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2020.
Un an 
pe care 
nu îl vom uita 
prea curând.

 
 



Cine
suntem?

Suntem singura organizație din 
zona Banatului Montan care 
creează conexiunea între mediul de 
afaceri, societatea civilă și cetățeni 
și care strânge bani pentru a-i da 
mai departe comunității.



MISIUNE

Contribuim la îmbunătățirea 
calității vieții în județul Caraș- 
Severin , prin valorificarea 
resurselor locale existente, 
susținerea inițiativelor de 
dezvoltare innovative și a 
proiectelor/oamenilor ce 
desfășoară activități cu 
impact pozitivi în 
comunitatea locală. Credem 
în comunicare transparentă, 
sustenabilite, educație 
continuă și perseverență.

VIZIUNE

Trăim într-o comunitate 
activă, responsabilă și 
solidară care se implică 
cu optimism în crearea 
propriului viitor.

VALORI

R esponsabilitate
E ntuziasm
S ustenabilitate
P arteneriat
E ficiență
C olaborare
T ransparență



Ce am făcut 
în 2020?

Am strâns 450.000 de RON de la 
1232 de donatori individuali și 43 de 
companii si i-am dăruit comunității.

Am finanțat proiectele a 5 ONG-uri 
locale.

Am acționat imediat în criza COVID
și am strâns în mai puțin de 2 luni
peste 400.000 RON cu care am dotat
Spitalul Județean de Urgență din
Reșița cu echipamente medicale.

Am implicat peste 1500 de oameni în 
acțiunile noastre.



Proiecte realizate în 2020

01

Campania 
UPU 

Smurd

02

Comunitate 
în mișcare

03

Mâinile 
bucuriei

04

Alergând 
la pădure

 



În 14 martie 2020, Fundatia Comunitara 
Banatul Montan a demarat o campanie de 
strângere de fonduri pentru a susține Secția de 
Urgență din cadrul Spitalului Județean Reșița 
în lupta împotriva COVID-19.

Ne-am propus atunci să strângem 82.000 RON 
pentru achiziționarea unor echipamente 
punctuale: ventilator portabil – 2 buc, 
defibrilator – 1 buc, monitor triaj – 2 buc, aparat 
EKG12 – 2 buc, Injectomate -2 buc, Termometru 
cu infrarosu – 2buc. Am reușit să strângem 
suma inițială și am cumpărat o mare parte din 
ce ne-am propus. Găsirea echipamentelor și a 
furnizorilor a fost o adevărată aventură.

Campania UPU-Smurd

403,809 (RON)
Cu ajutorul donatorilor individuali,
companiilor, instituțiilor și partenerilor am
reușit să strângem mult mai mult decât ne-
am propus inițial. S-a putut dona prin
intermediul site-ului, prin SMS sau direct în
conturile bancare. 

Oamenii au reacționat prompt, copleșitor
la apelul lansat de noi. A fost un moment
de solidaritate si mobilizare incredibilă a
comunității. Am putut dota cu multe lucruri
esențiale supraviețuirii pacienților secțiile
de Primiri urgențe, Anestezie și Terapie
Intensivă.
 



Comunitate în Mișcare” este o campanie sportivă online prin care promovăm un stil de viață 
sănătos, încurajând practicarea sportului și a mișcării de orice fel chiar și în condiții de restricții, 
distanțare socială, sau atunci când viața noastră nu se desfășoară conform planurilor și așteptărilor 
noastre. 

În 2020, banii strânși din taxa de participare și donații au fost redirecționați către proiectul Dar din 
Dar al asociației Acasă în Banat.

 “Dar din Dar” este despre puterea comunității de a face bine și de a sprijini persoanele greu 
încercate de criza generată de COVID-19. Din sumele  colectate s-au achiziționat alimente de bază și 
produse de igienă, dar și jucării și produse de îmbrăcăminte pentru familiile defavorizate din mediul 
rural (bătrâni, familii cu mulți copii, persoane cu handicap, persoane afectate de boli cronice, familii 
monoparentale etc.) din satele din județul Caraș-Severin.

5725 (RON)



Campania Mâinile Bucuriei -  24,180 (RON)

Încă de la începutul decretării stării de urgență Centrul de Tineret Moniom cu ajutorul voluntarilor
Asociației Tineretului Ortodox Român (ATOR) Banatul de Munte au derulat în municipiul Reșița campania
“Mâinile Bucuriei”, o acțiune de ajutorare a persoanelor afectate profund de criza COVID-19.
Prin Fundația Comunitară București și cu sprijinul ING Romania,  începând cu 27 aprilie am susținut 
 aceasta campania umanitară printr-un grant în valoare de 5.000 de Euro pentru a asigura continuitatea
acesteia pe perioada stării de urgență.

Banii au fost folosiți pentru a oferi o masă caldă persoanelor vârstnice
și familiilor cu mulți copii, precum și pentru achiziționarea de
alimente de bază, medicamente și obiecte de igienă. De asemenea,
beneficiarii cantinei sociale din oraș care au fost incluși pe lista
persoanelor ajutorate. 

Zilnic, peste 25 de voluntari au făcut posibilă realizarea acestui
proiect. Finanțarea oferită a asigurat susținerea, continuitatea și
dezvoltarea programului pentru minim 30 de zile.

t

https://www.facebook.com/centruldetineret.moniom
https://www.facebook.com/atorbm/
https://fundatiacomunitarabucuresti.ro/
https://ing.ro/persoane-fizice


AlerGând la Pădure este un concurs de alergare montană deschis 
atât alergătorilor profesioniști, dar mai ales celor amatori. Un 
eveniment născut din pasiunea pentru natură, mișcare în aer liber, 
dorința de a contribui la încurajarea unui stil de viaţă sănătos și la 
dezvoltarea unei conștiințe prietenoase faţă de mediul 
înconjurător. 

În 2020 AlerGând la Pădure a făcut un pas înainte. Cea de-a VI-a 
ediție a concursului a fost organizată sub forma unui eveniment 
sportiv cu strângere de fonduri pentru proiecte din comunitate.

Participanții au ales să susțină una din cele 3 cauze înscrise în 
concurs iar fondurile acumulate în urma competiției din taxe de 
înscriere și donații au fost folosite la implementarea celor trei 
proiecte câștigătoare: Fabrica de biciliști, Tabăra urbană și 
Promovarea Șahului în comunitatea reșițeană.

AlerGând la Pădure - 52,966 (RON)



O mare parte a fondurilor pe care 
le-am mobilizat în 2020 au mers 
către Sănătate pentru ca a fost 
anul debutului pandemiei Covid- 
19 și aici a fost nevoie cea mai 
mare. 
Educația, sportul și domeniul 
social sunt celelalte către care ne- 
am orientat, ca reacție la 
inițiativele comunității locale.
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Granturi (Donații) acordate 441548

Cheltuieli de personal 71740

Comunicare-Publicitate 5056

Cheltuieli materiale consumabile 5466

Transport 1432

Costuri sediu 12254

Servicii 11249

Alte cheltuieli 918

T O T A L (RON) 549663

Cheltuieli - 
549,663 RON



Donatori individuali
33.1%

Alte ONG (FC București+ARC)
32.5%

Companii private
30.4%

Fonduri publice (Primăria Reșița)
4%

Venituri - 498,845 RON



În 2020 ne-au fost aproape atât
companii private, cât și donatori
individuali și instituții partenere.
Toți s-au unit efortului de a face
lucruri bune în comunitatea
locală.



ONG Proiect Suma 
(RON)

Acasă în Banat Dar din Dar 5,725

Centrul de Tineret Monion
 & ATOR Banatul de munte Mâinile Bucuriei 24,180

Asociația Club Sportiv BA Fabrica de bicicliști 10,990

Asociația Judeteana de Șah Caras Severin Promovarea Șahului în comunitatea reșițeană 6,667

Humanitas Pro Deo Tabăra Urbană 11,440

Spitalul Județean de Urgență Reșița Campanie Upu-Smurd 403,809

PROIECTE FINANȚATE



Le mulțumim partenerilor noștri care ne sunt mereu sprijin de 
nădejde

Romanian American Foundation (RAF) 

Federația Fundațiilor Comunitare din România (FFCR)

Asociația pentru Relații Comunitare (ARC) 



Echipa FCBM
Oana Frențiu - Președinte
Petru Cniș - Trezorier
Sorina Nihta - Secretar
Claudiu Jivan - Membru board
Grațian Dobre - Membru board

Sonia Oravetz - Comunicare
Emma Budimir - Manager proiect
Razvan Todor  (ex Director Executiv)

CONSILIUL DIRECTOR

EXECUTIV



Reșița,
Str. Traian Vuia Nr.4 corpul E
(în curtea Universității)

Telefon

0747048184

Email 

contact@fundatiacomunitarabanatulmontan.ro

Website

www.fundatiacomunitarabanatulmontan.ro

Contact


