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Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia 
Str. Mihai Viteazu, nr. 16, Alba Iulia, jud. Alba, cod poștal 510010  

telefon/fax 0258.835278, e-mail: filantropia_ortodoxa@yahoo.com, 

website:www.filantropiaortodoxa.ro 

CF 14188746, Cont IBAN RO35RNCB0003037786390001 

Organizație cu Statut de Utilitate Publică 

 

RAPORT DE ACTIVITATE 

2017 

 

      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 18.09.2001  în baza Sentinţei 

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. 0258/817.766. 

     

 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. Scopul Asociaţiei 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.  

Din iulie 2016 Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia a devenit Asociație cu Statut 

de Utilitate Publică.  

Având în vedere că asociaţia activează la nivelul a două judeţe, Alba şi Mureş, iar activitatea 

este foarte intensă pentru o mai mare dezvoltare şi eficienţă au fost înfiinţate de-a lungul anilor un 

număr de 21 de Filiale (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, Unirea), care au adoptat statutul şi 

actele de reglementare internă a asociaţiei-mamă, dar cu personalitate juridică proprie.  

     

III. RESURSE UMANE IMPLICATE 

În anul  2017 au deservit activitatea socială un număr de 157 de specialiști, astfel: 18 

asistenți sociali, 33 cadre didactice, 1 cadru medical, 3 psihologi, 9 lucrători sociali,10 bucătari, 8 

pedagogi sociali, 18 îngrijitori bătrâni la domiciliu, 12 administratori/coordonatori, 3 îngrijitoare 

copii, 4 îngrijitori curățeni, 2 șoferi,1 expert resurse umane, 16 educatori specializați, 1 îngrijitor 

clădire, 1 manager formare,1 manager general, 4 economiști, 1 animator sportiv, 1 croitor, 1 asistent 

proiect, 1 director economic, 4 confecționeri textile, 3 magazioneri. 

În vederea creşterii calităţii serviciilor oferite, Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia a 

organizat şi facilitat participarea angajaților în anul 2017 la: 5 cursuri de formare continuă pentru un 

număr de 102 persoane, 1 curs de perfecționare pentru 10 persoane, 2 cursuri de specializare pentru 

61 persoane, 2 cursuri de calificare pentru 56 de persoane, 3 cursuri de dezvoltare personală pentru 

57 de persoane.  
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IV. SERVICIILE SOCIALE ALE ASOCIAŢIEI FILANTROPIA ORTODOXĂ 

ALBA IULIA în anul 2017 

1. Servicii rezidenţiale pentru copii: 

 2 Case de Tip Familial – 25 de copii cu vârste cuprinse între 5-21 ani 

 Parteneriat: DGASPC Alba - Acorduri-cadru de furnizare 

 Serviciile oferite au fost: Servicii sociale primare: activităţi de identificare a nevoii sociale, 

informare, consiliere; găzduire, activităţi de satisfacere a trebuinţelor primare; Servicii 

sociale 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: 

 7 Centre de zi pentru copii (Baia de Arieș, Roșia de Secaș, Valea Lungă, Vama Seacă, Alba 

Iulia și Zlatna) – 175 de copii cu vârste cuprinse între 6-14 ani 

 Parteneriat: DGASPC Alba, Primării, FAER Reghin - Acordurilor-cadru de furnizare, 

Acorduri de Parteneriat 

 1 Centru de zi pentru copii antepreșcolari din Blaj pentru 25 de copii – cu vârste cuprinse 

între 0-3 ani 

 Servicii acordate: servicii educative; sprijin material: rechizite, 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, de petrecere a timpului 

liber. 

3. Centre de Prevenire a Abandonului Școlar 

 14 Centre de Prevenire a Abandonului Școlar (Sântimbru-sat, Sântimbru-Fabrică, Aiud, 

Blaj, Cugir, Miraslău, Berghin, Ighiu, Lunca Mureșului, Rădești, Șard,Veseuș,Țelna și 

Ighel) - 396 de copii aflați în situație de vulnerabilitate cu vârste cuprinse între 7-14 ani 

 Finanțare: Programul ”Prevenirea abandonului școlar” finanțat prin Programul de 

Cooperare Elvețioano-Român al Fundației HEKS Elveția și FAER Reghin. Cheltuielile de 

funcționare fiind asigurate în procent de 50% prin Fundația FAER și 50% de către Primării. 

 Servicii acordate: servicii educative; sprijin material: rechizite, 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, de petrecere a timpului 

liber. 

Scopul centrelor de zi pentru copii și a centrelor de prevenire a abandonului școlar este 

prevenirea abandonului familial, abandonului şi eşecului şcolar în rândul  copiilor care provin din 

familii cu situaţie socio-economică precară.  

      Servicii de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice 

 7 Servicii de îngrijire la domiciliu (Alba Iulia, Valea Lungă, Zlatna, Blaj, Baia de Arieș, 

Roșia de Secaș, Bistra) - 205 persoane vârstnice 

 Parteneriate: DGASPC Alba, Primării. 

 Servicii: oferirea hranei; servicii de îngrijire personală; servicii menajere; servicii 

gospodăreşti; servicii de asistenţă socială; servicii de asistenţă medicală; servicii de adaptare 

şi amenajare a ambientului;servicii de recreere şi destindere; servicii igienico-sanitare. 

     5. Centrul de informare şi consiliere “Pro Vita” Alba Iulia: are drept scop reducerea 

numărului de avorturi la nivelul judeţului Alba. Servicii oferite: de informare  asupra efectelor 

negative ale avortului, consilierea femeii pre şi post avort, medierea relaţiilor, sprijin unui număr de 

42 de persoane.  

     6. Adăpost de noapte Alba Iulia:  

 50 de beneficiari, 

 Parteneriat: DGASPC Alba, Primăria Alba Iulia 

 Servicii: 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. 
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7. Centrul de servicii acordate în comunitate „Sfântul Meletie” Alba Iulia - Centrul de zi 

pentru persoane cu handicap  
 40 de beneficiari cu vârsta cuprinsă între 18-65 ani. 

 Parteneriat: Primăria Alba Iulia 

 Servicii oferite: consiliere; socializare; kinetoterapie; recuperare; orientare profesională.  

8. Centrul de training „Dynamis” Alba Iulia: au fost oferite cursuri de 

formare/instruire/dezvoltare unui număr de 570 persoane. Cursuri organizate: 1 Curs dezvoltare 

personală adresat liceenilor ”Aventura spre tine însuți”; 1 Curs dezvoltare personală adresat 

cadrelor didactice ”Deschide ușa spre sensibilitate”; 1 Curs dezvoltare personală adresat 

angajaților care lucrează cu persoane vârstnice”Visul meu în creion; Îngrijitor bătrâni la domiciliu;1 

Curs  autorizat ANC ”Formator de formatori”;1 Tabăra în cadrul Programului Național de Tabere 

pentru Tineret Tradiție și noutate (ediția a II-a, 2017”Liber să fiu, cel ce sunt chemat să fiu”; 1 curs 

pentru dezvoltare personală Întâlnirea internațională  a tinerilor Ortodocși  din Iași ”Tânărul în 

căutarea libertății; 1 curs calificare autorizat ANC ”Pedagog Social”; 2 cursuri de specializare, 

autorizate ANC, ”Manager de responsabilitate socială”; 1 curs dezvoltare personală/teambuilding 

organizat pentru angajații Hotelului Transilvania din Alba Iulia; 1 program pentru dezvoltare 

personală  adresat cadrelor didactice care desfășoară activități în cadrul Programului de prevenire a 

abandonului școlar. Formarea continuă a angajaților: Formare continuă pentru personalul angajat 

în cadrul: Caselor de tip familial;  Adăpostului de noapte; Centrului de servicii acordate în 

comunitate Sf. Meletie Alba Iulia; Serviciului socio-medical de îngrijire la domiciliu; Centrelor de 

zi pentru copii; Locuințelor protejate.  

9. Locuinţele Protejate pentru Persoane cu Handicap  

 2 Locuințe protejate (Tiur) - 20 de persoane  

 Parteneriat: DGASPC Alba 

 Servicii: găzduire de tip familial în sistem protejat pentru un număr de, precum şi asistenţă şi 

suport pentru asigurarea unei vieţi autonome şi active; îngrijirea beneficiarilor, 

menţinerea/dezvoltarea abilităţilor de autoservire, îngrijire personală şi autogospodărire, 

socializarea şi petrecerea timpului liber.  

 

V. FILIALELE ASOCIAȚIEI FILANTROPIA ORTODOXĂ ALBA IULIA 

În anul 2017 au oferit servicii sociale un număr de 15 Filiale (Reghin, Târgu Mureş, Sângeru de 

Pădure, Ocna Mureş, Cîmpeni, Târnăveni, Daneş, Luduş, Sebeş, Aiud, Războieni-Cetate, Izvoarele, 

Totoi, Vingard, Galda de Jos). În cadrul filialelor funcționează un număr de 34 de servicii sociale 

destinate următoarelor categorii de beneficiari: copii și tineri, persoane vârstnice, adulți în 

dificultate, persoane adulte cu handicap. Întreaga activitate a filialelor a fost deservită de un număr 

de 162 de specialiști. Iar prin intermediul celor 34 de servicii sociale au fost oferite servicii unui 

număr de 877 de beneficiari.  

 

VI. MODALITĂŢI DE ATRAGERE DE FONDURI 

1. Şi în anul 2017 Campania 2% pentru Filantropia = 100% pentru Sărmani s-a desfăşurat la nivelul 

judeţelor Alba şi Mureş. În 2017 s-a adunat suma de 137.489,15 lei care a fost folosită în 

funcţionarea Aşezămintelor Sociale din cadrul Asociaţiei Filantropia Ortodoxă Alba Iulia. 

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 

235.659,32 lei.  

3. Parcul de aventură ”Dynamis”– are amenajate 4 trasee de dificultate progresivă, astfel încât 

această activitate poate fi practicată atât de adulți cât și de copii, indiferent de vârstă. Acestea sunt 

alcătuite dintr-o serie de elemente suspendate pe copaci sau piloni de lemn (scări, poduri, corzi, 

căsuţe construite din lemn etc.) care se pot parcurge în condiții de maximă siguranță folosind 

echipament de alpinism compus din ham, cască, lonjă, carabiniere, scripete. Traseul distinct de 

tiroliană este format din 2 elemente, însumând 110 m şi având o înălţime maximă de 10 m. 

Platformele de staţionare fixate pe copacii de pe traseul mov, au o înălţime de la sol cuprinsă între 

0.60m – 1.80 m. În 2017 s-au bucurat de cele 4 trasee 3800 de copii și tineri, iar din vânzarea 
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biletelor s-a strâns suma de 33.740,79 lei care a fost reinvestită în amenajarea și întreținerea 

traseelor. 

4. Structura de Economie Socială ”Fila Brod” Șona, în anul 2017 a avut un număr de 7 angajați.  

Din vânzarea produselor confecționate în cadrul atelierului s-au obținut venituri în valoare de 

519.849,41 lei. Din această sumă s-au cheltuit 448.093,74 pentru materii prime, consumabile, 

obiecte de inventar, resurse umane, întreținere și reparații.  

  

 VII. ACREDITAREA/LICENŢIEREA SERVICIILOR SOCIALE 

În anul 2017 au fost licențiate un număr de 3 servicii sociale iar în cadrul Asociației 

Filantropia Ortodoxă Alba Iulia în prezent sunt licențiate 19 servicii sociale. 

 

VIII. PROGRAME /PROIECTE DERULATE 

În anul 2017 s-a continuat Proiectul Programul ”Prevenirea abandonului școlar” finanțat 

prin Programul de Cooperare Elvețiano-Român acordată unui consorțiu format din Fundația HEKS 

Elveția și FAER Reghin.  În prezent programul se desfășoară în județul Alba, în cadrul a 12 școli 

pentru un număr de 14+1/2 grupe formate din 24 de copii fiecare, respectiv 348 elevi, precum și în 

12 centre de zi pentru copii, pentru un număr de 298 copii, din structura Asociației Filantropia Alba 

Iulia și Filialele acesteia. 

Prin acest proiect se oferă, hrană, sprijin în efectuarea temelor, consiliere psihologică și 

activități de dezvoltare personală și recreative pentru un număr de 646 de copii care se confruntă cu 

mari probleme sociale și carențe educaționale. 

Proiectul se desfășoară cu avizul Inspectoratului Școlar Alba, în parteneriat cu Primăriile 

Sebeș, Aiud, Cugir, Ighiu, Sântimbru, Berghin, Rădești și Miraslău. 

Cheltuielile de funcționare fiind asigurate în procent de 50% de Fundația FAER și 50% de 

către Primării și DGASPC Alba.  

 

IX. ACTIVITĂŢI SPECIFICE ANULUI 2017 

În cadrul fiecărui așezământ social s-au organizat lunar evenimente onomastice, cel puțin de 

două ori pe an excursii și tabere și anual, ziua centrului și evenimente specific marilor sărbători 

creștine. Au fost organizate astfel peste 32 de evenimente. Dintre cele mai semnificative, amintim: 

1. În perioada 27 februarie – 1 martie 2017 a avut loc a VII-a ediţie a Campaniei “Mărţişor 

din cărucior“- Expoziţie cu vânzare în cadrul Centrului Comercial Alba Mall. Timp de o lună 

persoanele din cadrul Centrul de zi pentru persoane cu handicap „Aşezământul social Sf. Meletie” 

au confecţionat mărţişoare, felicitări, obiecte decorative prin tehnica quilling, care au fost expuse şi 

vândute în incinta Centrului Comercial Alba Mall. Scopul Campaniei a fost de a identifica şi 

valorifica potenţialul creator al persoanelor cu dizabilităţi dar şi dezvoltarea spiritului umanitar la 

nivelul membrilor comunităţii Alba Iulia. Suma încasată a fost folosită pentru organizarea unei 

excursii cu beneficiarii Centrului. 

2. În data de 1 iunie 2017, a fost organizată a XI-a Ediţie „Ziua Copilului – Dansul 

bucuriei”. În cadrul evenimentului au fost sărbătoriţi aproximativ 1500 de copii din aşezămintele 

sociale din cuprinsul Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei. Evenimentul a fost organizat de 

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei şi Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia. Evenimentul a 

fost împărţit în 3 părţi astfel: TE DEUM şi cuvântul Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Irineu 

al Alba Iuliei – în Catedrala Reîntregirii din Alba Iulia; „Flash Mob Dansul Bucuriei” - cel mai 

mare Flash Mob făcut de copii în România –Dans sincron; „Copii sub tricolor” – cel mai mare steag 

tricolor realizat de copii - moment special realizat de copiii din aşezămintele sociale şi centrele 

educaţionale dar şi de copii din şcolile din municipiul Alba Iulia; Schimbul de gardă în Cetatea 

Alba Carolina; Eveniment festiv – „Carnavalul copilăriei” - Restaurantul Pavilion – Hotel Allegria 

Alba Iulia. Cheltuielile cu acest eveniment au fost în valoare de 58.447,02 lei din care: suma de 

15.600,00 lei a fost din parteneriate și sponsorizări iar suma de 42.847,02 a fost suportată din 

Proiectul ”Prevenirea abandonului școlar”. 

3. În data de 01 octombrie 2017 în toate cele 24 de servicii sociale destinate persoanelor 

vârstnice din Eparhia Alba Iulia a fost sărbătorită ”Ziua internațională a persoanelor vârstnice”. 
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4. În data de 8 decembrie 20176, a fost organizată cea de-a VIII-a ediţie a Programului „Bucuria 

Darului” pentru a marca şi sărbători “Ziua Internaţională a Persoanelor cu Handicap”, programul 

desfăşurându-se între orele 15:30 şi 18:00 la Casa de Cultură a Studenţilor din Alba Iulia. 

Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu DGASPC Alba şi a cuprins următoarele: Spectacol de 

colinde şi muzică populară, susținut de persoane cu handicap din partea mai multor asociații: 

Asociația Nevăzătorilor din România-Filiala Alba, Asociația Națională a Surzilor din România-

Filiala Alba, precum și de către alți invitați; Expoziţie cu obiecte şi lucrări realizate de persoanele cu 

handicap, beneficiari ai Așezământului social Sf. Meletie, în cadrul activităților de ergoterapie; 

Oferirea de pachete cadou pentru aproximativ 250 persoane cu handicap, atât beneficiari ai Centrului 

de zi „Sf. Meletie” cât şi din comunitate. Prin acest eveniment s-a urmărit sensibilizarea comunităţii 

locale cu privire la integrarea persoanelor cu handicap în fiecare aspect al vieţii sociale, culturale și 

spirituale, precum şi pentru a evidenţia abilităţile şi aptitudinile persoanelor cu handicap. Cheltuiala 

cu acest eveniment a fost în valoare de 3.139, 43 lei din care: suma de 1.500,00 lei a fost suportată 

de Primăria Alba Iulia, 500,00 lei au fost din sponsorizări iar suma de 1139,43 lei a fost suportată de 

Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia. 

 

X. PLANURI DE ACȚIUNE PENTRU ANUL 2018 

1. În anul 2018 ne propunem să consolidăm activitatea pe care o desfășurăm în așezămintele sociale 

și să creștem calitatea serviciilor pe care le oferim copiilor și oamenilor nevoiași sau suferinzi.  

2. Identificarea soluțiilor pentru a continua și în anul școlar 2018-2019 Proiectul „Prevenirea 

abandonului școlar”, în condițiile în care contribuția finanțatorului se diminuează cu 25%. Aceste 

soluții au în vedere deocamdată implicarea într-o campania de advocacy ce se va desfășura în cadrul 

Proiectului și transformarea în Centre de zi a Centrelor de prevenire a abandonului școlar din 

localitățile Cugir și Sântimbru. 

3. Vom continua demersurile pentru dezvoltarea în parteneriat cu Primăria Alba Iulia și Consiliul 

Județean Alba a Centrului de Formare  și a Parcului de Aventură Dynamis. 

 

XI. Parteneri: Principalii parteneri implicaţi în activităţile sociale ale Asociaţiei Filantropia 

Ortodoxă Alba Iulia în anul 2017 au fost: Autorităţi locale și județene: Consiliul Judeţean Alba – 

DGASPC Alba; Consiliul Local Alba Iulia; Consiliul Local Ocna Mureş; Consiliul Local Hopârta; 

Consiliul Local Zlatna; Consiliul Local Lunca Bradului; Consiliul Local Roşia de Secaş; Consiliul 

Local Baia de Arieş; Consiliul Local Valea Lungă; Consiliul Local Bistra; Arhiepiscopia Ortodoxă 

a Alba Iuliei; Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba. 

  

 XII. Finanţatori: Consiliul Judeţean Alba; Consiliul Local Alba Iulia; Fundația HEKS 

Elveția și FAER Reghin. 

 

 

 

Preşedinte,  

Pr. Ignat Nicolae Călin 

 


