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Cu rost, pentru Ţara Făgăraşului!

Fundația Comunitară Țara Făgărașului (FCTF) este o instituție locală 
care funcționează ca un mecanism de identificare a nevoilor, dar și a 
oportunităților, propune strategii, creează mediul pentru sprijinirea și 
dezvoltarea comunității și urmărește în activitatea sa beneficiul public. 
FCTF stimulează spiritul filantropic, implicarea de orice manieră în 
proiectele și campaniile propuse, prin dedicarea rezultatelor exclusiv 
comunității și printr-o administrare atentă și transparentă.

Misiunea Fundaţiei Comunitare Ţara Făgăraşului este de a inspira 
şi de a susţine iniţiative locale, de a mobiliza resurse şi de a aduce 
împreună oameni şi organizaţii care să aibă dorinţa şi capacitatea să 
contribuie pe termen lung la dezvoltarea de comunităţi generoase, 
responsabile, solidare şi încrezătoare în propriul lor viitor.

Ce facem?

•  Susţinem spiritul activ şi iniţiativele locale care contribuie la consoli-
darea comunităţilor şi creşterea calităţii vieţii în Ţara Făgăraşului.
•  Motivăm şi încurajăm filantropia şi implicarea în comunitate prin 
adresarea problemelor comunităţilor din Ţara Făgăraşului.
•  Gestionăm în mod transparent şi etic resursele identificate pentru 
adresarea nevoilor comunităţii.
•  Cunoaştem şi analizăm evoluţia comunităţilor din Ţara Făgăraşului şi 
le susţinem în vederea atingerii potenţialului lor de dezvoltare.
•  Capitalizăm creativitatea şi iniţiativa colaborativă.
•  Oferim sprijin financiar şi tehnic proiectelor grupurilor de iniţiativă, 
ONG-urilor sau altor asociaţii din Ţara Făgăraşului.

With purpose, for Făgăraș County!

The Făgăraş County Community Foundation (FCTF) is a local institu-
tion that functions as a mechanism for identifying needs and opportu-
nities, proposing strategies, creating the environment for community 
support and development, and pursuing in its work the public benefit. 
FCTF stimulates the philanthropic spirit, involvement in any way in the 
proposed projects and campaigns, dedicating the results exclusively 
to the community and through careful and transparent administra-
tion.

The mission of the Făgăraș County Community Foundation is to 
inspire and support local initiatives, mobilize resources, and bring 
together people and organizations that have the will and ability to 
contribute long-term to the development of generous, responsible 
and trustworthy communities in their own future.

What do we do?

•  We support the active spirit and local initiatives that help to 
strengthen communities and increase the quality of life in the entire 
Făgăraș County.
•  We motivate and encourage philanthropy and community involve-
ment by addressing the problems of the Făgăraș County communities.
•  We manage the identified resources in a transparent and ethical way 
in order to address the needs of the community.
•  We know and analyze the evolution of the Făgăraș county communi-
ties and support them in order to help reach their entire potential for 
development.
•  We capitalize on creativity and collaborative initiative.
•  We provide financial and technical support to projects of initiative 
groups, NGOs or other associations in Făgăraş Country.



Ce ne propunem?

•  Să transformăm Ţara Făgăraşului într-o comunitate smart, orientată 
spre dezvoltarea umană.
•  Să stimulăm dezvoltarea calităţii vieţii cultivând o gândire orientată 
spre viitor.

CIFRE CHEIE REZULTATE CUMULATE 2013 - 2016
KEY FIGURES CUMULATED 2013 - 2016

Valoare totală finanțări 2013 - 2016 = 671.323 lei
Total amount of funding 2013 - 2016

Proiecte finanțate 2013 - 2016 = 182
Projects funded 2013 - 2016

Burse acordate 2013 - 2016 = 105
Scholarships awarded 2013 - 2016

Proiecte comunitare 2013 – 2016 = 19
Community projects 2013 - 2016

Fundaţia Comunitară Ţara Făgăraşului se concentrează asupra ur-
mătoarelor direcţii de acţiune:

•  Educaţie 
•  Cultură, sport și mediu construit
•  Dezvoltare economică și antreprenoriat
•  Dezvoltarea filantropiei
•  Dezvoltare rurală
•  Educație și tineret
•  Sănătate și mediu
•  Sărăcie și inechitate socială
•  Societate civilă

The Făgăraş County Community Foundation focuses on these direc-
tions of action:

•  Education
•  Culture, sports and built environment
•  Economic development and entrepreneurship
•  Philanthropy development
•  Rural development
•  Education and youth
•  Health and the environment
•  Poverty and social inequality
•  Civil society

What do we propose?

•  To turn the Făgăraș county into a smart, human-oriented communi-
ty.
•  To stimulate the development of the quality of life by cultivating 
future-oriented thinking.
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“Mulți oameni sunt buni la a vorbi despre ceea ce fac, dar de fapt fac 
foarte puține lucruri. Alții fac multe, dar nu vorbesc prea mult despre ceea 
ce au făcut; ei sunt cei care definesc viața în comunitate.”

Așa definea Jean Vanier viața în comunitate. Ca membru în bordul 
FCTF realizez tot mai mult potențialul pe care îl are comunitatea 
făgărășeană. Rolul nostru ca și echipă FCTF este de a împuternici 
leaderi, organizații și grupuri de inițiativă în a dezvolta o comunitate 
puternică în Țara Făgărașului. Dorința noastră este să vedem rezultate 
și nu doar să fim caracterizați de vorbe. Până în acest moment, FCTF a 
investit în multe vieți prin oferirea de burse, granturi, etc. 
Continuăm să investim în parteneriate strategice cu diverse entități 
din Țara Făgărașului care să conducă la îndeplinirea viziunii FCTF – o 
comunitate solidă și încrezătoare în propriul viitor. 

Board Member Opening Words - Petry GrozaCuvântul Consiliului Director - Petry Groza

“Many people are good at talking about what they are doing, but they ac-
tually do very few things. Others do a lot, but do not talk too much about 
what they did; They are the ones who define life in the community. “

That’s how Jean Vanier defined his life in the community. As a member 
of the Făgăraș County Community Foundation, I increasingly realize 
the potential of the Făgăraș county community. Our role as the 
foundation’s team is to empower leaders, organizations and initia-
tive groups in order to develop a strong association in the County of 
Făgăraș. Our desire is to see results and not just to be characterized by 
words. 
So far, FCTF has invested in many lives by offering scholarships, grants, 
etc. We continue to invest in strategic partnerships with various enti-
ties in  Făgăraș County, that will lead to the achievement of the FCTF 
vision - a solid and confident community in their own future.

1 Cuvânt de deschidere Words of Introduction



În iunie 2016 s-au împlinit trei ani de la lansarea Fundației Comunitare 
Țara Făgărașului. În acest timp am avut șansa să cunoaștem și să susți-
nem oameni, inițiative și organizații care dau sens Țarii Făgărașului.
În fiecare an continuăm să lucrăm pentru comunitate, știind că ea nu 
se schimba cât ai bate din palme și că e nevoie de un efort susținut, pe 
termen lung. 
2016 a fost anul în care ne-am apropiat foarte mult de oameni și în 
care am simțit că suntem pe drumul cel bun prin proiectele și pro-
gramele pe care le-am derulat: Științescu, Youthbank, Arvato Alterna-
tive Language Program, Bikeathon, Cerc de Donatori. Pe toate acestea 
vă invit să le descoperiți în paginile acestui raport.
Mulțumesc tuturor celor care au decis să fie alături de noi și în anul 
2016 - companiilor, organizațiilor și instituțiilor partenere, autorităților 
locale, voluntarilor și susținătorilor precum și tuturor celor care ne 
scriu și ne telefonează pentru a ne încuraja sau a ne critica, pentru a-și 
manifesta dorința de implicare. 

Faptul că sunteți tot mai mulți cei cărora vă pasă de Țara Făgărașului 
ne motivează să mergem înainte. 
 

Opening Words, Executive Director - Oana MiteaCuvântul Directorului Executiv - Oana Mitea

In June 2016, three years have passed since the launch of the Făgăraș 
County Community Foundation. During this time we had the chance 
to know and support people, initiatives and organizations that con-
tribute to the development of the Făgăraș County.
Every year, we continue to work for the community, knowing that it 
cannot change as overnight and that it takes a long, sustained effort. 
2016 was the year when we were very close to people, and we felt 
we were on the right track through the projects and programs we 
have carried out: Ştiinţescu, Youthbank, Arvato Alternative Language 
Program, Bikeathon, Donor’s Circle. I invite you all to find them on the 
pages of this report.
I thank all those who have decided to join us in 2016 - partner compa-
nies, organizations and institutions, local authorities, volunteers and 
supporters as well as all who write and call us to encourage or criticize 
us in order to manifest the desire for involvement.

The fact that you are more and more people who care about the 
Făgăraș County motivates us to go forward.

Raport Anual 2016 Annual Report
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2.
1

Fondul Științescu
(Știință, Tehnologie, Inginerie și Matematică)

Științescu Fund
(S.T.E.M - Science, Technology, Engineering and Mathematics)

Fonduri Tematice Thematic Funds

“Științescu” este implementat în Țara Făgărașului de Fundația Co-
munitară, alături de Romanian-American Foundation și Federația 
Fundațiilor Comunitare din România. 

Fondul Științescu este susținut de Romanian-American Foundation și 
în orașele Bacău, Bucureşti, Cluj, Iaşi, Mureş, Oradea şi Prahova, Sibiu, 
prin competiții similare de proiecte, gestionate de fundațiile comuni-
tare locale.

Sponsori: Avira cu sprijinul Caro, Berg Banat, Dedienne Roumanie, 
Fundația Transilvană Alpha, FENEC Rubber Eastern Europe, Expert 
Cleaning, Tomaida, Hirschmann Automotive, Gemini Solutions, Inspec-
toratul Școlar Județean Brașov.

Sponsors: Avira cu sprijinul Caro, Berg Banat, Dedienne Roumanie, 
Fundația Transilvană Alpha, FENEC Rubber Eastern Europe, Expert 
Cleaning, Tomaida, Hirschmann Automotive, Gemini Solutions, Inspec-
toratul Școlar Județean Brașov.

Fondurile tematice sunt inițiative colaborative ale companiilor ș donato-
rilor din Țara Făgărașului sau din diaspora făgărășeană, care hotărăsc să 
producă o schimbare socială care vine în întâmpinarea nevoilor comune 
pe care le resimt. Odată identificată o nevoie comună sau o problemă 
sistemică ce afectează domeniul de interes, companiile și donatorii partic-
ipă financiar la constituirea unui program care dezvoltă domeniul în 
concordanță cu așteptările lor.

Thematic funds are collaborative initiatives by companies and donors 
in the Făgăraș County or the diaspora, who decide to produce a social 
change that meets the common needs they experience. Once a com-
mon need or systemic problem affecting the field of interest has been 
identified, companies and donors participate financially in setting up a 
program that develops the field, in line with their expectations.

“Ştiinţescu” is implemented in Făgăraș by the Community Foundation, 
together with the Romanian-American Foundation and Gemini Solu-
tions partners, FENEC Rubber Eastern Europe, Isoplus Special.

The Science Fund is supported by the Romanian-American Founda-
tion in the cities of Bacău, Bucharest, Cluj, Iaşi, Mureş, Oradea and 
Prahova, Sibiu, through similar project competitions managed by local 
community foundations.



Cifre cheie - Ediția I:
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Nume proiect / Project Name

AVEnturile lui Arduino și Raspberry Pi în lumea elec-
tronicii și  a programării, în Țara Făgărașului
Arduino and Raspberry Pi Adventures in the world of 
electronics and programming, in the Land of Fagaras

Micii exploratori
The Young Explorers

Mici conservatori, mici restauratori
Young Conservators, Young Restorers

I Love Biology

Universitatea copiilor
Kids’ University

Micii horticultori
Young horticulturers

Magia Știintei
The Magic of Science

Iarba verde de acasa
Green Grass from Home

LegoLearn
LegoLearn

docT – documenting through technology

Proiecte finanțate / Funded Projects

Organizația / Asociația | Organisation / Association

AVE (Asociatia pentru Valorizarea Educatiei)

Liceul  Teoretic  ”Ion Codru Dragusanu”  Victoria

Asociația Renascendis

Mariana Pirau -profesor CN Radu Negru

Asociației Jugendzentrum Seligstadt

Scoala Gimnaziala ,,Prof.Dr.Ioan Cerghit” Harseni

Asociatia de parinti CN Radu Negru – reprezentant profesor 
Vasile Joanta

Cristina Dudan – profesor biologie

Asociatia de parinti CN Radu Negru  reprezentant Ionel 
Patrascu

CEVA (Centrul pentru Educație Vizuală și Antropologică)

Buget finanțat / Funded Budget

7.530 lei

4.300 lei

12.000 lei

4.000 lei

12.000 lei

6.000 lei

12.000 lei

6.000 lei

8.785 lei

12.000 lei



Impactul Științescu asupra elevilor:

•  Conectarea teoriei de practică;
•  Cunoștințe interdisciplinare, rezolvarea unor probleme concrete;
•  Gândire critică asupra tehnologiei;
•  Creativitate, abilități de comunicare și lucru în echipă, spiritul de 
inițiativă.

Impactul Științescu asupra profesorilor:

•  Atractivitatea disciplinelor proprii prin proiecte aplicate care rezolvă 
probleme concrete;
•  Dezvoltarea profesională a profesorilor pasionați prin oportunitatea 
de a realiza proiecte în afara programului școlar formal;
•  O legătură mai puternică între educația școlară și mediul social local 
(firme, comunitate).

Impactul Științescu asupra companiilor:

•  Pe termen scurt şi mediu, elevii de liceu dezvoltă “cultura generală 
tehnică”; 
•  Pe termen mai lung, elevii din gimnaziu îşi vor dezvolta abilitatea 
de inovare (tehnologică), şi de gândire “outside the box”;
•  Pentru companiile care susţin educaţia STEM: posibilitatea de 
a-şi folosi tehnologia pentru a aduce beneficii comunităţii, ceea ce 
ar conduce la o mai bună relaţie cu angajaţii curenţi/viitori, clienţii 
curenţi/viitori.

Științescu impact on students:

•  Connecting theory to practice;
•  Interdisciplinary knowledge, solving concrete problems;
•  Critical thinking about technology;
•  Creativity, communication skills and teamwork, as well as the spirit 
of initiative.

Științescu impact on Teachers:

•  Attractiveness of their own disciplines through applied projects that 
solve concrete problems;
•  Professional development of passionate teachers through the op-
portunity to carry out projects outside the formal school curriculum;
•  A stronger link between school education and the local social envi-
ronment (firms, community);

Științescu impact on companies:

•  In the short and medium term, high school students will benefit 
from a “general technical culture”; 
•  In the longer term, secondary school students will develop their 
creative (innovative) ability and critical thinking skills -  “outside the 
box” thinking;
•  For companies that support STEM education: the possibility of 
using their technology in order to bring benefits to the community, 
which would lead to a better relationship with current / future em-
ployees, current / future customers.

Raport Anual 2016 Annual Report
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Tinerii reprezintă una dintre bogăţiile Ţării Făgăraşului, iar prin edu-
cație, ei devin membri ai comunităţii care pot infl uenţa pozitiv soarta 
acesteia.  Din acest motiv, dorim să îi susținem pentru a-şi continua 
studiile pe elevii care învaţă bine dar sunt în pericol să abandoneze 
şcoala din cauza veniturilor mici ale familiei din care fac parte.
 
Prin acest fond ne propunem:
•  Să identifi căm şi să susținem elevi cu rezultate bune la învăţătură, 
dar care, din cauze fi nanciare, sunt în pericol de abandon școlar;
•  Să construim în jurul acestor tineri o comunitate de oameni care să-i 
sprijine, oferindu-le nu doar ajutor fi nanciar, ci şi idei sau sfaturi pentru 
a-i ajuta să se descopere şi sa aibă rezultate mai bune.
 
Valoarea totală a unei burse este de 2000 de lei, câte 1000 de lei 
pentru fi ecare semestru al anului școlar.

FOND LUPTĂ ŞI TU ÎMPOTRIVA ABAN-
DONULUI ŞCOLAR! - Ajută un elev bun 
la învăţătură să-și continue studiile

Fight school dropout! - Support a pupil 
with good results in education to con-
tinue his/her studies

Young people are one of the wealth of the Făgăraș County, and 
through education, they become members of the community who 
can positively infl uence its fate. For this reason, we want to support 
them to continue their studies, but they are in danger of dropping out 
of school because of the small family income they are part of. 

Through this fund we propose to:
•  Identify and support pupils with good learning outcomes but who, 
for fi nancial reasons, are in danger of dropping out of school;
•  Build around these young people a community of people to support 
them by off ering them not only fi nancial help but also ideas or advice 
to help them discover and achieve better results.
 
The total value of a scholarship is 2000 lei, 1000 lei for each semester 
of the school year.



Prin acest Fond, Fundaţia Comunitară Ţara Făgăraşului împreună 
cu Radio Star alături de donatorii implicaţi încurajează continuarea 
studiilor preuniversitare, susțin performanţa şcolară şi extrașcolară 
precum şi dezvoltarea personală a elevilor.
Ne propunem să sprijinim generațiile viitoare de tineri care, prin 
aportul lor, pot dezvolta economic și cultural comunitatea din care 
fac parte. Prin acest Fond, oferim oportunitatea tinerilor cu o situație 
financiară precară să devină o componentă activă a comunității în care 
trăiesc. Acest lucru se va realiza prin oferirea unui sprijin financiar şi 
prin medierea unei relaţii de mentorat. 
 
Informații generale:

Programul este activ începând cu data de 9 februarie 2015 și continuă 
în prezent.
 
Ce costuri acoperă bursele?

•  Materiale și servicii de formare intelectuală și vocațională - 23,83 %;
•  Transport - 11,91 %;
•  Îmbrăcăminte, încălțăminte - 47,80 %;
•  Casă și masă / accommodation and food - 10,44 %.

Suma totală în plată, alocată pentru bursieri este de 70.300 lei.

Through this Fund, the Făgăraş Country Community Foundation and 
the donors involved encourage the continuation of pre-university 
studies, support school and extra-curricular performance as well as 
personal development of pupils.
We aim to support the future generations of young people who, 
through their input, can develop the economic and cultural com-
munity they are part of. Through this Fund, we offer the opportunity 
for young people with a precarious financial situation to become an 
active component of the community they live in. This will be done by 
providing financial support and mediating a mentoring relationship.
 
General information:

The program is active from February 9, 2015 and continue.
 
What costs cover scholarships?

•  Intellectual and vocational - 23,83 %;
•  Training materials and services - 11,91 %;
•  Clothing, footwear - 47,80 %;
•  Accommodation and food - 10,44 %.

Total sum given to the pupils is 70.300 lei.

Raport Anual 2016 Annual Report
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Bentia Diana Nicoleta
Borcoman Simona
Cantea Iulia
Catrenta Nicolae Sebastian
Condurache Emilia
Condurache Larisa
Cornea Andreea
Craciun Bogdan
Cristian Andreea
Damboiu Gabriela
Dan Maria Magdalena
Dan Cecilia Daniela
David Oana Elena
Gabor Ionut Manuel
Gal Cristina Rebeca
Gandac Bogdan
Grosu Maria
Hotia Alexandra
Konnerth Manfred Mihail
Letca Lavinia
Marian Andreea Denisa
Marian Diana Vasilica
Mesaros Daniel Silviu
Mesaros Sebastian Sorin
Miclaus Ioana Olguta
Micu Ana Maria
Mihali Sorin Ionut
Mocan Alexandru Andrei
Noaghea Giorgiana Nicoleta
Ordean Iulia

Bursieri / Pupils 2015-2016

Peptea Sorina
Rusu Beatris
Savu Maria Sorina
Schiopota Marian Ioan
Stangaciu Diana Elena
Tabacaru Maria Bianca
Toma Ioana Giorgiana
Toma Razvan Alexandru
Vintila Rares Alex
Coscodar Bianca Maria
Taban Mihai George
Vlad Raluca Victoria



Fondurile pentru susținerea 
programelor Afterschool - Școala după 
școală

Aceste fonduri îşi propun să ofere copiilor din mediul rural, dar nu 
numai, posibilitatea de a-şi continua studiile şi de a fi implicaţi în 
activităţi educaţionale diverse. FCTF a susţinut începând din 2015, 
desfăşurarea activităţilor unor programe afterschool în trei comune 
din Ţara Făgăraşului: Cincu, Drăguş şi Viştea.

Suma totală investită în anul 2016, în cele trei programe, a fost de 
41.054 lei.

School After School Fund - Afterschool

These funds aim to offer children in rural areas, but not only, the op-
portunity to continue their studies and to be involved in activities
Various education. FCTF has been supporting, since 2015, the devel-
opment of afterschool programs in three communes from Făgăraş 
County: Cincu, Drăguş and Viştea.

Total sum invested in 2016, into the 3 programs: 41.054 lei.

Raport Anual 2016 Annual Report
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Fondul “Orașul în Vitrină” Fondul “Orașul în Vitrină”

„Orașul în vitrină” este un imbold pentru activarea Făgărașului prin 
tinerii lui. Punem la dispoziție idei și resurse care încurajează tinerii să 
privească inițiativele, spațiile și informațiile neutilizate din oraș ca pe 
laboratoare urbane temporare în care pot aduce culoare și vitalitate 
prin mici proiecte care transformă spații „moarte” în zone de interes, 
creație și interacțiune.

CUM?
Oferim o serie de ateliere îndrumătoare și mici finanțări nerambursa-
bile pentru încurajarea inițiativelor cu potențial.

DE CE?
Scopul inițiativei „Orașul în Vitrină” este de a pune în mișcare un exem-
plu concret și creativ de schimbare de jos în sus - adică transformarea 
care vine chiar de la locuitorii cu inițiativă și încredere în potențialul 
orașului lor.

CINE?
Fondul “Orașul în vitrină” este un proiect al câtorva tineri care au par-
ticipat la Programul de Leadership al Institutului Aspen România - și 
este administrat de Fundația Comunitară Țara Făgărașului și Asociația 
Odaia Creativă. Fondurile puse la dispoziție pentru prima sesiune de 
finanțare provin de la Institutul Aspen România.
Parteneri: MKBT: Make Better, Fundația Comunitară Țara Făgărașului, 
Institutul Aspen România.

The “City in the Showcase” is an impulse towards the activation of 
Făgăraș through its youth. We provide ideas and resources that 
encourage young people to look at unused city initiatives, spaces and 
information as temporary urban laboratories where they can bring 
color and vitality through small projects that transform dead spaces 
into areas of interest, creation and interaction.

HOW?
We offer a series of guiding workshops and small grants to encourage 
initiatives with potential.

WHY?
The goal of the City in the Showcase initiative is to set in motion a con-
crete and creative example of bottom- up change - that is, the trans-
formation that comes from the people with initiative and confidence 
in the potential of their city.

WHO?
The City in the Showcase Fund is a project of several young people 
who have participated in the Leadership Program of the Aspen Insti-
tute of Romania - and is managed by the Făgăraş County Community 
Foundation and the Creative Odaia Association.
 The funds made available for the first funding session come from the 
Aspen Institute of Romania.
Partners: MKBT: Make Better, Făgăraș County Community Foundation, 
Aspen Institute of Romania.



Orașul în Vitrină în 2015/ 2016 – prima sesiune

Prima sesiune de finanțare fondul Orașul în Vitrină a însemnat 
organizarea a trei ateliere creative cu invitați din toate colțurile țării 
și lansarea a două burse de jurnalism „Jurnalist pentru Fapte Bune” 
pentru tinerii din Făgăraș. 
Inițiativa Orașul în Vitrină a fost menționată și în cadrul Anualei de 
Arhitectură București 2015, la secţiunea arhitectură participativă şi 
acţiuni civice.

Jurnalist de fapte bune – atelier de scriere creativă și jurnalism 
| 18 august 2016 | Casa de Cultură Făgăraș cu Svetlana Cârstean

Au fost selectați doi jurnaliști liceeni:

1. Miruna Lupu cu titlurile articolelor: Boholț și tradiții, Lia Fluieraș 
pictează cu sufletul, Dăruiește bucurii cu sufletul.

2. Sebastian Dan cu titlurile articolelor: Salvarea bisericii fortificate din 
Felmer, Nelu Avram - profesorul care a resuscitat oina la Recea, Parcul 
Național Făgăraș - un proiect unic în Făgăraș.

Program de burse și mentorat “Jurnalist de fapte bune”

Bursele de jurnalism „Jurnalist pentru fapte bune” sunt  acordate de 
Fundația Comunitară Țara Făgărașului prin fondul Orașul în Vitrină 
celor interesați de documentarea și propagarea poveștilor despre 
inițiative civice locale și oameni implicați din zonă. 
Bursele în valoare de 1000 de lei fiecare - pentru a acoperi orice 
cheltuieli ocazionate de documentarea și redactarea a minimum 3 
articole despre inițiative civice din Țara Făgărașului pentru perioada 8 
septembrie 2016 - 8 noiembrie 2016. 

The City in the Showcase in 2015/2016 - the first session

The first financing session of the City in the Showcase Fund was the 
organization of three creative workshops with guests from all corners 
of the country and the launch of two “Journalist for Good Facts” schol-
arships for young people in Făgăraş.
The City in the Showcase initiative was also mentioned in the Ar-
chitecture Yearbook of Bucharest 2015, in the section “Participatory 
Architecture and Civic Action”.

Good works journalist - creative writing and journalism workshop
| August 18, 2016 | Făgăraș House of Culture with Svetlana Cârstean

Two high school journalists were selected:

1. Miruna Lupu with the titles of the articles: Boholț and traditions, Lia 
Fluieraș painting with her soul, Give joys with your Soul.

2. Sebastian Dan with the titles of the articles: Salvation of the Forti-
fied Church of Felmer, Nelu Avram - the teacher who resurrected the 
oina ball at Recea, Făgăraș National Park - a unique project in Făgăraș.

Scholarship and mentoring program “Good deeds journalist”

The “Journalist for Good Deeds” Journalism Scholarships are awarded 
by the Făgăraş County Community Foundation through the City in the 
Showcase Fund to those interested in documenting and disseminat-
ing stories about local civic initiatives and people involved in the area.
1000 lei each scholarship - to cover any expenses occasioned by the 
documentation and drafting of at least 3 articles on civic initiatives in 
Făgăraş County between September 8, 2016 - November 8, 2016.
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Fondul Arvato Arvato Fund

Arvato Bertelsmann România, alături de  Fundația Comunitară Țara 
Făgărașului a desfășurat prima ediție a Arvato Alternative Language 
Program, pe parcursul perioadei Octombrie 2016-Iunie 2017. 
 
Arvato Alternative Language este un program dezvoltat pe două 
direcții: Proiecte educaționale și Burse.
Acesta are scopul de a încuraja şi susţine învăţarea limbilor străine în 
rândul elevilor, dar și susţinerea profesorilor care doresc să se implice 
în proiect cu idei inovatoare şi metode alternative de predare. 
 
În cadrul primei ediții a Arvato Alternative Language Program au fost 
selectate 11 proiecte care se adresează liceenilor din orașele din 
județul Brașov. 
Proiectele selectate au promovat atât colaborarea dintre educatori și 
elevi, precum și legătura dintre diverse arii ale limbilor străine (vocab-
ular, fonetică, gramatică, etc.) și dintre mediul rural și urban.
În cadrul bugetului în valoare de 90.000 de lei destinat proiectelor 
educaționale, au fost selectate 12 proiecte pentru a primi fi nanțare.

Arvato Bertelsmann Romania, together with the Făgăraş Country 
Community Foundation, held the fi rst edition of the Arvato Alterna-
tive Language Program during October 2016-June 2017.
 
Arvato Alternative Language is a two-way program: Educational proj-
ects and Scholarships.
It aims to encourage and support language learning among students, 
as well as support for teachers who want to get involved in the project 
with innovative ideas and alternative teaching methods.
 
During the fi rst edition of the Arvato Alternative Language Program, 
21 projects were submitted to the high school students from Brașov 
County. The applications came from teams of teachers, pupils and 
non-governmental organizations.
The selected projects promoted both the collaboration between edu-
cators and pupils, as well as the link between diff erent areas of foreign 
languages   (vocabulary, phonetics, grammar, etc.) and between rural 
and urban areas. 

Fonduri Numite Named Funds
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S-au organizat:

- ateliere de sunet și imagine în limba engleză cu un tutor nativ;
- teatru în limba germană în mediul rural;
- concurs județean de creativitate și monologuri în engleză și ger-
mană;
- cursuri de scriere creativă care s-au materializat în articole publicate 
într-o revistă de specialitate internațională;
- sesiuni de storytelling;
- gamebook despre istoria artei;
- seminarii despre aplicabilitatea științelor exacte în cotidian în limba 
germană;
- concurs între familii în și despre limba germană.

În cadrul primei ediții a Arvato Alternative Language Program, au 
fost acordate 10 burse de studiu în valoare de 2500 de lei fiecare. 
Suma totală alocată pentru acordarea de burse pentru elevi a fost de 
25.000 de lei.
 
Arvato Alternative Language Program finanțează proiecte edu-
caționale, care își propun să facă învățarea limbilor străine (engleză și/
sau germană) creativă, inovatoare și totodată să promoveze avantajele 
cunoaşterii unei limbi străine printre elevi, precum și burse pentru 
liceenii pasionați de limbile străine.
Valoarea financiară anuală a Arvato Alternative Language Program 
este de 115.000 de lei din care 90.000 de lei sunt destinați finanțării 
proiectelor educaționale, iar 25.000 reprezintă suma totală alocată 
burselor pentru elevi.
  
Arvato este un furnizor european principal de BPO care trăieşte şi respiră 
tehnologie digitală. Peste 70.000 de angajaţi proiectează şi produc soluţii 
personalizate pentru clienţii business din ȋntreaga lume, acoperind o 
gamă largă de procese comerciale alături de lanţuri de servicii integrate.  

We organized:

- sound and image workshops in English with a native tutor;
- theater in German in rural areas;
- a county contest of creativity and monologues in English and Ger-
man;
- Creative writing courses that have materialized in articles published 
in an international journal;
- storytelling sessions;
- gamebook about the history of art;
- seminars on the applicability of the exact sciences in the daily Ger-
man language;
- a competition between families in and about German.
  
In the first edition of the Arvato Alternative Language Program, were 
granted 10 study scholarships worth 2500 lei each. The total amount 
allocated for granting scholarships for students was 25,000 lei.
 
The Arvato Alternative Language Program therefore finances ed-
ucational projects that aim to make creative, innovative language 
learning (English and / or German) and to promote the advantages of 
learning foreign languages   among students, as well as scholarships for 
foreign-language high school students.
The annual financial value of the Arvato Alternative Language 
Program is 115,000 lei, of which 90,000 lei are intended to finance ed-
ucational projects, and 25,000 represents the total amount allocated 
to scholarships for students.
  
Arvato is a leading European provider of BPO that lives and breathes 
digital technology. More than 70,000 employees design and produce 
personalized solutions for business customers around the world, covering 
a wide range of business processes along with integrated service chains. 
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1091589

3564

11

1354

Proiecte / Projects:

Audiovisual Echoes - Sumă finanțată / Amount funded 8999.43 lei

Centrul de promovare a specificului lingvistic și cultural german - Sumă 
finanțată  9000 lei
Center for the promotion of German linguistic and cultural specificity - Amount funded 9000 lei

Concurs de Creativitate „Speak Out” în Limba Engleză (ediția a XI-a) și în 
Limba Germană (ediția I) - Sumă finanțată  9000 lei
Creative Contest “Speak Out” in English (XIth Edition) and German Language (1st Edition) - Amount 
funded 9000 lei

Culture through English - Sumă finanțată / Amount funded 8000 lei

EPMagazine - Sumă finanțată / Amount funded 6770 lei

Festival Județean de Creație și Interpretare Artistică în limba engleză - Sumă finanțată 9000 lei
County Festival of Creation and Artistic Interpretation in English - Amount funded 9000 lei

history.art.heritage. FăgărașCountryGameBook - Sumă finanțată / Amount 
funded 9000 lei

Să explorăm lumea științelor exacte (SELSE) - Sumă finanțată 500 lei
Let’s explore the world of exact sciences - Amount funded 500 lei

Sprechen Sie Deutsch? Vorbiți limba germană? Pregătirea și organizarea unui concurs între 
familii în și despre limba germană - Sumă finanțată 9000 lei
Do you speak German? Preparing and organizing a competition between families in and about German 
- Amount funded 9000 lei

Supraviețuirea eului - Sumă finanțată 4080 lei
The Survival of Self - Amount funded 4080 lei

Teatrul-forum- descoperire, inovație, comunicare! - Sumă finanțată 6000 lei
Theater-forum-discovery, innovation, communication - Amount funded 6000 lei

Voluntari
Volunteers

Buget pentru proiecte
Budget for projects

Buget pentru școlarizare
Budget for scholarships

Sumă total finanțată
Total funded amount

Ore de voluntariat
Hours of  Volunteering

Beneficiari directi
Direct beneficiaries

Beneficiari indirecti
Indirect beneficiaries

Proiecte
Projects

90,000 lei90,000 lei

70,700 lei
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Fondul Mândra Chic

Fundaţia Comunitară Ţara Făgăraşului împreună cu Atelierul-Șezătoare 
Mândra Chic, din cadrul Muzeului de Pânze şi Poveşti din satul 
Mândra, susţin realizarea unor ateliere de lucru şi expunere, dedicate 
copiilor şi adulţilor din această comunitate. 

Din vânzarea produselor realizate în atelier şi din donaţii, la Mândra 
prinde contur Muzeul de Pânze şi Poveşti - casă ce se construieşte 
special pentru a găzdui expoziţii, evenimente şi ateliere, în cadrul 
cărora copiii şi adulţii din sat învaţă să îşi redescopere rădăcinile, să le 
preţuiască, să le cultive, să le promoveze şi să creeze sustenabilitate în 
comunitate. 

Fondul Mândra Chic

The Făgăraş County Community Foundation, together with Mândra 
Chic, from the Mândra village’s Canvas and Stories Museum, support 
the creation of workshops and exhibitions dedicated to children and 
adults in this community.

From the sale of the products made in the workshop and donations, 
Mândra brings out the contours of the Museum of Canvas and Stories 
- a house built specifi cally to host exhibitions, events and workshops, 
where children and adults in the village learn to rediscover their roots, 
cherish them, cultivate them, promote them, and create community 
sustainability.

Cifre cheie 2016:

11.599 lei Suma totală în plată.

68 Donatori
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Bikeathon
Ediţ ia a III-a, 18 iunie 2016 

18 Iunie 2016 a fost o zi importantă  pentru Ț ara Fă gă raș ului. Com-
panii, ONG-uri, persoane fi zice, tineri și mai puț ini tineri, s-au unit sub 
aceeaș i umbrelă , î n cadrul celui mai important eveniment sportiv de 
caritate î n care se pedalează  pentru susţ inerea unor cauze din comuni-
tate.      
Prima ediț ie a evenimentului a avut loc î n 2014, crescâ nd expo-
nenț ial de la an la an, obț inâ nd urmă toarele rezultate: 40 de proiecte 
fi nanț ate, 1200 de donatori, 107.000 lei strâ nș i, 1074 de bicicliș ti, 173 
de voluntari.

„Bikeathon este o poveste despre cum se pot face lucruri mari chiar 
ș i î ntr-un oraș  mic, de că tre oameni frumoș i ș i cu o putere ieș ită  din 
comun: aceea de a pune î n miș care idei, energii, zâ mbete ș i biciclete”  
                   Codrina Anghel – participant

Bikeathon
Third Edition, June 18, 2016 

18 June 2016 was an important day for the Făgăraș County. Compa-
nies, NGOs, individuals, young people and seniors have joined under 
the same umbrella as part of the most important sports charitable 
event in which they themselves pedal in order to support community 
causes.
The fi rst edition of the event took place in 2014, growing exponential-
ly from year to year, achieving the following results: 40 projects fund-
ed, 1200 donors, 107,000 sum raised, 1,074 cyclists, 173 volunteers!

„Bikeathon is a story about how to do great things even in a small 
city, with handsome people and a power out of the ordinary: to move 
ideas, energies, smiles and bikes”     
                                    Codrina Anghel – participant

Cifre cheie 2016:

47.420 lei Mobilizați.

454 Donatori

80 Voluntari

486 Bicicliști

13 Proiecte

Evenimente / Events



Nume proiect / Project Name

 
„Dreptul la Șanse Egale” - Grupul de inițiativă pentru sprijinirea copiilor cu CES
The Right to Equal Opportunities - Special Needs Support Initiative Group

„Iubește voleiul si miscarea” - profesor Aurelian Curticăpean
Love Volleyball and Movement - Professor Aurelian Curticăpean

 „Promovarea produselor producătorilor locali din Șona” - Asociația Sătească “Șona Noastră”
Young Conservators,  „Promovarea produselor producătorilor locali din Șona” - Asociația Sătească “Șona Noastră”

„Casa bicicletelor-atelier de întreținere și reparații” -  Centrul cultural Zestrea Buciumului
Bicycles’ House -  Maintenance and repair Workshop “- Bucium Heritage Cultural Center

„Mânuțe dibace și minți perspicace” - „Echipa Ștrumfilor”,  Colegiul National Radu Negru
Smart MInds and Quick hands - Smurfs Team - Radu Negru College

„Ciclismul de anduranță” - Babeș Marian
Endurance cycling - Babeș Marian

„Echipamente pentru Cercetașii Țării Făgărașului” - Cercetașii Țării Făgărașului
Equipments for the Făgăraş County Scouts - Făgăraş County Scouts

„AVEntura cunoașterii” -  Asociația pentru Valorizarea Educației – AVE
AVE Knowledge Adventure - AVE Association

„Vreau din nou pe podium pentru țara mea!” - Trupa de dans Hansel și Gretel
I want to be on the podium again for my country - Dance Team Hansel and Gretel

„2 săptămâni la Muzeu” - Muzeul de Pânze și Povești
Two Weeks at the Museum - Canvas and Stories Museum

„Și eu vreau să merg în tabără!” - Școala Gimnazială Lisa
I want to go to summer camp! - Lisa Middle School 

„Fondul Științescu Țara Făgărașului” - Fundația Comunitară Țara Făgărașului
Științescu Făgăraș County - Făgăraș County Community Foundation

„Sunt licean, îmi pasă, mă implic!” - YouthBank Făgăraș
I am a Highschool Student, I care and I get involved! - YouthBank Făgăraș

Donatori / Donors

29

7

16

44

145

23

9

11

50

6

16

39

59

Sumă strânsă / Sum raised

2.220 lei

580 lei

750 lei

2.680 lei

4.850 lei

980 lei

240 lei

575 lei

925 lei

2.000 lei

570 lei

3.760 lei

5.880 lei
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Cercul de donatori The Donors’ Circle
 

Cercul Donatorilor este un concept dezvoltat de The Funding Network 
în Marea Britanie și implementat în România în parteneriat cu ARC, 
de oameni care vor să susțină fi nanciar proiecte în care cred și care au 
impact în comunitate.
Oamenii care formează Cercul Donatorilor sunt oameni care știu că 
fi lantropia este un mod de a reconstrui  încrederea în alți oameni.

În anul 2016 au avut loc doua ediții ale Cercului de Donatori în 
cadrul cărora au fost prezentate membrilor cercului 6 proiecte din 
comunitate:

•  Biblioteca de la Felmer – Asociația Renascendis – suma strânsă 2800 
lei;
•  Vama din Breaza și Drumul Țării – Muzeul Sătesc Breaza – suma 
strânsă 4700 lei;
•  Facem teatru de păpuși în biblioteci - Laborazon – suma strânsă 
2800 lei;
•  Micii karateka din Mândra - Piticaș Iuliana ,instructor karate - suma 
strânsă 3900 lei;
•  Cât mai multe activități sportive în Țara Făgărașului - Grup de Iniția-
tivă Club Sportiv Țara Făgărașului - suma strânsă 3600 lei;
•  Cupa „Moș Crăciun” – ediția a II-a - Clubul Sportiv Municipal Făgăraș - 
suma strânsă 4300 lei.

The Donors’ Circle is a concept developed by The Funding Network 
in the UK and implemented in Romania in partnership with ARC, by 
people who want to fi nancially support projects that they think might 
have impact on the community.
The people who form the Donor Circle are people who know that 
philanthropy is a way to rebuild trust in other people.

In 2016 there were two editions of the Donors’ Circle, in which 6 
community projects were presented to the members of the circle:

• The Felmer Library - Renascendis Association - sum raised 2800 lei;
• Breaza Customs and Country Road - Breaza Village Museum - sum 
raised 4700 lei;
• Puppet theater in libraries - Laborazon - sum raised 2800 lei;
• Little karatekas from Mândra - Piticaş Iuliana, karate instructor - sum 
raised 3900 lei;
• To as many sports activities in Făgăraş County - Făgăraș County Club 
Initiative Group - sum raised 3600 lei;
• “Santa Claus” Cup - Second Edition - Făgăraș Municipal Sports Club - 
sum raised 4300 lei.



Înființarea Clubul Sportiv Țara Făgărașului
 
FCTF prin implicarea membrilor Cercului de Donatori, a susținut 
înființarea unui club sportiv și organizarea de evenimente sportive - 
credem că un club sportiv care se axează pe mai multe sporturi pentru 
care există un interes în comunitate, care promovează mai multe spor-
turi în cadrul comunităților din zonă, care susține dezvoltarea unor 
baze sportive de calitate în zonă și care susține sportivii de perfor-
manță, poate să schimbe modul în care funcționăm ca și comunitate! 

Schimbarea în comunitate se referă atât la faptul ca lucrăm mult mai 
bine împreună unii cu alții atunci când practicăm un sport împreună, 
cât și la faptul că o comunitate sportivă este o comunitate mult mai 
sănătoasă.  (Florian Popa, Clubul Sportiv Țara Făgărașului)

The Foundation of Făgăraș County Sports Club

Făgăraș County Community Foundation, through the involvement 
of members of the Donors’ Circle, supported the establishment of a 
sports club and the organization of sporting events - we believe that a 
sports club that focuses on several sports for which there is communi-
ty interest, promoting more sports within the communities in the area, 
which supports the development of quality sports facilities in the area 
and which supports performance athletes, can change the way we 
operate as a community!

 Change in the community refers both to the fact that we work much 
better together with each other when practicing sports together, and 
to the fact that a sportive community is a healthier community. (Flori-
an Popa, Fagaras Country Club)
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ONG Fest 17-21 August 2016 sau ZVÎC 
- Zilele Voluntariatului și Inițiativelor 
Civice în Țara Făgărașului

NGO Fest - August 17-21 or ZVÎC - Vol-
unteering and Civic Initiatives Days in 
Făgăraș County

ZVÎC 2016 a fost un eveniment organizat de Fundația Comunitară Țara 
Făgărașului, MKBT:Make Better, Primăria Făgăraș și Casa Asociațiilor 
și Fundațiilor, desfășurat în perioada 15-21 august 2016 în Făgăraș. 
Evenimentul și-a propus să aducă în prim plan inițiativele societății 
civile din zonă, oglindind activitatea lor curentă, nevoile de dezvoltare 
pe care acestea le au și energia investită în dezvoltarea locală.

ZVÎC s-a desfășurat pe parcursul a 6 zile, care au adus împreună ONG-
uri, antreprenori, reprezentanți ai presei și ai administrației publice 
locale, locuitori din Țara Făgărașului și din diaspora făgărășeană, profe-
sioniști din România și din afara țării, toți cu Încredere În Făgăraș și în 
capacitatea comunităților locale de a genera schimbări în jurul lor.

Din programul evenimentului au făcut parte:
•  un atelier de video storytelling;
•  un training pentru programul Duke of Edinburgh’s Lider Award;
•  un atelier de jurnalism și scriere creativă, o întâlnire cu diaspora 
făgărășeană;
•  8 ore peste program pentru o cauză bună;
•  Târgul de ONG-uri în cadrul Zilelor Cetății Făgăraș 2016. 

ZVÎC 2016 was an event organized by the Făgăraş County Community 
Foundation, MKBT: Make Better, Făgăraş City Hall and the House of 
Associations and Foundations, held between 15 and 21 August 2016 
in Făgăraş. The event aims to bring forward the initiatives of the civil 
society in the area, refl ecting their current work, development needs.

ZVÎC took place during 6 days, bringing together NGOs, entrepre-
neurs, representatives of the press and of the local public administra-
tion, inhabitants of Făgăraş County and the diaspora, professionals 
from Romania and abroad, all with trust in Făgăraş and the ability of 
local communities to generate change around them.

Among the activities that took place during the event, the follow-
ing:
•  storytelling video workshop;
•  a Duke of Edinburgh’s leadership Award program;
•  a creative journalism and writing workshop;
•  a meeting with the diaspora;
•  8 hours overtime for a good cause program;
•  a NGO FEST within the Făgăraș Fortress Days 2016.



Dintre cele 6 activități principale, de câteva ne-am ocupat mai în-
deaproape:

ATELIERUL DE JURNALISM
Atelierul de jurnalism a fost susținut de Svetlana Cârstean, o scriitoare 
cu o prezență magică, care a reușit să scoată la iveală – dincolo de se-
cretele procesului de a lua un interviu – câteva realități locale și teme 
de gândire pentru noi.

ÎNTÂLNIREA CU DIASPORA
Întâlnirea cu diaspora a fost organizată împreună cu Primăria Munic-
ipiului Făgăraș și Fundația Comunitară Țara Făgărașului, sub umbrela 
proiectului Re>Patriot. Evenimentul a adus împreună aproape 60 de 
participanți din diaspora făgărășeană, administrația publică, antre-
prenori și organizații locale, care au discutat pentru prima dată în 
acest format despre problemele cu care se confruntă cei din diaspora 
în momentul în care se întorc în țară (fie permanent, fie pentru treburi 
administrative) și posibile soluții sau piste de acțiune.

8 ORE PESTE PROGRAM PENTRU O CAUZĂ BUNĂ
„8 ore peste program pentru o cauză bună” a fost un atelier de o zi, în 
care profesioniști în diferite domenii au lucrat cot la cot cu ONG-uri 
din zonă, punându-și la bătaie cunoștințele în marketing, comunicare, 
fundraising, urbanism, arhitectură și management pentru rezolvarea 
unor cauze concrete propuse de organizații - inițierea unor discuții cu 
sătenii din Șona despre proiectul de construcție a trotuarelor din sat. 

CONCLUZII
ZVÎC 2016 au fost primite cu entuziasm din partea publicului partici-
pant, iar subiectele abordate, de la jurnalism narativ și până la crearea 
unei platforme de dialog cu diaspora, s-au dovedit a avea ecouri 
puternice la nivelul comunității.

Among these 6 activities, we focused mainly on: 

THE JOURNALISM WORKSHOP
The journalism workshop was supported by Svetlana Cârstean, a 
magical writer who managed to reveal - besides the secrets of the 
interview process - some local realities and themes of thought for us.

MEETING WITH THE DIASPORA
The diaspora meeting was organized together with the Făgăraş Town 
Hall and the Făgăraş County Community Foundation, under the 
umbrella of the Re>Patriot project. The event brought together nearly 
60 participants from the diaspora, the public administration, entrepre-
neurs and local organizations, who first discussed in this format the 
problems faced by the diaspora when returning to the country (either 
permanently, or for administrative matters) and possible solutions or 
action lines.

8 HOURS OVERTIME FOR A GOOD CAUSE
“8 hours overtime for a good cause” was a one-day workshop in which 
professionals in different fields worked side by side with NGOs in the 
area, using their knowledge in marketing, communication, fundrais-
ing, urbanism, architecture and management in order to solve con-
crete causes proposed by organizations - the initiation of discussions 
with the villagers in Şona about the construction of the sidewalks in 
the village.

CONCLUSIONS
ZVÎC 2016 was enthusiastically received by the participating public, 
and the topics approached, from narrative journalism to the creation 
of a dialogue platform with the diaspora, proved to have strong 
echoes at the community level.
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Xperiment In Transylvania
8 -10 Iulie 2016 

Xperiment In Transylvania
July 8-10, 2016 

Fundația Comunitară Țara Făgărașului este gazdă pentru inițiative 
și proiecte de impact în comunitate. Punem la dispoziția grupurilor 
de inițiativă infrastructura juridică și contabilă pentru desfășurarea 
proiectelor acestora. Le oferim cadrul în care pot primi donații și spon-
sorizări pentru activități concrete, cu impact în comunitatea locală.

Prin Xperiment in Transylvania am urmărit:

•  promovarea diversităţii, consolidarea identităţilor culturale și istorice 
şi conservarea tradiţiilor brașovene, prin mijloace moderne şi alterna-
tive;
•  promovarea şi dezvoltarea creaţiei contemporane şi susţinerea 
creatorilor brașoveni, inclusiv a artiştilor debutanţi brașoveni;
•  afirmarea valorilor cultural-artistice braşovene în circuitul cultural 
național și internațional şi promovarea dialogului intercultural;
•  dezvoltarea și susţinerea turismului cultural în județul Brașov;
•  promovarea culturii ca mijloc pentru incluziunea socială a copiilor și 
tinerilor defavorizați și a celor cu nevoi speciale.

Făgăraş County Community Foundation hosts community initiatives 
and projects. We provide the initiative groups with the legal and 
accounting infrastructure for their projects. We offer them a frame-
work where they can receive donations and sponsorships for concrete 
activities with impact on the local community.

Through Xperiment in Transylvania we have attempted:

•  Promoting diversity, strengthening cultural and historical identities 
and preserving the traditions of Braşov through modern and alterna-
tive means;
•  Promoting and developing contemporary creation and supporting 
the Brașov area creators, including the debutants from Brașov;
•  The assertion of the cultural and artistic values   of Brașov in the 
national and international cultural circuit and the promotion of inter-
cultural dialogue;
•  Development and support of cultural tourism in Brașov County;
•  Promoting culture as a means of social inclusion of disadvantaged 
children and young people and those with special needs.
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11even
11 Noiembrie 2016 

11even
November 11, 2016 

Poveștile de viață și experiența unor oameni care inspiră au fost aduse 
mai aproape de membrii comunității noastre, într-un context de 
împărtășire a ideilor și oferirea de exemple practice și relevante!

Am considerat extrem de util să ne alăturăm Evenimentului Național 
11even - www.11even.ro - ce include prezentarea a 11 experiențe 
de viață a câte 11 minute, împărtășite de către oameni care inspiră 
publicul prin exemplul personal cu scopul dezvoltării personale și 
profesionale.

Tema anului 2016 a fost Puncte de cotitură – Momente care schimbă 
vieți - iar cauza comunitară către care se redirecționează încasările 
totale au fost programe educaționale de identificare a potențialului 
copiilor & tinerilor și susținerea acestora al Asociației AVE - Asociația 
pentru Valorizarea Educației.

Proiectul a fost organizat în parteneriat de: AVE, AOAFF și FCTF.

Life stories and experiences of inspiring people were brought closer to 
our community members in a context of sharing ideas and providing 
practical and relevant examples!

We considered it extremely useful to join the 11even National Event - 
www.11even.ro - which includes the presentation of 11, 11-minute life 
experiences shared by people who inspire the audience by personal 
example for the purpose of personal and professional development.

The topic of 2016 event was Life Turning Points - Life-changing 
moments - and the community cause to which total revenue was 
redirected - educational programs to identify and support children’s 
and young people’s potential (AVE Association)

The project was organized in partnership by: AVE, AOAFF and FCTF.



Speakeri / Speakers

VALI PETRIDEAN, artist grafician
Graphic Artist

MIHAELA FEODOROF, fondator Yourway 
România
founder Yourway România

ȘTEFAN CÂLȚIA, artist
Artist

IOANA CORDUNEANU, arhitect 
Architect

DANA LUPȘA, lector univ. Dr. 
Univ. Professor

Paul SISERMAN, chef
Chef

ȘTEFANA POPA, antreprenor social
Social Entrepreneur

ALEXANDRU ILIESCU, CEO ATi Studios
ATi Studios CEO

ALINA ZARĂ-PRUNEAN, antreprenor cultural
Cultural Entrepreneur

ALEXANDRA FITS, artist
Artist

CONSTANTIN NECULA, preot
Priest
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Music Camp
July 4 - 6, 2016 

Music Camp
July 4 - 6, 2016 

Fundația Comunitară Țara Făgărașului este gazdă pentru inițiative 
și proiecte de impact în comunitate. Punem la dispoziția grupurilor 
de inițiativă infrastructura juridică și contabilă pentru desfășurarea 
proiectelor acestora. Le oferim cadrul în care pot primi donații și spon-
sorizări pentru activități concrete, cu impact în comunitatea locală.

Tabăra muzicală este un program de transformare socială prin muzică. 
Nu este vorba atât de dezvoltarea muzicienilor, cât și de dezvoltarea 
unor cetățeni responsabili, plini de compasiune. În timpul celor 6 zile 
de implicare intensă a muzicii în instruirea corului și instrumentelor, 
încheiată cu un concert spectaculos, însoțit de orchestre simfonice 
de vârf, copiii sunt inspirați să stabilească obiective înalte, să dezvolte 
disciplina și capacitatea de a lucra împreună în echipă.

Făgăraş County Community Foundation hosts community initiatives 
and projects. We provide the initiative groups with the legal and 
accounting infrastructure for their projects. We offer them a frame-
work where they can receive donations and sponsorships for concrete 
activities with impact on the local community.

Music Camp is a program of social transformation through music. 
It is not so much about developing musicians as it is developing 
responsible, compassionate citizens. During the 6 days of intensive 
music involvement in choir and instrument instruction, ending with a 
spectacular concert accompanied by top symphonic orchestras, the 
children are inspired to set high goals, develop discipline, focus, and 
the the ability to work together to achieve more than any one could 
alone.
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YouthBank 2016 YouthBank
 

YouthBank oferă tinerilor un cadru în care ei să lucreze împreună și să 
ia decizii privind comunitatea din care fac parte. Anual în România în 
medie 15 tineri din fi ecare oraș în care este implementat programul 
YouthBank cu vârste între 15 și 20 ani, cunoscuți ca “cei mai tineri 
bancheri din România” constituie, promovează și administrează trans-
parent un fond special destinat fi nanțării și implementării proiectelor 
de către liceenii. 

Este un mecanism prin care sunt încurajate comportamente ale tineril-
or legate de: fi lantropie, inițiativă civică și responsabilitate.
Programul YouthBank este implementat începând cu anul 2013 în 
Făgăraș prin intermediul Fundației Comunitare Țara Făgărașului. 

Liceenii care învață la liceele din municipiul Făgărăș și orașul Victoria 
au aplicat cu proiecte la fondul YouthBank iar din 17 aplicatii primite, 
12 proiecte în valoare de până la 2000 lei au fost fi nanțate. Programul 
YouthBank este implementat în Făgăraș de către Fundația Comunitară 
Ţara Făgărășului, iar la nivel național este coordonat de către Fundația 
pentru Implicarea Tinerilor. Anul acesta, din program fac parte 22 
liceeni de la 5 licee și colegii din Făgăraș.

YouthBank off ers young people a framework in which to work togeth-
er and make decisions about the community they are part of. Annually 
in Romania, 15 young people from each city in which the YouthBank 
program is implemented, aged between 15 and 20, known as the 
“youngest bankers in Romania”, represent, promote and administer 
transparently a special fund dedicated to the fi nancing and imple-
mentation of community projects by high school students.

 It is a mechanism by which young people’s behavior is encouraged: 
philanthropy, civic initiative and responsibility.
The YouthBank Program has been implemented in Făgăraș since 2013 
through Făgăraș County Community Foundation. 

High school students from Făgăraş and Victoria have applied with 
YouthBank projects, and from 17 applications received 12 projects 
worth up to 2000 lei were funded. The YouthBank Program is imple-
mented in Făgăărăş by the Făgăraş County Community Foundation, 
and at the national level it is coordinated by the Youth Involvement 
Foundation. This year, there are 22 high school students from 5 high 
schools and colleges from Făgăraş.

4

Cifre cheie 2016:

7.266,136 lei Suma atrasă

16 Sponsori

20.000 lei  Valoare totală a fi nanțărilor

80 Voluntari

57 Liceeni membri ai echipelor

14220 Benefi ciari direcți și indirecți

5 Licee implicate

22 Membri YB
Programul YouthBank / YouthBank Program



În ediţia 2016-2017 a programului la Făgăraș, din echipă fac parte 
22 liceeni:

In the 2016-2017 edition of the program in Făgăraş, the team 
includes 22 high school students:

Anghel Dorheea
Comaniciu Andreea 
Cupu Diana 
Dumitrescu Diana 
Ganea Giorgia-Alexandra

“Să spun că YB e o “experienţă” nu e chiar cea mai bună alegere de cuvinte 
pentru că YB e ‘’un mod de viaţă’’. După ce intri în YB, începi să te schimbi: 
îţi schimbi obiceiurile, îţi schimbi atitudinea, îţi schimbi modul de gândire. 
E interesant să te compari pe tine însuţi la începutul anului YouthBank şi 
la sfârşitul lui şi să nu poţi să zici momentul exact în care ai învăţat să îi 
asculţi pe alţii,  momentul în care n-ai mai avut emoţii când a trebuit să 
vorbeşti în public sau să dai un telefon, momentul în care ţi-ai exprimat 
părerea fără să-ţi fie teamă că cineva nu crede la fel ca tine, momentul în 
care ai început să fii responsabil, dar cel mai important: momentul în care 
ţi-ai dat seama că, mai nou, poţi avea o conversaţie cu oricine.”

Sorina Suciu (voluntar YB)

“Let’s say YB is an “experience” is not even the best choice of words be-
cause YB is a “way of life.” Once you get into YB, you begin to change: you 
change your habits, change your attitude, change your way of thinking. 
It’s interesting to compare yourself at the beginning of YouthBank pro-
gram and at the end of it, and you can not say the exact moment when 
you learned to listen to others, the moment when you had no emotion 
when you had to talk in public or give a phone call, the moment you 
expressed your opinion without fearing that someone does not believe 
the same as you do, the moment you started to be responsible, but most 
importantly: the moment you realized that, more recently, you can have a 
conversation with anyone.”

Sorina Suciu (volunteer YB)

Manciu Daniel
Mihailescu Sergiu
Mitric Cezara 
Munteanu Andrei 
Palcu Andreea
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7.266,136 lei Suma atrasă

57 Liceeni membri ai echipelor

14220 Beneficiari direcți și indirecți

Suciu Sorina
Tamba Bogdan
Zara Antonia Maria
Catalin Boac
Bogdan Bucelea

Ioana Herbert
Oana Oprea

Poenariu Ana Olivia
Pătrașcu Ionel 
Sandru Alexandra-Mihaela
Simon Alexandra
Stanciu Sorin - Valentin
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FMMH - Fundația Mihai și Maria Frățilă Mihai and Maria Frățilă Foundation
FMMF este o fundaţie de familie a cărei scop este de a inova şi crea 
valoare adăugată prin îmbinarea experienţei generaţiilor anterioare cu 
viziunea, pasiunea şi implicarea activă a generaţiilor actuale şi viitoare.

Prin Fundația Mihai și Maria Frățilă, în 2017 s-a propus renovarea unei 
șuri - @ Home in Făgăraș, a cărei promotor este Ștefan Cibian. Aceasta 
va crea oportunitatea de a dezvolta cultura, inițiativa civică și partici-
pativă, a voluntariatului și a implicării în diverse arii sociale.

Concursul își propune să promoveze sportul, în general, și înotul în 
special, în Țara Făgărașului, precum și să ofere un cadru organizat 
pentru întrecerea celor mai buni tineri înotători.
Concursul este organizat în Făgăraș, începând cu anul 2011, de către 

The contest aims to promote sport in general and swimming especial-
ly in Făgăraş County, as well as to provide an organized framework for 
the best young swimmers.
The competition has been organized in Făgăraş since 2011, by 
Professor Aurelian Curticăpean and has been supported by FCTF since 
2014.

FMMF is a family foundation whose purpose is to innovate and create 
added value by combining the experience of previous generations 
with the vision, passion and active involvement of current and future 
generations.

Through Mihai and Maria Frăţilă Foundation, in 2017, it was proposed 
to renovate a barn - @ Home in Făgăraş, whose promoter is Ştefan 
Cibian. This will create the opportunity to develop culture, civic and 
participatory initiative, volunteering and involvement in various social 
areas.Concursurile de înot

Cupa Făgărașului - ediția a VI-a 
Swimming competitions
Făgăraş Cup - 6th edition 

5 Alte inițiative susținute Other supported initiatives
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SURSE DE VENIT lei %

Donatori individuali din România 57,733.00 7.14%

Donatori individuali din afara României 14,252.00 1.76%

Companii 256,641.00 31.72%

Instituții private (ONG-uri) 20,723.00 2.56%

Programul național de fundații comunitare (Charles Mott Foundation, Romanian Ameri-
can Foundation, ARC România și Fundația pentru    Parteneriat, Fundația pentru Implicarea           
Tinerilor) 121,180.00 15.72%

Fonduri publice 109,939.00 13.59%

Venituri autogenerate (dobânzi, prestări de servicii, vânzări de felicitări YB) 6,445.00 0.80%

SOLD din 2015 109,121.00 26.71%

TOTAL VENITURI 2016 809,034.00 100%

Situație financiară

6 Raport financiar: Venituri și cheltuieli 2016 
Financial report: Revenue and expenditure 2016



CATEGORII DE CHELTUIELI
INVESTIȚIE ÎN COMUNITATE

Granturi 185,374.93 32.45% 43.27%

Burse 101,711.00 17.80% 23.74%

Proiecte comunitare 93,400.00 16.35% 21.80%

Arvato Alternative Language Program, Științescu, YouthBank (personal, mobilizare de fonduri, 
organizare evenimente, servicii, comunicare) 47,943.00 8.39% 11.19%

TOTAL INVESTIȚIE ÎN COMUNITATE 428,428.93 74.99% 100%

COSTURI MOBILIZARE ȘI ADMINISTRARE FONDURI, DEZVOLTARE ȘI OPERARE

Evenimente pentru stimularea filantropiei 25,529.90 4.47% 17.87%

Comunicare și publicații 15,053.97 2.64% 10.54%

Echipamente și bunuri de folosință îndelungată 6,731.79 1.18% 4.71%

Costuri birou (chirii, utilități, consumabile, protocol) 3,603.65 0.63% 2.52%

Transport (local și internațional) 10,361.15 1.81% 7.25%

Personal (mobilizare fonduri, administrare de fonduri și programe, management) 62,139.00 10.88% 43.49%

Servicii (organizare de evenimente, design, comunicare) 18,710.85 3.28% 13.10%

Comisioane bancare 739.29 0.13% 0.52%

TOTAL COSTURI MOBILIZARE ȘI ADMINISTRARE FONDURI, DEZVOLTARE ȘI OPERARE 142,869.60 25.01% 100%

TOTAL CHELTUIELI 2016 571,298.53 100%

SOLD PENTRU 2017 237,735.47 29.39% 100%

din care

PENTRU GRANTURI SI BURSE 131,872.00 55.47%

PENTRU OPERARE 105,863.47 44.53%

Raport Anual 2016 Annual Report
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Echipa Fundației Comunitare Țara Făgărașului / Executive Team:

Director Executiv, Oana Mitea
Manager Operațiuni, Emilia Ciurchea
Manager Proiecte, Iulia Tătaru
Asistent Manager Proiecte, Cristina Munteanu
Coordonator YouthBank, Ana-Maria Chirilă

  
  Membri Fondatori / Founders:

  Adriana Socol
  Alina Zară
  Andreea Cristea
  Andreea Mija
  Carmen Ciora
  Constantin Luca
  Daniela Graură
  Florina Peptea
  Horia Comaniciu
  Janos Torok
  Oana Mitea
  Rodica Cristian
  Stefan Cibian

Consiliul Director Fundația Comunitară Țara Făgărașului / Board 
Members:

Petry Groza
Andreea Cristea
Andreea Mija
Diana Gribincea-Popa
Alina Zară
Paula Mihăilă
Daniela Graură 
Ștefan Cibian
Aurora Blendea

7 Echipa executivă / Membrii Consiliului Director
Executive team / Board Members
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Donatori / Donors:

Albu Florin
Albu Sorina
Alexa Alina
Alexandrescu Florin Ionut
Alisie Laura
Andrieș Luminița Violeta
Angelescu Andreea
Anghel Dorheea
Atanasiu Oana
Avarvare Daniela
Babes Marian
Bacaran Daniela
Băiulescu Alexandra Maria
Băiulescu Maria Magdalena
Băjenaru Elena
Balan Cornelia
Balasan Radu
Banu Gabriel
Banu Mihai Ciprian
Barbu Anca
Barcutean Elena
Bârsă Dragos
Bârsan Sefora
Bart Irma Claudia

Beca Camelia
Beches Bica
Belascu Lia
Berea Thomas
Bilba Mihaela
Biliboaca Silvia
Blana Marius
Blendea Aurora Iulia
Boamfa Andreea
Boantă Ionuţ
Bobohalma Cristina
Bodiu Corina
Boeriu Mathias
Bogdan Antonela
Bogdan Claudia
Bogdan Dragos
Bogdan Ioan
Boghean Ana Maria
Bondane Aurelia
Borca Ana Maria
Borcoman Simona
Bran Corina 
Bratu Bogdan
Bucelea Bogdan Ioan

Bunea Anca
Burzo Ionel
Buterchi Vlad
Câlțea Matei
Cantemir Elisa Roxana
Cârje Alina
Cîrje Tamara
Casoni Octavia Petrana
Cazacu Minculescu Mara Giorgiana
Chingaru Florentina
Cibian Mihaela
Cibian Ştefan
Cichi Isabela
Cifor Lucian Florin
Cili Ionut
Ciobanu Roxana
Cismileanu Ioan
Ciufulica Mateo
Claru Bogdan
Coanta Mihai
Codaia Nicolae
Codaia Viorela
Cojocariu Oana
Coman Robert

8 Donatori, sponsori, parteneri media
Donors, sponsors, media partners
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Comanici Andreea
Comaniciu Horia
Contoloru Cătălina
Corlean Natalia
Cornea Alexandru
Cornea Elisabeta
Coserea Iulian
Costea Teodora
Crainic Anamaria
Cremenescu Andreea Elena
Cristea Alexandra si Gabriel
Cristian Rodica
Cucu Elisabeta
Cupu Diana
Curticăpean Aurelian
Curticăpean Diana
Dannevang Corina
Darau Raluca Mihaela
Diana Elena Stevens
Ditu Razvan
Divile Aurora
Dolea Dan Marius
Dordea Dragoș
Draguș Marius
Dumbravescu Catalin
Dumitrascu Violeta
Dumitrescu Diana
Dumitru Mihaela
Dumitru Mihnea Nicolae
Dusia Madalina
Faliboga Alexandru
Francu Aurel
Francu Cristina
Francu Titus

Fratila Mihaela
Gabor Gabriel
Ganea Giorgia-Alexandra
Gârbea Andrei
Gârbea Gabriel
Garceava Loredana
Georgescu Razvan
Gheorghe Dorina
Ghetea Laurean
Ghib David
Ghimpau Andreea Elena
Ghindeanu Sorin Florian
Ghiorghiță Ștefan Macedon
Ghircoias Ionut
Girnet Anca Maria
Giurgiu Mihaela
Goidescu Costica
Golișteanu Nicușor
Grădinariu Maria Magdalena
Graură Daniela
Greavu Dorin
Greavu Mariana
Greavu Veronica
Gribincea PopaDiana
Grigorita Corina
Groza Petru
Guseila Gheorghe
Haneș Angela
Hașu Maria
Heleria Diana
Herescu Ana Maria
Hoajă Victor
Ifrim Manuela
Ifrose Murafa Corina Andreea

II Cucu Elisabeta
Iliescu Alexandru
Ion Viorica
Ionescu Alexandru
Iovu Alina
Ispas Floare
Ivan Catalin
Izsak Ecaterina
Juncu Maria
Juncu Mihail Ciprian
Kis Codruța
Klein Johannes
Koss Andrei Gabriel
Kovacs Ciprian
Lascarache Marcela
Lascu Alexandra
Laura Iosub
Lazar Ariana
Lazea Andrei
Lazea Mariana
Lazureanu Mariana
Lubeck Lucia
Luncu Eva
Lupe Dorin
Lupe Marcela
Lupu Ioana
Lupu Ionela
Maga Emil
Maga Mihai
Mănduc Alina
Mănduc Sorin
Manhard Daniela
Mares Mara
Mateiu Vlad

Medea Nicoleta
Mihăilă Paula
Mihalcea Adela
Mija Andreea
Mija Lucian
Mija Teofil
Mitea Oana
Mitric Cezara
Mitu Ioan
Mocanu Adriana
Moldovan Gheorghe
Motoc Octavian
Motoc Stefan
Muntean Andrei
Muntean Cristina
Muntean Rares
Munteanu Ana
Neagu Dumitra Mihaela
Nedea Delia
Negru Mihaela
Nicoară Andreea
Nițu Nicu
Novac Ionel
NovacTeodora
Ochiu Dora Adriana
Oprea Violeta Diana
Opris Andreea-Maria
Opris Camelia
Orasteanu Oana
Oțoiu Mihaela
Pais Cristiana
Pandrea Florin
Pârvu Ciprian
Parvulescu David

Pătru Alina
Peptea Florina
Petrascu Bogdan
Petrec Ioana Irina
Pîrjolea Oana
Popa Andreea
Popa Emilia Oana
Popa Liliana
Popa Maria Cristina
Popa Mariana
Popa Roxana Maria
Popa Sebastian
Popescu Irina
Popu Claudiu
Predescu Ştefania
Pruteanu Natalia
Rădescu Alin Alexandru
Radoaie Roxana Ioana
Raluca Ioana Barbu
Ramba Claudia
Renciu Liliana
Ripea Mihaela
Rohad Mariana
Roman Mihai
Roman Veronica Ioana
Rosca Ionela
Rosu Corina Elena
Rozorea Mihaela
Rusu Aurora
Şandru Claudiu
Sasu Roxana
Sava Elena Emanuela
Schuster Ana
Sglimbea Ovidiu
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Silea Anda
Sin Marinela
Sinea Dragos
Stamate Iulian
Stan Andreea
Stan Corina Lenuta
Stăncescu Alexandru
Stăncescu Mărioara
Stanciu Petronela
Stăneiu Tudor
Stanimir Razvan
Stevens Kristof&Diana 
Stoica Maria
Strava-Radoaie Roxana Ioana
Streza Marciana
Sucaciu Gheorghe
Suciu Andrei
Suciu Corina
Suciu Marcela
Suciu Sorin si Corina
Sulea Lavinia
Taflan Anca
Tafta Cristina
Tamas Ana Maria
Tamas Claudiu
Tamas Daniela Otilia
Tecu Cristian
Tiberia Marian
Toaca Tatiana
Tolan Robert
Toma Florin
Toma Raluca
Torok Alina
Țurlea Gabriel

Ungureanu Alexia
Vasilescu Irina
Vasu Ilie
Vatafu Alina
Velțan Alexandru
Voluntarii satului Breaza
Wieringa Pieter
Zară Daniel
Zinca George

Sponsori / Sponsors:

5th Avenue 
A&V 2008 SOLUTIONS
Acinemo
Aeon Building
Antora Trans
Arplama Romania
Arvato Services
Asociația Odaia Creativă
Asociația Ortopraxia
Asociația Padina Fest
Berg Banat
Bianrod Com 
Bilka Steel 
Blue Sky Travel 
Comuna Cincu
Comuna Drăguș
Comuna Siinca Nouă
Consiliul Județean Brașov
Consiliul Local Făgăraș
Copier IT 
Creative Intention 
D.A.G. Oil

Dedienne Roumanie 
Deichmann Comercializare 
Încălțăminte 
Denico
Derby 
Expert Cleaning 
Fenec Rubber Eastern Europe 
Florian Shaorma 
Fundația Transilvania Alpha
Gemini Solutions 
General Construcții Crispadin 
HG Construct 
Hirschmann România 
Horado Internațional 
Ipsos Interactive
Isoplus Special 
JJTI România 
Melatera 
Mirota Group 
Nadenka 
Peneș Curcanul
Pentachem 
Pest Gold 
Plastimo Marine Roumanie 
REC PROMOVARE MEDIA 
RPL Ocolul Silvic Pădurile 
Făgărașului
Sacred Dacie 
Sirfa Con 
STI International 
Style Advertising 
Terra Vital 
Tomaida 
Tonight 

Transylvanie Imob 
UPE
Valencia Trading

Parteneri / Partners:

Asociația Odaia Creativă
Asociația pentru Participare Cetățenească
Asociația pentru Valorizarea Educației - AVE
Biblioteca Municipală Octavian Paler Făgăraș
Casa Municipală de Cultură Făgăraș
Casa Terra
Centrul pentru Educație Vizuală și Antropologică - CEVA
Cristina Lascu FOTO
Dinu Constantin FOTO
ECODE
Florăria Rozelor 
Fundația Culturală Negru Vodă
G.I. Fundația Mihai și Maria Frățilă
Inspectoratul Școlar Județean Brașov
Kreaton Media - Design
Mândra Chic - Atelier Șezătoare
MKBT- Make Better
Muzeul Țării Făgărașului Valer Literat
Asociația pentru Relații Comunitare
Federația Fundațiile Comunitare din România
Fundația pentru Implicarea Tinerilor
Romanian American Foundation

Parteneri Media/ Media Partners:

Nova TV
Radio Star FM
Făgărașul Tău
Televiziunea Făgăraș TVF

Monitorul de Făgăraș
Bună Ziua Făgăraș
Antena 1 BV
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Fundațiile Comunitare își doresc orașe cu cetățeni activi și implicați, mândri de locul în care trăiesc, lucrează sau învață. Fundațiile comunitare sunt 
organizații locale care dezvoltă filantropia, inițiativa și spiritul comunitar, oferind suportul financiar, pentru proiecte locale din diverse domenii.

Fondurile sunt constituite pe baza intereselor filantropice ale donatorilor și ajung apoi în comunitate sub formă de burse, finanțări și sprijin direct 
către organizații non profit, grupuri de inițiativă și persoane fizice.

Fundația Comunitară Țara Făgărașului este parte a mișcării naționale de fundații comunitare, un program demarat în România, în anul 2006, de către 
Asociația pentru Relații Comunitare (ARC).

Modelul de fundații comunitare este unul care în 2014 a împlinit 100 de ani în SUA și a fost adaptat la contextul local cu sprijinul organizațiilor parte-
nere.

În acest moment în România sunt 16 fundații comunitare care alcătuiesc Federația Fundațiilor Comunitare din România, fiecare dintre aceste fundații 
adoptând un set comun de standarde și principii de funcționare, menite să asigure sisteme participative de conducere și administrare, procese trans-
parente de acordare de finanțări și dezvoltare de programe comunitare și să contribuie la dezvoltarea locală a filantropiei.

Community foundations wish to see cities with active and involved citizens, proud of where they live, work or learn. Community foundations are 
local organizations that develop philanthropy, initiative and community spirit, providing financial support for local projects in various fields.

The funds are based on donor philanthropic interests, which then come to the community in the form of scholarships, grants and direct support to 
non-profit organizations, initiative groups and individuals.

The Făgăraş County Community Foundation is part of the national community movement movement, a program launched in Romania in 2006 by 
the Association for Community Relations (ARC).

The community foundation model is one that in 2014 turned 100 years-old in the US and was adapted to the local context with the support of part-
ner organizations.

Currently, in Romania, there are 16 community foundations that make up the Federation of Community Foundations in Romania, each of these foun-
dations adopting a common set of standards and operating principles designed to ensure participatory management and administration systems, 
transparent funding and development processes of community programs and contribute to the local development of philanthropy.



de peste 2,9 milioane de euro  3.500
proiecte comunitare.

de peste 2,9 milioane de euro  3.500
proiecte comunitare.



Adresa: Făgăraș, B-dul Unirii nr.1C, 505200, Județul Brașov
E-mail: offi  ce@fundatiactf.ro
Telefon: 0734 047 672
Website: www.fundatiactf.ro
Facebook: /fundatiacomunitaratarafagarasului


