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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 

2021 

 

      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 22 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, Cugir), care au adoptat statutul 

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

     

III. RESURSE UMANE IMPLICATE 

În anul 2021 au deservit activitatea socială un număr de 230 de specialiști, astfel: 29 

asistenți sociali,36 cadre didactice, 7 cadre medicale, 5 psihologi, 4 lucrători sociali,15 bucătari, 10 

pedagogi sociali, 22 îngrijitori bătrâni la domiciliu, 13 administratori/coordonatori, 7 îngrijitori 

clădiri, 1 șofer, 18 educatori specializați, 2 terapeuți ocupaționali, 1 manager formare,1 manager 

general, 3 economiști, 1 animator sportiv, 1 croitor, 1 asistent manager, 1 director economic, 3 

confecționeri textile, 2 magazioneri, 2 kinetoterapeuți, 5 îngrijitori copii, 1 animator socio-educativ, 

1 manager de responsabilitate socială, 30 infirmieri, 1 expert achiziții publice, 3  manageri de 

servicii sociale, 2 fochiști, 1 conslier în adicții. 

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

organizat şi facilitat participarea în anul 2021 unui număr de 118 de angajați: 7 cursuri de formare 

continuă, 1 curs de calificare și 1 cursuri de inițiere. 
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IV. SERVICIILE SOCIALE ALE ASOCIAŢIEI FILANTROPIA ORTODOXĂ 

ALBA IULIA în anul 2021 

1. Servicii rezidenţiale pentru copii: 

✓ 4 Case de Tip Familial – 43 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: 

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

Iulia (2), Zlatna și Silivaș) – 221 de copii cu vârste cuprinse între 6-14 ani 

✓ Parteneriat: DGASPC Alba, Primării - 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 

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

Rădești, Sebeș, Berghin, Ighiu, Cugir, Miraslău, Șard și Țelna) - 312 de copii aflați în 

situație de vulnerabilitate cu vârste cuprinse între 6-14 ani 

✓ Finanțare: Proiectul „Prin educație spre vocație!” finanțat de Granturile Norvegiene în 

cadrul Programului Dezvoltare locală. 

✓ 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.  

4. Servicii de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice 

✓ 1 Serviciu de îngrijire la domiciliu (Bistra) - 45 persoane vârstnice 

✓ Parteneriat: Primăria Comunei Bistra. 

✓ 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. Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane adulte cu dizabilități 

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

Roșia de Secaș, Bistra, Silivaș) - 85 persoane adulte cu dizabilități 

✓ 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, 

servicii de consiliere socială, servicii de recuperare. 

     6. Adăpost de noapte Alba Iulia:  

✓ 95 de beneficiari, 

✓ Parteneriat: DGASPC Alba, Primăria Alba Iulia 
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✓ 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. 

7.Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități „Sfântul Meletie” Alba Iulia  

✓ 154 de beneficiari cu vârsta cuprinsă între 18-65 ani. 

✓ Parteneriat: Primăria Alba Iulia, DGASPC Alba, Primăria Comunei Bucium 

✓ 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 118 persoane. Formarea continuă a angajaților: 118 

persoane.  

9. Locuinţele Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilități  

✓ 5 Locuințe protejate:(Tiur-Blaj(2) - 20 de persoane; Pianu de Jos (1)– 10 persoane; Bărăbanț 

(1)-8 persoane; Cricău (1)-7 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.  

10. Cantina socială 

✓ 1 cantină socială în Valea Lungă pentru un număr de 20 de persoane adulte vulnerabile 

✓ Parteneriat : Primăria Comunei Valea Lungă 

✓ Servicii oferite: consiliere socială, o masă caldă, sprijin material. 

11. Centre de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități 

✓ 1 Centru de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități (Baia de Arieș) - 50 

persoane adulte cu dizabilități 

✓ Parteneriate: DGASPC Alba 

✓ Servicii: găzduire, 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 recuperare-kinetoterapie, recreere şi destindere; 

servicii igienico-sanitare, servicii de consiliere socială, servicii psihologice. 

 

V. FILIALELE ASOCIAȚIEI FILANTROPIA ORTODOXĂ ALBA IULIA 

În anul 2021 au oferit servicii sociale un număr de 16 Filiale (Reghin, Târgu Mureş, Sângeru 

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

Galda de Jos, Unirea, Lunca Bradului, Târnăveni). În cadrul filialelor funcționează un număr de 27 

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 147 de specialiști. Prin intermediul celor 27 de servicii sociale au fost oferite servicii 

unui număr de 532 de beneficiari cu un buget însumat în valoare de 8.933.959,00 lei.  

 

VI. MODALITĂŢI DE ATRAGERE DE FONDURI 

1. Şi în anul 2021 Campania 3,5% pentru Filantropia = 100% pentru Sărmani s-a desfăşurat 

la nivelul judeţelor Alba şi Mureş. Anul acesta s-a adunat suma de 121.415,00  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 2021. 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 253.163,95 lei. 

3. Parc de aventură – 32.575,00 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 
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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. În anul 2021 s-au bucurat de ectivitățile oferite de Parcul de 

Aventură un număr de 1240 de persoane, la care se adaugă 820 de copii din céntrele sociale ale 

eparhiei Alba. 

  

 VII. ACREDITAREA/LICENŢIEREA SERVICIILOR SOCIALE 

În cursul anului 2021 au fost licențiate un număr de 5 servicii sociale iar un număr de 8 

servicii au fost relicențiate. De asemenea au fost obținute 3 avize de înființare de la Autoritatea 

Națională pentru Persoane cu Dizabilități.   

 

VIII. PROGRAME /PROIECTE DERULATE SAU ÎN CURS DE DERULARE 

1. A continuat implementarea Proiectului „Prin Educație spre Vocație!”. Acesta a beneficiat  

de un grant în valoare de 4.720.491 lei oferit de Granturile Norvegiene în cadrul Programului 

Dezvoltare Locală. Titular de proiect este Asociația „Filantropia Ortodoxă Alba Iulia”, iar parteneri 

în cadrul proiectului sunt: Fundația HEKS/EPER România, Fundația FAER Reghin și NEWSchol 

AS Norvegia. Prin acest Proiect, în anul 2021 au funcționat în județul Alba 17 clase afer-school, în 

care 405 copii au beneficiat de hrană caldă, asistență la efectuarea temelor, activități didactice 

remediale și activități de dezvoltare personală din partea educatorilor specializați. În cadrul 

proiectului au avut loc o serie de cursuri de formare pentru cadrele didactice. De asemenea, 49 de 

cadre didactice au participat la un curs de formare profesională privind educația vocațională și 

transfer de bune practici în Norvegia la partenerul NEWSchool AS din Norvegia.  

A fost elaborat și lansat Manualul de educație incluzivă „Educație spre Vocație”, lucrare 

destinată pedagogilor și educatorilor care lucrează în centrele sociale în care sunt ocrotiți copii. 

Scopul manualului este de a prezenta noi metode de educație incluzivă pentru a iniția un proces de 

regăsire a propriilor valori și vise personale ale copiilor și tinerilor, pentru a identifica abilitățile 

necesare pentru îndeplinirea acestor vise și modalitățile practice prin care pot fi integrate ulterior în 

oferta vocațională și profesională existentă pe piața muncii din România. Manualul îmbină 

aspectele teoretice cu sugestii și exemple de activități practice care pot fi puse în aplicare la clasă, în 

cadrul programelor Școală după școală, în centre de zi sau case de tip familial.  

2. Asociatia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia a obținut în anul 2021 finanțarea Proiectului „PAS 

CU PAS – Recuperare pentru integrare”, din partea Autorității Naţionale pentru Drepturile 

Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii și Adopții din cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale. 

Proiectul a demarat la 12 octombrie, iar în cadrul acestuia a fost achiziționată aparatură modernă de 

diagnostic și terapie în valoare de 93.900 lei pentru Centrul de zi pentru persoane adulte cu 

dizabilități „Sf. Meletie” Alba Iulia. În cadrul proiectului a fost achiziționată o Unitare de 

laserterapie Polaris HP 1, care va permite tratarea afecțiunilor aflate în profunzimea țesuturilor prin 

terapie cu laser de mare putere, cu performanțe terapeutice analgezice și biostimulative 

semnificative. Printre alte dotări, a fost achiziționat un podoscop, instrument de analiză digitală a 

amprentelor plantare, util în depistarea afecțiunilor postulare, ca de exemplu platfus, cifoză, 

scolioză sau alte afecțiuni neurologice în care anumite grupuri de mușchi suferă de atrofie sau de 

paralizii. La acestea se adaugă un spirometru spirobank II basic, care ajută la explorarea funcțională 

respiratorie și măsoară volumele și debitele pulmonare, fiind utilizat pentru diagnosticarea unor 

afecțiuni cronice ale bronhiilor și plămânului. În cadrul Proiectului au avut loc și cursuri de instruire 

a specialiștilor din cadrul Centrului de zi „Sf. Meletie” Alba Iulia în utilizarea aparaturii cu 

profesionalism și responsabilitate. De acest proiect au beneficiat 70 de persoane adulte cu 

dizabilități încadrate într-unul din tipurile de handicap fizic, somatic, auditiv, surdocecitate 

sau  asociat, persoane care sunt beneficiari ai centrului de zi, sau care se află în Locuințe Maxim 

Protejate. Serviciile de recuperare sunt acordate în mod gratuit, de acestea putând beneficia și 

alte persoane adulte cu dizabilități care se află în situație de risc, care apelează la serviciile centrului 

de zi și care nu-și permit servicii de recuperare contra cost.  
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IX. PROGRAME ȘI ACȚIUNI 

1. Acțiunea „Sărbătorile Copilăriei – Bunătatea Sufletului de Copil” a fost dedicată 

aniversării copiilor din toate așezămintele sociale și educaționale din cuprinsul Arhiepiscopiei 

Ortodoxe de Alba Iulia și s-a desfășurat în perioada 25 mai – 05 iunie 2021. Evenimentele 

desfășurate au urmărit familiarizarea celor mici cu atitudini și concepte nobile, precum bunătatea, 

blândețea, răbdarea, iertarea, compasiunea, aprecierea și respectul față de ceilalți. 

Activitățile au fost organizate la nivelul fiecărui centru în parte, sub forma unor evenimente 

artistice, concursuri de desen și cunoștințe generale, jocuri de cunoaștere, activități recreative în 

parcuri tematice, vizitarea unor instituții de cultură sau sărbătorirea unor zile aniversare, prin 

implicarea întregului personal și a voluntarilor. Simbolul tuturor activităților a fost  imaginea unei 

inimi de culoare roșie, pe care copiii o vor purta la piept și pe care va scrie „Bunătatea sufletului de 

copil”. Tinerii și copiii, împreună cu profesorii, preoții coordonatori, educatorii și voluntarii au 

desfășurat o pleiadă de activități, prilejuite de serbarea unor evenimente cu renume internațional 

precum Ziua Mondială a dansului Lindy Hop, serbată pe data de 26 mai, Ziua Hamburgerului pe 28 

mai, Ziua internațională a susținătorilor păcii, serbată pe data de 29 mai sau  Ziua mondială a 

luptei împotriva fumatului, pe data de 31 mai. La aceste acțiuni au participat peste 1000 de copii, 

din cele 51 de servicii pentru copii din cuprinsul eparhiei, manifestând muot entuziasm și 

creativitate. Faptul că aceste acțiuni au fost mediatizate online a făcut să trezească interesul copiilor 

și dorința de crea lucruri frumoase și de le face cunoscute colegilor din alte centre. 

 

X. PLANURI DE ACȚIUNE PENTRU ANUL 2022 

1. În anul 2022 ne propunem ca obiectiv prioritar 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. Pentru aceasta vom desfășura un program de formare pentru 

personalul angajat și vom îmbunătăți strategie de fundraising și comunicare media. 

2. Ne propunem să facem toate demersurile pentru a asigura continuitatea serviciilor, prin 

participarea la licitațiile de servicii sociale, precum și, în cazul centrelor after-school, prin 

încheierea de noi parteneriate cu primăriile din Aiud, Sebeș, Cugir, Ighiu, Sântimbru, Rădești, 

Miraslău și Berghin. 

 

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

Ortodoxă Alba Iulia în anul 2021 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 Bucium,Arhiepiscopia Ortodoxă a 

Alba Iuliei; Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba. 

  

 XII. Finanţatori: Consiliul Judeţean Alba; Consiliul Local Alba Iulia; Fondul Român de 

Dezvoltare, Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii și Adopții. 

 

Preşedinte,  

Pr. Ignat Nicolae Călin 

 


