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

Telefon: 0788.932.863, e-mail: filantropia_ortodoxa@yahoo.com, 

website:www.filantropiaortodoxa.ro 

CF 14188746, Cont IBAN RO35RNCB0003037786390001 

Organizație cu Statut de Utilitate Publică 

 

RAPORT DE ACTIVITATE 

2019 

 

      I. DATE TEHNICE: 

     1. Denumire/adresă: 

ASOCIAŢIA FILANTROPIA ORTODOXĂ ALBA IULIA, cu sediul în Alba Iulia, tel./fax. 

0788/932.863, 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, Vurpăr, Unirea), care au adoptat statutul şi 

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

     

III. RESURSE UMANE IMPLICATE 

În anul  2019 au deservit activitatea socială un număr de 168 de specialiști, astfel: 28 

asistenți sociali, 25 cadre didactice, 1 cadru medical, 5 psihologi, 10 lucrători sociali,10 bucătari, 3 

pedagogi sociali, 26 îngrijitori bătrâni la domiciliu, 15 administratori/coordonatori, 6 îngrijitori 

curățenie, 1 șofer, 1 expert resurse umane, 14 educatori specializați, 3 terapeuți ocupaționali, 1 

manager formare,1 manager general, 5 economiști, 1 animator sportiv, 1 croitor, 1 asistent manager, 

1 director economic, 3 confecționeri textile, 3 magazioneri, 2 kinetoterapeuți, 1 instrumentist. 

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

organizat şi facilitat participarea în anul 2019 unui număr de 188 de angajați: 9 cursuri de formare 

continuă, 2 cursuri de specializare. 
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IV. SERVICIILE SOCIALE ALE ASOCIAŢIEI FILANTROPIA ORTODOXĂ 

ALBA IULIA în anul 2019 

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 (2) 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 

 15 Centre de Prevenire a Abandonului Școlar (Sântimbru-Sat, Sântimbru-Fabrică, Aiud, 

Cugir, Miraslău, Rădești, Sebeș, Berghin, Ighiu, Rădești, Șard, Țelna și Ighel) - 357 de copii 

aflați în situație de vulnerabilitate cu vârste cuprinse între 6-14 ani 

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

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

funcționare fiind asigurate în procent de 25% prin Fundația FAER și 75% 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) - 202 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. Adăpost de noapte Alba Iulia:  

 141 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. 

6. Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități „Sfântul Meletie” Alba Iulia  
 40 de beneficiari cu vârsta cuprinsă între 18-65 ani. 

 Parteneriat: Primăria Alba Iulia 

 Servicii oferite: consiliere; socializare; kinetoterapie; recuperare; orientare profesională.  
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7. Centrul de training „Dynamis” Alba Iulia: au fost oferite cursuri de 

formare/instruire/dezvoltare unui număr de 239 persoane. Cursuri de specializare – 103 persoane; 

Formarea continuă a angajaților: 136 persoane.  

8. Locuinţele Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilități  

 3 Locuințe protejate:(Tiur-Blaj(2) - 20 de persoane; Pianu de Jos (1)– 10 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 2019 au oferit servicii sociale un număr de 15 Filiale (Reghin, Târgu Mureş, Sângeru 

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

Vingard, Galda de Jos, Unirea). În cadrul filialelor funcționează un număr de 30 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 187 de specialiști. Iar prin intermediul celor 30 de servicii sociale au fost oferite servicii unui 

număr de 632 de beneficiari.  

 

VI. MODALITĂŢI DE ATRAGERE DE FONDURI 

1. Şi în anul 2019 Campania 2% pentru Filantropia = 100% pentru Sărmani s-a desfăşurat 

la nivelul judeţelor Alba şi Mureş. Anul acesta s-a adunat suma de 41.253,13 lei care a fost folosită 

în funcţionarea Aşezămintelor Sociale din cadrul Asociaţiei Filantropia Ortodoxă Alba Iulia. 

2. Acţiunea „Masa Bucuriei“ – a continuat şi în anul 2019. 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 234.603,59 lei.  

3. Parc de aventură – 34.022,00 lei. Parcul de aventură 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 10m. Platformele de staţionare fixate pe copacii de pe traseul mov, au o înălţime de la 

sol cuprinsă între 0.60m – 1.80m.  

4. Structura de Economie Socială ”Fila Brod” Șona, în anul 2019 a avut un număr de 6 

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

de 226.163,00 lei. Din această sumă s-au cheltuit 196.226,00 pentru materii prime, consumabile, 

obiecte de inventar, resurse umane, întreținere și reparații.  

  

 VII. ACREDITAREA/LICENŢIEREA SERVICIILOR SOCIALE 

În anul 2019 a fost licențiat un serviciu social, în total în cadrul Asociației Filantropia 

Ortodoxă Alba Iulia sunt licențiate 21 servicii sociale. 

 

VIII. PROGRAME /PROIECTE DERULATE SAU ÎN CURS DE DERULARE 

1. În anul 2019 s-a încheiat Proiectul „Prevenirea abandonului școlar” finanțat prin 

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

Elveția și FAER Reghin.  Proiectul a fost organizat pe o perioadă de 4 ani școlari în cadrul a 12 

școli pentru un număr de 15 grupe formate din 24 de copii fiecare, respectiv 360 elevi, precum și în 

11 centre de zi pentru copii, pentru un număr de 275 copii, din structura Asociației Filantropia Alba 

Iulia și Filialele acesteia. Proiectul s-a desfășurat cu avizul Inspectoratului Școlar Alba, în 

parteneriat cu Primăriile Sebeș, Aiud, Cugir, Ighiu, Sântimbru, Berghin, Rădești și Miraslău. Prin 

acest proiect s-a oferit, hrană, sprijin în efectuarea temelor, consiliere psihologică și activități de 
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dezvoltare personală și recreative pentru un număr de 635 de copii care se confruntă cu mari 

probleme sociale și carențe educaționale. 

Prin acest proiect s-a oferit, hrană, sprijin în efectuarea temelor, consiliere psihologică și 

activități de dezvoltare personală și recreative pentru un număr de 635 de copii care s-au confruntat 

cu mari probleme sociale și carențe educaționale. 

Tot prin același Proiect, dar prin Fundația FAER Reghin, au fost sprijinite în aceleași 

condiții alte trei centre de zi care aparțin de eparhia noastră, și anume Centrele de zi din Reghin, 

Luduș și Sângeru de Pădure. 

2. Proiectul „Sprijin educațional pentru copiii vulnerabili din România. Pași spre 

instituționalizare” finanțat HEKS/EPER Elveția prin Fundația HEKS/EPER România. Perioada de 

implementare este august 2019-iulie 2021. Proiectul se desfășoară cu avizul Inspectoratului Școlar 

Alba, în parteneriat cu Primăriile Sebeș, Aiud, Ighiu, Sântimbru, Berghin, Rădești și sunt implicate 

10 Școli și 2 Centre de zi pentru copii, pentru un număr de 360 de copii. Implicarea financiară din 

partea Primăriilor este consistentă, fiind suportat un procent de 75% cofinanțare din bugetul 

necesar. S-a reușit astfel continuarea proiectului Prevenirea Abandonului Școlar pentru încă cel 

puțin 2 ani. 

3. Proiectul „Devin sănatos trăind frumos!” a fost implementat în perioada 05.08.2019- 

30.09.2019 și finanțat de Ministerul Tineretului și Sportului având o valoare de 59.058,83 lei din 

care – 42.475,64 lei-finanțare nereambursabila MTS iar 16.583,19 lei a fost contribuția Asociației 

Filantropia Ortodoxă Alba Iulia. Beneficiarii proiectului au fost 48 de copii și tineri cu vârsta 

cuprinsă între 14 ani și 18 ani din 8 Case de Tip Familial din Eparhia Alba Iulia. Activitățile 

proiectului au constat în: Organizarea a 4 sesiuni de educație non-formală în domeniul susținerii 

unei alimentații sănătoase și promovarea unui stil de viață sănătos, în 6 Case de Tip Familial; 

Organizarea taberei tematice, pentru continuarea susținerii unei alimentații sănătoase și promovarea 

unui stil de viață sănătos, prin activități de educație non-formală, la care au participat 48 de copii și 

tineri; Organizarea a 4 ateliere tematice, pentru oferirea oportunității de împărtășire a informațiilor 

și cunoștințelor dobândite de către tineri, creșterea gradului de integrare socială a acestora și 

promovarea unui stil de viață sănătos.  

4. În luna mai 2019 a fost depus la Fondul Român de Dezvoltare Socială spre finanțare 

Proiectul „Prin educație spre vocație!”. Proiectul a fost depus în parteneriat cu Fundația FAER 

Reghin și Fundația HEKS/EPER România, cu o valoare totală de 5.244.993,00 lei. Grupul țintă al 

proiectului este format din 635 de copii și tineri aflați în risc de abandon/părăsire timpurie a școlii, 

cu vârste între 6 și 14 ani din județele Alba, Mureș și Bihor.  

5. În decursul anului 2019 au avut loc 3 întâlniri cu reprezentanții Universității VIA 

University College din Danemarca, respectiv a domnului Bjorn Laigaard, directorul 

Departamentului de relații internaționale, a domnului Claus Iversen, consultant senior și a doamnei 

Carmen Rotaru, consultant senior și coordonatorul Departamentului pentru Romania.  

În cadrul acestor întâlniri și a schimbului de informații în decursul a 7 luni de zile, a fost 

conturat proiectul „VIA – Dynamis”, al cărui obiectiv principal este dezvoltarea organizațională a 

Asociației „Filantropia Ortodoxă Alba Iulia” în general și a Centrului de formare „Dynamis” în 

particular. Această dezvoltare se referă la perfecționarea resurselor umane, la stabilirea procedurilor 

interne de funcționare, la metodele specifice de relaționare internă și externă, la conceptul general și 

la valorile proprii.  

Obiectivele parțiale ale proiectului sunt dezvoltarea competențelor personale, de 

management pentru 25 de coordonatori ai așezămintelor sociale pentru copii și de educatori pentru 

60 de angajați din aceste așezăminte. 

Proiectul a fost înaintat spre finanțare și  se preconizează să fie implementat începând cu 

anul  2020. 

 

IX. ACTIVITĂŢI SPECIFICE ANULUI 2019 

 

1. 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, fiind astfel organizate  peste 315 de evenimente.  
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2. În data de 4 iunie 2019, a fost organizată a XIII-a Ediție a sărbătoririi „Zilei Copilului”. 

 Evenimentul a purtat denumirea  „Ziua Copilului – Ziua Speranței” și a fost organizat de Asociația 

Filantropia Ortodoxă Alba Iulia cu sprijinul Proiectului „Prevenirea Abandonului Școlar”. 

Evenimentul a debutat cu slujba de Te Deum începând cu ora 10:00 la Catedrala Reîntregirii 

din Alba Iulia, iar de la ora 10:45 în Șanțurile Cetăţii Alba Carolina, Latura de Vest, în faţa 

Catedralei Reîntregirii, copiii au dansat „Dansul Speranței” după care au asistat la un scurt 

spectacol ce a avut ca temă speranța și la un spectacol de magie.   

Deoarece Tematica din acest an a evenimentului a fost speranța, copiii au avut la dispoziție 

o lună să se pregătească pentru acest eveniment, astfel că pe parcursul a 3 săptămâni copiii au avut 

câte o temă de îndeplinit. În prima săptămână copiii au trebuit să compună o poveste pe care au 

prezentat-o colegilor și au identificat un motto al centrului/clasei pe care l-au afișat în centru/clasă, 

în cea de-a doua săptămână fiecare copil a pregătit un desen reprezentativ pe aceeași temă iar în cea 

de-a treia săptămână copiii au compus o rugăciune care să-i reprezinte, tot în a treia săptămână au 

elaborat o Carte a Speranței cu toate materialele realizate în această perioadă. De asemenea, copiii 

au învățat un jurământ al speranței pe care l-au rostit în cadrul evenimentului.  

Spectacolul a fost urmat de un eveniment festiv – „Carnavalul copilăriei” care s-a desfășurat 

la Sala de evenimente Allegria din Alba Iulia. În cadrul Carnavalului copiii au servit o masă caldă 

iar la finalul zilei fiecare copil a primit câte un pachet cu dulciuri. Costurile totale de organizare 

al evenimentului s-au ridicat la suma 90.000 lei. 

3. În perioada 25 februarie – 1 martie 2019 a avut loc a IX-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 adulte cu dizabilități „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. 

4. În data de 3 decembrie 2019, a fost organizată cea de-a XVI-a ediţie a Programului 

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

programul desfăşurându-se între orele 14:00 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 și 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. 

 

X. PLANURI DE ACȚIUNE PENTRU ANUL 2020 

1. În anul 2020 ne propunem în primul rând, la fel ca și în anul 2019, 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. Un obiectiv important al anului 2020 este înființarea unei Rețele de Servicii de îngrijire la 

domiciliu a persoanelor cu dizabilități pe structura Rețelei de Servicii socio-medicale de îngrijire la 

domiciliu a persoanelor vârstnice;  

3. Consolidarea activităților desfășurate prin Centru de zi pentru persoane adulte cu 

dizabilități Alba Iulia, destinate persoanelor adulte cu dizabilități din Rețeaua de Locuințe Protejate 

din structura DGASPC Alba, Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia și Filialele acesteia;  

4. Finalizarea procesului de licitare a serviciilor sociale adresate copiilor din Centrele de Zi 

și persoanelor adulte cu dizabilități din Serviciile de Ingrijire la Domiciliu destinate acestora, 

licitații care se vor finaliza în luna martie 2020. 
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5. În anul 2020 ne propunem să demarăm Proiectul depus spre finanțare, în cadrul unui 

parteneriat între Asociația „Filantropia Ortodoxă Alba Iulia”, Consiliul Județean Alba, Primăria 

Alba Iulia și Universitatea Via College din Danemarca, în vederea înființării unui Centru de 

formare de excelență „Dynamis-Academia Inteligenței”, în vederea creșterii performanțelor 

profesionale ale celor care lucrează în Centrele de zi ale Asociației și Filialelor acesteia, precum și 

în vederea susținerii activității acestora. 

 

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

Ortodoxă Alba Iulia în anul 2019 au fost: Autorităţi locale și județene: Consiliul Judeţean Alba – 

DGASPC Alba; Consiliul Local Alba Iulia; 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; Comuna Ighiu, Comuna Sântimbru, Comuna 

Rădești, Consiliul Local Sebeș, Primăria Municipiului Aiud, Comuna Berghin, Arhiepiscopia 

Ortodoxă a Alba Iuliei; Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba. 

  

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

Elveția prin Fundația HEKS/EPER România, Fundația FAER Reghin și Ministerul Tineretului și 

Sportului. 

 

Preşedinte,  

Pr. Ignat Nicolae Călin 

 


