ocna Mureş, Cîmpeni, Blaj-Tiur, Târnăveni, Daneş, Luduş, 
Sebeş, Aiud, Războieni Cetate, Izvoarele Totoi, Vingard, Blaj-Veza, Galda de Jos, Vinţu de Jos 
și Unirea. 

 
III. RESURSE UMANE IMPLICATE.  
În anul  2016 au deservit activitatea socială un număr de 136 de specialiști, astfel: 20 

asistenți sociali, 16 cadre didactice, 1 cadru medical, 1psiholog, 13 lucrători sociali, 10 bucătari, 
2 consilieri emoționali, 16 îngrijitori bătrâni la domiciliu, 7 confecțione ri textile, 10 
administratori/coordonatori, 1animator socio/educativ, 2 șoferi, 1 exper t resurse umane, 1 
manager formare, 1 manager general, 3 economiști, 1 expert relații publice, 1 animator sportiv.  

În vederea creşterii calităţii serviciilor oferite, Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia a 
organizat şi facilitat participarea angajaților în anul 2016 la: 5cursuri de formare continuă, 1 curs 
de instruire, 2 cursuri de specializare, 2 cursuri de calificare, 8 cursuri de perfecționare, 1 curs de 
dezvoltare personală.  

 
IV. SERVICIILE SOCIALE ALE ASOCIAŢIEI FILANTROPIA ORTODOXĂ 

ALBA IULIA 
1.Servicii rezidenţiale pentru copii 
În anul 2016 au fost furnizate servicii sociale unui număr de 28 de copii şi tineri  în două 

Case de Tip Familial – ”Sf. Vasile cel Mare Alba Iulia” și ”Sf. Nicolae” Tîrsa. Serviciile oferite 
au fost: Servicii sociale primare- activităţi de identificare a nevoii sociale, informare, consiliere; 
găzduire, activităţi de satisfacere a trebuinţelor primare și Servicii soc iale specializate- 
recuperare, ergoterapie, suport şi asistenţă, servicii educative, socializare, dezvoltarea abilităţilor 
sociale, orientare profesională, mediere socială, refacerea legăturilor familiale, reintegrare 
socială, servicii recreative şi de petrecere a timpului liber. 

2.Centre de Zi pentru copii 
În anul 2016 au beneficiat de servicii sociale un număr de 175 de copii prin intermediul a 8 

Centre de Zi : ”Sf. Varvara”Baia de Arieș, ”Sf.Nicolae” Roșia de Secaș, ”Sf. Nicolae” Valea 
Lungă, ”Sf. Nectarie” Vama Seacă, ”Sf. Nicolae”Alba Iulia, “Sf. Irina” Blaj, ”Sf. Panletimon” 
Zlatna și ”Sf. Cuvioasă Parascheva” Alba Iulia. Aceste centre au beneficiat și de sprijin prin 
Programul ”Prevenirea abandonului școlar” finanțat prin Programul de Cooperare Elveți ano-
Român al  Fundației HEKS Elveția și FAER Reghin, în parteneriat cu Asociația ”Fi lantropia 
Ortodoxă Alba Iulia”. 

În anul 2016 au fost sprijinite prin Programul ”Prevenirea abandonului școlar” și 5 Centre 
de Zi aflate în administrarea unor Filiale ale Asociației, în care sunt ocrotiți 125 copii: ”Sf. 
Mucenic Ciprian” Ocna Mureș, ”Sf. Gheorghe” Sebeș, ”Sf. Serafim de Sarov” Războieni, ”Sf. 
Prooroc Ilie Tesviteanul” Aiud și ”Sf. Filofteia ” Silivaș. 

3. Centre de Prevenire a Abandonului Școlar 



Prin Programul ”Prevenirea Abandonului Școlar” au funcționat,  în anul 2016, 12 Centre 
de Prevenire a Abandonului Școlar  pentru 288 de copii aflați în situație de vulnerabilitate. 
Aceste centre au fost înființate în localitățile: Sântimbru -sat, Sântimbru-fabrică, Aiud, Blaj, 
Cugir, Miraslău, Berghin, Ighiu, Lunca Mureșului, Rădești, Șard și Veseuș, în parteneriat cu 
Inspectoratul Școlar Alba. 

Scopul centrelor de zi pentru copii și a centrelor de prevenire a abandonului școlar  
este prevenirea abandonului familial, precum și a abandonului şi eşecului şcolar în rândul  
copiilor care provin din familii cu situaţie socio-economică precară. În general seviciile acordate 
în cadrul acestor centre au fost:servicii educative, de sprijin material cu rechizite și 
îmbrăcăminte, servicii de informare şi consiliere a copilului, servicii de informare şi consiliere 
familială, servicii de intermediere între beneficiarii direcţi şi celelalte instituţii ale statului 
furnizoare de  servicii, oferirea de hrană, dezvoltarea abilităţilor sociale, servicii recreative și de 
de petrecere a timpului liber. 

4.Servicii de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice 
În anul 2016 au fost furnizate servicii sociale unui număr de 205 persoane vârstnice prin 

intermediul a 7 Servicii de îngrijire la domiciliu,  în Alba Iulia, Valea Lungă, Zlatna, Blaj, Baia 
de Arieș, Roșia de Secaș și Bistra. 

În cadrul Reţelei de îngrijire la domiciliu a pesoanelor vârstnice au fost oferite: servicii de 
oferire a hranei, de îngrijire personală, menajere, gospodăreşti, servicii de asistenţă socială, de 
asistenţă medicală, de adaptare şi amenajare a ambientului, servicii de recreere şi destindere și 
servicii igienico-sanitare. 

5.Centrul de informare şi consiliere “Pro Vita” Alba Iulia.  
În cadrul Centrului funcţionează 2 module: Centrul de informare şi consiliere pre şi post 

avort, având drept scop reducerea numărului de avorturi la nivelul judeţului Alba. Au fost oferite 
servicii de informare  asupra efectelor negative ale avortului, consilierea femeii pre şi post avort, 
medierea relaţiilor, sprijin unui număr de 156 de persoane. 

Al doilea modul, Programul de educaţie pentru o viaţă sănătoasă, se derulează la 
nivelul liceelor din municipiul Alba Iulia, sub forma discuțiilor cu liceenii, temele abordate fiind: 
„Adolescenţa”, „Relaţiile intime şi consecinţele psihologice ale acestora”, „Bolile cu transmitere 
sexuală şi prevenirea acestora”, „O sarcină nedorită (Avortul)”. 

6.Adăpost de noapte Alba Iulia.  
În cadrul Adăpostului de noapte au fost oferite lunar servicii sociale unui număr mediu de 

50 de beneficiari, respectiv:cazare pe timpul nopţii, oferirea de hrană, suport material, suport 
emoţional, orientare, mediere pe piaţa muncii, facilitarea accesului la cursuri de formare 
profesională, consiliere şi informare, igienizare. 

7.Centrul de zi pentru persoane cu handicap „Sf. Meletie” 
Misiunea serviciului este de creştere a şanselor de inserţie socio-profesională a 

persoanelor, tineri şi adulţi, cu handicap din judeţul Alba. Servicii oferite: consiliere, socializare, 
kinetoterapie, recuperare, orientare profesională. În această perioadă au fost oferite servicii 
sociale unui număr de 42 de beneficiari cu vârsta cuprinsă între 18-65 ani. 



8.Centrul de training „Dynamis” Alba Iulia 
Prin intermediul centrului au fost oferite cursuri de formare/instruire/dezvoltare unui nr de 

305 persoane. Cursuri organizate: 1 Curs calificare”Educator specializat”, 1 Curs dezvoltare 
personală ”Aventura spre tine însuți”,1 Curs dezvoltare personală ”Am redescoperit curajul de a 
fi copil”,2 Teambuilding-uri ”Creștem în profunzime, ieșind la Lumină”,1 Curs dezvoltare 
personală ”Eu...ieri, azi, maine”,1 Teambuilding BT Direct Cluj Napoca, 2 Cursuri de 
Leadership Holzindustrie Schweighofer Sebeș,1 Curs calificare ”Îngrijitoare bătrâni la 
domiciliu”,1 Curs specializare ”Formator de formatori”, 1 Curs dezvoltare personală pentru 
profesori de la Liceul de Arte Sigismund Toduță Deva,1 Teambuilding Netex Consulting 
Timișoara,Formare continuă pentru personalul angajat în cadrul caselor de tip familial, Formare 
continuă pentru personalul angajat în cadrul Adăpostului de noapte, Centrului de servicii 
acordate în comunitate Sf. Meletie Alba Iulia, Formare continuă pentru personalul angajat în 
cadrul serviciului socio-medical de îngrijire la domiciliu, Formare continuă pentru personalul 
angajat în cadrul centrelor de zi, Formare continuă pentru personalul angajat în cadrul locuințelor 
protejate. 

9.Locuinţele Protejate pentru Persoane cu Handicap nr. 1 şi nr. 2 Tiur. Locuinţele 
Protejate pentru Persoanele cu Handicap nr. 1 şi nr.2 Tiur asigură găzduire de tip familial în 
sistem protejat pentru un număr de 20 de persoane, precum şi asistenţă şi suport pentru 
asigurarea unei vieţi autonome şi active.Principalele activităţi desfăşurate sunt cele care vizează 
îngrijirea beneficiarilor, menţinerea /dezvoltarea abilităţilor de autoservire, îngrijire personală şi 
autogospodărire, socializarea şi petrecerea timpului liber.  

 
V. MODALITĂŢI DE ATRAGERE DE FONDURI 

1. Campania 2% pentru Filantropia = 100% pentru Sărmani s-a desfăşurat la nivelul 
judeţelor Alba şi Mureş. Anul acesta s-a colectat suma de 66.307,05 lei. 

2. Acţiunea „Masa Bucuriei“ – Prin proiectul social realizat la iniţiativa Patriarhiei 
Române în colaborare cu lanţul de magazine Selgros Cash & Carry centrele sociale ale Eparhiei 
care dispun de resurse reduse au fost sponsorizate cu produse alimentare şi igienico-sanitare în 
valoare de 117.504,10 lei dar și prin lanțul de magazine Carrefour au fo st primite alimente în 
valoare de 12.075,25 lei. 

3. Parc de distracţie pentru copii –venituri : 8090,00 lei. Parcul de distracție este format 
din  tobogan gonflabil şi trambulină cu corzi elastice. 

4. Parc de aventură – venituri: 35.795,00 lei.Parcul de aventură are amenajate 4trasee de 
dificultateprogresivă, astfelîncâtaceastăactivitatepoate fi practicatăatât de adulțicâtși d e copii, 
indiferent de vârstă. 

 
VI.ACREDITAREA/LICENŢIEREA SERVICIILOR SOCIALE 
În cursul anului 2016 Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia, a fost supusă procesului 

de Licenţiere a serviciilor sociale, fiind licențiate un număr de 13 servicii sociale. 



Un rezultat foarte important al anului 2016 este și faptul că în data de 22 iunie 2016 
Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia a obținut Statutul de Utilitate Publică.  

VII. ACTIVITĂŢI SPECIFICE ANULUI  2016 
În anul 2016 în structura Asociației Filantropia Ortodoxă Alba Iulia au fost înființate 2 

Centre de zi pentru copii în parteneriat cu autoritățile publice locale și județene , în Alba Iulia și 
Zlatna. 

Pe lângă cele două centre de zi înființate în anul 2016 a continuat și  Proiectul ”Prevenirea 
abandonului școlar” destinat copiilor care, din cauza sărăciei, sunt în pericolul de a abandona 
școala. În acest an pe lângă cele 7 centre de prevenire a abandonului școlar înființate în anul 
2015 s-au mai înființat încă 6 și deasemenea tot prin acest proiect sunt finanțate și 12 centre de zi 
din județul Alba și 2 centre din județul Alba.  

În perioada 28 februarie – 1 martie 2016 a avut loc a VI-a ediţie a Campaniei“Mărţişor 
din cărucior“- Timp de o lună persoanele din cadrul Centrul de zi pentru persoane cu handicap „ 
Sf. Meletie” au confecţionat mărţişoare, felicitări, obiecte decorative prin tehnica quilling, care 
au fost expuse şi vândute în incinta Centrului Comercial Alba Mall. 

În data de 2 iunie 2016, a fost organizată a X-a Ediţie„Ziua Copilului – Îmbrățișare de 
îngeri”. În cadrul evenimentului au fost sărbătoriţi 710 de copii din aşezămintele sociale din 
cuprinsul Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei. 

În data de 01 octombrie 2016 fostsărbătorită”Ziuainternațională a 
persoanelorvârstnice”. 

În data de 8 decembrie 2016, a fost organizată cea de-a VII-a ediţie a Programului 
„Bucuria Darului” pentru a marca şi sărbători “Ziua Internaţională a Persoanelor cu 
Handicap”. 

 
VIII.PLANURI DE ACȚIUNE PENTRU ANUL 2017 
1. TransformareaCentrelor dePrevenire a abandonului școlar în Centre de zi pentru copii în 

vederea licențierii. Se vor începe demersurile  în acest sens cu DGASPC Alba, cu Primăriile: 
Cugir,  Jidvei,  Galda de Jos, Rădești, Sîntimbru,  Unirea, Sebeș, Aiud, Ighiu, Berghin, Mirăslău 
șiLunca Mureșului, pentru a finaliza acest proces în anul 2018. 

2. Accesarea Fondurilor Europene în vederea dezvoltării Centrelor de zi pentru copii, 
Serviciilor sociale destinate îngrijirii vârstnicilor la domiciliu și reabilitarea clădirilor în care 
există deja servicii sociale. 

3. Transformarea Centrului de Training Dynamis în Academia Inteligenței„Dynamis” Alba 
Iulia. Dezvoltarea unor noi programe de formare și curricule de curs atât în vederea dezvoltării 
personale cât și a formării continue pentru angajații Asociației Filantropia Ortodoxă Alba Iulia.  

4. Dezvoltarea Parcului de Aventură. În acest sens s-au început demersurile pentru 
încheierea unui Parteneriat durabil cu Primăria Municipiul Alba Iulia în vederea susținerii 
financiare în construcția unui ”Castel al inteligenței” care oferă spații de cazare pentru un număr 
de cel puțin 30 de persoane. 

 



IX. Parteneri:Principaliiparteneriimplicaţiînactivităţilesociale ale 
AsociaţieiFilantropiaOrtodoxă Alba Iulia înanul 2016 au fost: Autorităţi locale șijudețene: 
ConsiliulJudeţean Alba – DGASPC Alba;Consiliul Local Alba Iulia; Consiliul Local 
OcnaMureş;Consiliul Local Hopârta; Consiliul Local Zlatna; Consiliul Local 
LuncaBradului;Consiliul Local Roşia de Secaş; Consiliul Local Baia de Arieş; Consiliul Local 
ValeaLungă;Consiliul Local Bistra;ArhiepiscopiaOrtodoxă a Alba 
Iuliei;InspectoratulŞcolarJudeţean Alba. 

 
X.Finanţatori:ConsiliulJudeţean Alba;Consiliul Local Alba Iulia;Fundația HEKS Elveția 

și FAER Reghin. 


