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RAPORT ANUAL
aferent anului 2019
I. Infiintarea Fundaţiei Comunitare Bacău
Fundaţia Comunitară Bacău s-a înfiinţat prin Încheierea Judecătoriei Bacău nr 44/PJ din
13.03.2013, rămasă definitivă în 25.03.2013. FCBC este înscrisă în Registrul Special ONG cu
nr. 1/F/2013 – Partea B – Fundaţii secţiunea I.
Codul fiscal este 31423019, astfel încât FCBC are capacitate deplină de exerciţiu de la
1.04.2013, dată la care a făcut şi transferul banilor din contul de patrimoniu în contul curent.
Ultima actualizare a membrilor consiliului director s-a făcut în august 2019, cu sentința
civila PJ139/13.08.2019.
Informațiile esențiale ale organizației sunt următoarele:
Numele organizaţiei și codul fiscal: Fundația Comunitară Bacău, 31423019
Adresa de contact (poștală):
Strada: George Bacovia
Nr. 5
Bl.
Sc.
Ap.
Cod poștal: 600627
Localitate: Bacău
Judeţ: Bacău
Adresa la care este înregistrată organizaţia (sediul social):
Strada: Mioriței
Nr.
Bl. 88
Sc. C
Ap. 8
Cod poștal: 600625
Localitate: Bacău
Judeţ: Bacău
Adresa de e-mail și pagina de internet: fundatiacomunitarabacau@yahoo.com
www.fundatiacomunitarabacau.ro
Numărul de angajaţi (din care: câți full time și câți part time): 3, 2 full-time, 1 part-time
Echipa de conducere (nume, funcţie, responsabilități, e-mail, număr telefon mobil) – membrii
Consiliului Director și Managementul echipei executive:
Păduraru Manuela-Camelia Membru
Ababei Dan

Vicepreședinte;

Gabriela Fotache

membru; trezorier;

Galinescu Mihai-Codrin

membru;

Vercruyssen Nick Gerard, Președinte;
Căprioară Florin Mihai

Director executiv;

II. Activităţi principale în anul 2019
Viziunea: Un Bacău activ conștient, implicat, inovator, performant, conectat intern și extern.
Misiunea FCBC: Activăm, unim și susținem oameni, inițiative și comunități din Județul Bacău pentru
a defini și manifesta potențialul propriu de dezvoltare.
Operaționalizând misiunea, am ajuns la următoarele obiective strategice:
1. Aria strategica educatie. La modul operational, am acționat pe 2 obiective:
1.1. Creștem implicarea stakeholderilor educaționali externi școlii (foști absolvenți - ALUMNI,
părinți - asociațiile părinților, agenți economici locali, ONG-uri) în dezvoltatea instituțiilor și
programelor educaționale din comunitate.
In acest sens, investitiile noastre in educatie au fost in identificarea de modele de implicare a altor actori
educationali in viata scolii. Ideea generala a fost de a identifica modele locale, functionale, de succes, si
nu modele din alte spatii culturale, care de obicei nu sunt adaptate la realitatea romaneasca. Am urmarit
modul in care functioneaza asociatiile de parinti si Alumni din Judetul Bacau prin discutii cu cinci
presedinti de asociatii. Cu Stiintescu, in 2019, am atins si Universitatea Vasile Alecsandri, fapt ce ne
face optimisti cu privire la un impact structural asupra mediului universitar bacauan.
In ceea ce priveste modelele de bune practici, ne-am implicat in popularizarea lor in cadrul unor
evenimente precum 8 heurs overtime sau intalnirea anuala pe Stiintescu. Am realizat un consiliu
consultativ pe educatie, alcatuit din directori de scoli, profesori, reprezentanti ai universitatilor si ai
mediului de afaceri, cu care am discutat aspecte privind calitatea in educatie, generarea de proiecte
pentru finantare, implicarea altor actori comunitari in dezvoltarea educatiei.
1.2: Spijinirea inovației și performanței educaționale, formale și informale, sistemice și a altor
actori interesați
In 2019 am finalizat Stiintescu III, co-finantat de Romanian-American Foundation (30000 USD). Am
lansat Stiintescu IV, fara suportul financiar al RAF, am facut fundraising, grantmaking si am finantat 6
proiecte cu o suma totala de peste 52000 RON, in conditiile acoperirii costurilor de implementare doar
din surse locale. Alte 3 proiecte educationale (dotari, activitati) au fost finantate prin intermediul
Swimathon.
2. Aria strategica sprijinirea initiativei si leadershipului
2.1 FCBC va aduce impreuna comunitatile din centru si cartierele orasului Bacau si comunitatile
rurale si urbane, pentru a reduce decalajele dintre acestea
In acest sens, in 2019 (partial si 2018), am fost parte in proiectul Erasmus People Places Partnerships
2015-3-IT03-KA205-007030 si in cel INCLUSION! Actions across boundaries (2019-1-DE04-KA105017642), dezvoltate in parteneriat cu YEPP EUROPE si Institute for Community Education
International Academy Berlin. In cadrul acestor proiecte, am studiat modul in care se dezvolta centrele
de tineret in Europa (Germania, Italia, Spania indeosebi) si am incercat sa aplicam experienta lor in
mediul rural, Comuna Livezi. Practic, am luat circa 20 de tineri din mediul rural (13-19 ani), i-am invatat
dezvoltare comunitara, le-am finantat partial ideile de activitati. Operational, am invatat cum sa trecem
de la initiative ale tinerilor la modelarea de huburi comunitare.

2.2 Stimulăm și susținem inițiativele locale pentru a construi o comunitate prospera (sociale,
economice, medicale, culturale etc.);
In ceea ce priveste initiativele din judetul Bacau, acestea au fost finantate prin Swimathon (7 proiecte,
al VII-lea an consecutiv), dar si prin activitati specifice de consiliere, mediere, gazduire in cadrul unui
fond informal, Fondul de Initiative Comunitare. Spunem informal, pentru ca, de multe ori, activitatile
din acest fond nu sunt trecute intr-un proiect formal, ele cuprinzand intreaga gama de consiliere
filantropica, intalniri cu finantatori, evenimente, care, uneori, se pot finaliza cu proiecte, dar de multe
ori, nu. Amintim, aici, sprijinirea dezvoltarii conceptului Ecologescu (activitati de mediu), dar si
Cafeneaua cu joburi, ca eveniment local care reuneste angajatori si potentiali angajati, cu bursa de locuri
de munca, instruiri elevi in licee, activitati educationale, care a crescut de la Bacau la alte 20 de locatii
(zeci de mii de participanti).
In sfarsit, oferim si burse din Fondul de burse. Anul 2019 ne-a adus si sprijinirea unei intiative pe zona
medicala Congresul National de Chirurgie si Ortopedie Pediatrica, prin care ma adus la Bacau circa 300
de medici din Romania si Republica Moldova, care s- a finalizat cu acordarea a doua burse pentru
rezidenti si cu un proiectat Fond de Sanatate (educatie medicala, proiecte de reconfigurare manageriala
a sectiilor din spitale si schimbare de mentalitati), care ar fi trebuit lansat in martie 2020, dar care, din
cauza crizei COVID-19, a fost transformat intr-un fond Impreuna pentru Sanatate. In 2019, ar reinceput
cooperarea cu Fundatia Principesa Margareta, pentru sustinereda in Judetul Bacau a doua centre
Generatii.
2.3. Creșterea gradului de conștientizare privind apartenența la o comunitate și la un scop comun
In 2019, am organizat 8 ore de munca peste program, dar si alte 6 seminarii, workshopuri, conferințe pe
teme de educatie, implicare civica.
In urma consilierii filantropice, am realizat un program de CSR pentru Agricola International, in valoare
de circa 40000 USD, pe doua componente: 1. GUSTUL VIITORULUI, (Obiectiv general la care
contribuie proiectul: Centrul de excelență în gastronomie Bacău , si a constrat in Dotarea modernă a
celor două laboratoare de gastronomie de la Colegiul Economic, Adaptarea lecțiilor și workshopurilor
din programa specializării bucătar la condițiile noilor dotări, Implicarea altor profesioniști în
workshopuri, conferințe și ateliere, pentru creșterea atractivității profesiei de bucătar); 2. GUSTUL
CARE FACE BINE (Strategia de dezvoltare a proiectului este centrată pe creșterea resurselor interne
ale Spitalului Județean de Urgențe Bacău, astfel încât obiectivele generale și specifice ale proiectului să
fie sustenabile. Astfel, se va investi primordial în dotarea cu ustensilele urgente pentru bucătărie, dar și
în specializarea personalului. Metodologia de implementare a axată pe ideea de a atrage expertiză din
afara Spitalului, astfel încât să putem construi expertiză în interiorul spitalului).
3. Aria Strategica dezvoltare organizationala
3.1 Asigurarea FC Bacău cu resurse umane suficiente, pregătite și motivate, care acționează
într-un cadru documentat, transparent, motivațional
Fundatia Comunitara Bacau are un personal executiv motivat, pregatit. Regasim in FCBC: 1 director
executiv, 1 director de programe, 1 director financiar-contabil, 1 responsabil comunicare/fundraising.
Bineinteles, am ales ca multe alte servicii necesare sa fie subcontractate (design, it etc.). La nivelul
Consiliului Director, in 2019 au expirat mandatele de 3 ani. Avem un board reconfirmat (4 membri din
5) si o persoana noua.

3.2 Construcția sustenabilității FC Bacău
Sustenabilitatea unui ONG tine de existenta unor resurse financiare suficiente, de calitatea si
transparenta cheltuirii banilor, de bunele relatii cu partenerii si comunitatea.
In ceea ce priveste resursele financiare, remarcam urmatorii indicatori:
1. venituri 187287 USD; in crestere de la 99.190 USD in 2018;
2. rezultat pozitiv al exercitiului financiar 2019;
3. constituire fond de rezerva in valoare de peste 17000 USD.
In ceea ce priveste transparenta organizatiei, avem bilant anual depus, raport publicat pe site, audit extern
publicat pe site, autoevaluare a standardelor realizata in cooperare cu FFCR.

Referitor la relatii bune cu partenerii, remarcam faptul ca nu avem litigii cu nici o organizatie,
realizam rapoarte in graficul de timp stabilit catre partenerii nationali (FFCR si ARC) si catre
ceilalti parteneri.
Listă bursieri 2019: Maria M., Anton C., David L., Rareș D., Sarah B., 2 burse doctori –
Congres Pediatrica: Iacob E., Zoltan D.
Listă granturi acordate:
STIINTESCU
GRANT: Asociatia Parintilor ColegiU CNTGOC (CUI 33008930) – Laboratorul
GRANT: ASOCIATIA FREE MIND, CUI18862157, LABORATO
GRANT: ASOC. PARINTILOR DIN SCOALA GEN. 10, CUI 29408521,
GRANT: Scoala Gimnaziala Platon, 29092096, Stiintescu transa a II-a De
GRANT: Asociatia SNS, CUI 35005310, Stiintescu Dron-As
GRANT: LICEUL TEHNOLOGIC JACQUES M. ELIAS, CUI 4353200, Stiintescu tra
GRANT: ASOC. LINDENFELD, EXPLORATOR PENTRU O ZI
GRANT: Asoc. Parintilor Scoala 10, CUI: 29408521 Stiintescu IV, OAZA
GRANT: Asoc. SNS, CUI: 35005310, Stiintescu IV, Laborator realitate virtuala
TOTAL 2019
SWIMATHON
GRANT: ASOCIATIA ION CREANGA,CUI31423019,FII SIC
N. MARGARETA, AJUTOR UMANITAR MELINDA SWIMARATHON
GRANT: ASOCIATIA ION CREANGA, CUI:23338605, PROIECT: PAUZA SIC
GRANT: ASOCIATIA AU GEORGE BACOVIA AFJ, CUI:39233150, SWIMATHON,
BURSE
GRANT: ASOCIATIA SURF THE EARTH PROJECT STEP, CUI:28320374,
SWIMATHON
GRANT: ANSAMBLUL FOLCLORIC BUSUIOCU, CUI:16396352, SWIMATHON,
SARATA
GRANT: ASOCIATIA FAPT, CUI:41103038, PROIECT FAPT MAI BINE
IMPREUNA
N. MARGARETA, Ajutor umanitar Melinda, transa a II-a

AGRICOLA
DONATIE imobilizare SJUBC. MASINA DE GATIT ICON9000+PICIOARE

Suma
780,00
4.000,00
10.000,00
5.000,00
3.500,00
2.000,00
900,00
16.930,00
11.500,00
54.610,00

2.540,00
14.769,00
6.383,00
2.520,00
543,00
912,00
1.100,00
1.100,00
29.867,00

19.089,16

LUCA CARMEN LENUTA, AJUTOR UMANITAR AGRICOLA
COLEGIUL ECONOMIC ION GHICA, CUI:4278540, GUSTUL VIITORULUI
G. IULIANA, CNP2660220046640, PROIECT CURAT SI SANATOS PENTRU ELEVI
ECONOMIC
DONATIE Val. intr. SELGROS CASH & CARRY SRL – COLEGIUL ECONOMIC
DONATIE Val. intr. SELGROS CASH & CARRY SRL – COLEGIUL ECONOMIC

20.000,00
5.000,00
3.200,00
22.659,08
4.998,00

74.946,24
DIVERSE
GRANT: COLEGIUL NATIONAL FERDINAND I, CUI:4353145, PREMIILE GALA

1.000,00
1.100,00

Programe dezvoltate (în parteneriat):
• CSR Agricola – Gustul viitorului, Gustul care face bine;
• Congresul Național de Chirurgie Pediatrică;
• Cafeneaua cu joburi

III. Raport financiar
Fundaţia Comunitară Bacău, cu sediul în Bacau, str. Mioritei 88, judetul Bacau, avand
cod unic de inregistrare 31423019, a desfasurat in exercitiul financiar 2019 actiuni comunitare, in
conformitate cu Statutul, realizand urmatorii indicatori:
Venituri: 777.240,14 RON
Cheltuieli: 668.821,98 RON
Excedent: 108.418,16, din care alocări pentru fondul de rezervă 75000 RON
Venituri cumulate 2013-2019: 2.892.474,94 lei
Valoare totală finanțări acordate (burse și proiecte, fără proiecte operaționale și costuri aferente
granmaking) 2013 —2019: 1.151.367,74 lei
Evoluția în ultimii 7 ani a veniturilor Fundației Comunitare Bacău:
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Evoluția în ultimii 7 ani a veniturilor și a sprijinului financiar direct acordat în comunitate:

Burse și granturi, fără costuri grantmaking
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La intocmirea situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii
contabilitatii nr 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordinului
ministrului economiei si finantelor nr. 1969/2007.
In conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilitatii nr 82/1991, Directorul
executiv al Fundaţiei confirma ca:
1. politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in
conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;

2. situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei
financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
3. persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.
Principala sursa de informare utilizata la intocmirea situatiilor financiare este Balanta
de verificare la 31.12.2019.
Semnatari
Păduraru Manuela-Camelia, membru.
Ababei Dan, Vicepreședinte;
Galinescu Mihai-Codrin, membru;
Gabriela Fotache, Membru;
Vercruyssen Nick Gerard, Președinte.
Întocmit
Mihai Căprioară – Director executiv

