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AL   ASOCIAŢIEI

CENTRUL DE VOLUNTARIAT  SIMERIA  (VOLSIM)

Cuvânt înainte

Fondatorii asociaţiei  ,, VOLSIM”  şi-au propus în anul 2005, ca organizaţia să fie una din cele mai 
active şi eficiente ONG-uri din comunitatea locală.  În zece luni de activitate, în care am avut atât succese, 
cât şi câteva eşecuri, am ajuns la o răscruce, cea ce a făcut să luăm câteva decizii esenţiale. 

O importantă decizie a fost luată şi de către  membrii asociaţiei  care au contribuit  la realizarea 
asigurării transparenţei în  activităţile  asociaţiei.

O  data  cu  dobândirea  personalităţii  am  dezvoltat  programe  de  informare  şi  conştientizare  a 
comunităţii locale, am organizat întâlniri de lucru, am editat un pliant, eram prezenţi permanent în mass-
media locală şi parţial în cea  regională. 

O parte  din comunitatea  locală  cunoaşte  activitatea  şi  programele  noastre,  au deja  încredere  în 
asociaţie,  am avut  numeroase  semnale  pozitive  de  la  oameni  care  doresc  să  se  implice  în  activitatea 
noastră.

Astfel simţim un fel de responsabilitate, şi dorim ca în anii viitori să atragem mai mulţi voluntari, 
specialişti  din  diferite  domenii,  ca  să  devenim  mai  profesionişti  pentru  atingerea  obiectivelor,  cât  şi 
managementul organizaţiei.

Problemele majore din anul de raportare au fost de natura resurselor umane (prea puţini voluntari au 
fost  implicaţi  în  activităţii  şi  programe)  şi  de  finanţare,  deoarece  autorităţile  locale  şi  centrale  nu  au 
strategii de finanţare pentru sectorul non-profit.

Asociaţia noastră este într-o perioadă de creştere, atât  pe plan profesional, cât şi organizaţional, 
suntem optimişti în privinţa viitorului, credem că vom reuşi să confruntăm provocările zilnice.
       Asociaţia ,,Centrul de Voluntariat Simeria’’ (VOLSIM), prin voluntarii şi membrii săi, respectă şi 
militează pentru respectarea drepturilor fiecărei persoane fară nici o discriminare, promovează implicarea 
activă în viata comunităţii şi crede în potenţialul nelimitat al fiecărui membru al comunităţii de a participa 
la prevenirea şi soluţionarea problemelor comune.



Ziua de 1 Iunie a adus bucurie şi în cadrul Centrului de voluntariat Simeria (VOLSIM), fiind ziua 
lansării oficiale  a asociaţiei. în mijlocul nostru, a  fost prezentă d-ra Şerban Simona, coordonator programe 
la Centrul Naţional de voluntariat Pro Vobis din Cluj-Napoca. Membrii voluntari ai centrului, formând o 
echipă unită, au participat cu multa dăruire şi sârguinţă  în derularea acestei acţiuni şi credem că vor mai fi 
şi altele ce vizează scopul şi obiectivele noastre. 

Cele mai frumoase gânduri bat la poarta inimilor noastre. Deschidem uşa, primindu-le. Aduc cu ele 
surâsul, speranţa, că derularea firească a bătrânului timp va ţese în eterna-i clepsidră, dorinţe şi vise ce într-
o bună zi ele să fie aievea, reale.

În pioneratul speranţei în ziua de mâine, sunt cei ce poartă dorinţa schimbării, a devotamentului, a 
căror suflete sunt pline de căldură şi altruism.

Suntem doar câţiva, cărora le mulţumim pentru nobleţea şi generozitatea sufletească cu care doresc 
să-şi ajute semenii. 

Nimic nu poate fi schimbat, doar dacă dorim schimbarea, în noi, în jurul nostru şi numai unindu-ne 
gândurile , forţele şi dându-ne mâna vom reuşi. Este imperios necesar că mâna întinsă spre tine să întindă şi 
alte mâini, ca într-o zi o forţă celeastă să-ţi dea puterea de a întinde mâna şi tu la rândul tău, celui ce are 
nevoie.

Cu credinţa în suflet şi speranţă în inimi împreună vom reuşi, pentru că atunci când visul este înălţător, 
întreg Universul este alături.

Vă mulţumim că existaţi,  aţi fost alături de noi ( sponsori, donatori, parteneri, colaboratori), care ne-au 
ajutat  să continuăm  aceasta muncă pentru un mediu sănătos şi  durabil,  sperând că ne vor sprijini  în 
continuare, aşteptând cu drag pe cei ce doresc cu adevărat să-şi ajute semenii, precum şi minunatul nostru 
oraş Simeria.

Alăturaţi-vă nouă, vă aşteptăm pentru a nu lăsa speranţa să se stingă, ca o stea căzătoare, în 
Univers.

Scopul   asociaţiei   este de a promova voluntariatul ca un mod de implicare a comunităţii  în  
soluţionarea problemelor cu care se confruntă aceasta.

Programe (activităţi) ale asociaţiei în anul 2005

Principalele programe ale organizaţiei în anul 2005 au avut ca obiect pe de-o parte  implicarea în 
educarea ecologică, pe de altă parte ocrotirea valorilor naturale, în special a ariilor  protejate din parcul 
Dendrologic şi  a zonelor verzi din oraş precum şi  activităţii de ajutorare a celor nevoiaşi, a sinistraţilor, a 
celor din  şcoli, etc., din care amintim:
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PROGRAMUL ACTIVITATIILOR IN PERIOADA 16-22.04.2005 A  ASOCIATIEI 
CENTRUL DE VOLUNTARIAT SIMERIA (VOLSIM) PRIVIND SNV 2005

  „UN ORAŞ MAI CURAT, UN TRAI CIVILIZAT” în colaborare cu Primăria

 Realizarea curăţeniei de primăvară în anumite zone dens populate ale oraşului SIMERIA.
SCOP: Participarea echipelor de voluntari ale centrului VOLSIM la menţinerea curăţeniei stradale şi a 
zonelor  de  agrement,  conform  cerinţelor  impuse  de  programele  primăriei  oraşului  pentru  menţinerea 
ordinii şi curăţeniei în minunatul nostru oraş .

Îndeplinirea  sarcinilor  administraţiei  locale  pe linia  menţinerii  ordinii  şi  curăţeniei  cu cheltuieli 
minime   şi  în  timp  oportun  pentru  asigurarea  unui  mediu  ambiant  plăcut  în  perioada  „SFINTELOR 
SARBATORI PASCALE”.

Data Activităţii Organizator(i) Parteneri
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16 
-17

Campanie stradală 
de promovare a 
SNV

VOLSIM

18

Promovarea 
voluntariatului la 
Liceul Anghel 
Saligny Simeria cu 
privire la 
organizarea 
Concursului ,,Cu 
viaţa mea apăr 
viaţa,,

VOLSIM
Primăria 
Simeria

Liceul A. 
Saligny

19
Igenizare, un 
exemplu pentru cei 
mari, un mediu 
mai curat 
,, Cu mic cu mare,, 

VOLSIM
Sc. Generală 
nr.2
(clase 
primare)

20
22

,,Un oraş mai curat  
un trai mai  
civilizat,, un 
program de 
curaţenie generala 
înainte de sfintele 
sărbători pascale 

VOLSIM
Primăria 
Simeria

21
Desene pe teme 
ecologice ,, ,,Săptă
mâna curăţeniei în 
acuarelă,,

VOLSIM
Sc. Generală 
nr.2
(clase 
primare)
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ea locală
Elevi liceu 
şi Sc. Gen. 
1 şi 2

5
Elevi 
claselor a 
–––X-a şi 
XI-a (120)

25
Resurse 
propri

Elevi din 
şcoală
Comunitat
ea locală

60
/zi

Resurse 
Volsim o zi

Comunitat
ea locală, 
rezultate 
pe măsură 
in cea ce 
priveşte 
curăţenia 
exemplara 
la stadion 
şi Parcul 
Tineretului

30
Resurse 
propri

Elevi din 
şcoală
Comunitat
ea locală
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Stimularea educativă a tinerilor voluntari pe linia preocupării personale pentru menţinerea unei stări 
de curaţenie permanente în oraşul nostru.
TIMP: perioada 11.04.2005 – 28.04.2005

  The Day After - în Parcul Dendrologic din Simeria  implementat în data de 04.06.2005 
Proiectul şi-a propus sa tragă un semnal de alarmă spre populaţie prin care să dea de înţeles că este 

vital să apăram parcul de gunoaie deoarece el reprezintă sursa noastră de aer curat şi nu în ultimul rând 
reprezintă habitatul a multor specii de plante şi animale.
         Scopul   proiectului constă în a-i determina pe oameni sa păstreze parcul curat şi civilizat aşa cum ar 
fi normal, fără să mai fie nevoie de acţiuni de ecologizare.

Beneficiarii direcţi ai acestei acţiuni sunt vizitatorii care vin în parc pentru a se relaxa şi a fi cât mai 
aproape de natură.

Obiectivul  curaţarea canalului Strei de peturi şi a gunoaielor din parc. 
     Voluntarii implicaţii - 11

Sponsor – Staţiunea Silvică

Alte programe, activităţii  
Printr-un  Parteneriat  cu  Primăria  oraşului  Simeria,  asociaţia  ,,Centrul  de  voluntariat 

Simeria(VOLSIM)-a organizat  în ziua de 9 decembrie  2005, la Restaurantul  Ursul Negru,  o  Seară de 
caritate sub genericul ,,Nu sunteţi singuri!’’

Seara a cuprins o expoziţie cu vânzare de cadouri pentru Crăciun, executate de elevi ai şcolilor 
generale  din  Simeria,  liceului  Waldorf,  CITO Simeria-Veche,  Centrul  de  pedagogie  curativă  Simeria-
Veche, de la operatori economici precum  şi  în urma donaţiilor unor persoane juridice sau fizice.

Proiectul a urmărit prevenirea, atenuarea sau limitarea unor situaţii de dificultate, care pot duce la 
marginalizare sau excluziune sociala, prin identificare, conştientizare, sensibilizare, măsuri şi acţiuni de 
sprijin în vederea menţinerii în comunitate a persoanelor în dificultate-a celor cu venituri mici.
Participantii:-30 voluntari;
- angajaţi ai Primăriei oraşului Simeria;
- oameni ,,cu suflet pentru suflet”-actori locali;
Necesitatea programului: veniturile mici ale persoanelor cuprinse în proiect, ne-a îndemnat să avem un rol 
activ în comunitate ca ,,actori locali’’, şi să le oferim sprijinul nostru în acel moment.
Beneficiarii proiectului au fost:
-persoane cu venituri mici; 
-persoane singure;
-persoane cu handicap;
-asistaţii sociali;
-familii cu mai mulţi copii;
-copii in plasament.

Activităţile care au stat la baza derulării proiectului:
-constituirea grupului;
-întocmirea  şi distribuţia de invitaţii, afişe, anunţuri în ziare şi pe cablu;
-monitorizarea în reţeaua de cablu, în  presa locală;
-colectarea de fonduri din comunitate pentru sponsorizări, donaţii;
-adunarea de ajutoare, obiecte, artizanat, picturi, etc.
-Seară de caritate ,,Nu sunteţi singuri!’’;
-motivarea voluntarilor pentru activitatea depusă în anul 2005 cu prilejul  ,,Zilei internaţionale a 
voluntarilor’’;
-elaborarea criteriilor pentru persoanele cu venituri mici;
-primirea listei cu persoanele cu venituri mici;
-centralizarea datelor pentru persoanele cu venituri mici;
-primirea alimentelor, apei şi sucului;
-distribuirea alimentelor.
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Proiectul ,,Mână-n mână în Europa’’
Perioada de desfăşurare a proiectului:6-13 mai 2005 (Săptămâna Europei)
Parteneri: Şcoala Generală-nr 2 + Primăria oraş + Centrul de Voluntariat-Simeria(VOLSIM)
Activităţile desfăşurate:
-îndrumarea elevilor în realizarea desenelor;
-dezbateri tematice;
-realizarea expoziţiei cu desene în holul Primăriei;

Proiectul,,Sfintele Paşti împreună’’
Perioada de desfăşurare a proiectului:27 aprilie-3 mai 2005;
Parteneri:Şcoala Generala nr.2 + Primăria Oraşului Simeria şi Centrul de Voluntariat Simeria
Activităţi desfăşurate:-îndrumarea elevilor în realizarea  desenelor şi colajelor cu tematică pascală;
-realizarea expoziţiei cu desene în holul Primăriei.
Campania de ajutoare a sinistraţilor din Moldova.

- împreună cu Primăria s-au colectat articole de îmbrăcăminte, încălţăminte, produse alimentare, 
produse electrocasnice pentru ajutorarea persoanelor afectate de inundaţii. Transportul a fost asigurat cu 
ajutorul  unui  tir  care  a  fost  pus  la  dispoziţie  de  către  un  operator  economic   la  iniţiativa  primăriei. 
Voluntarii au participat la încărcarea produselor în tir pentru Moldova.
Distribuirea de cartofi. 
Ploile  din  primăvară-vară  au  afectat  şi  gospodăriile  simerienilor.  Prin  dispoziţia  primarului  au  fost 
nominalizate  persoanele  care  s-au  ocupat  cu  identificare  gospodăriilor  inundate.  Pentru  suprafeţele  de 
grădină inundate au fost distribuiţi cartofi. Locul de distribuire al cartofilor l-a reprezentat clădirea de la 
Crucea Roşie Simeria. Voluntarii au avut participat la distribuirea cartofilor persoanelor care au figurat în 
tabele.

Proiectul ,,Carnavalul toamnei’’
Parteneri: Şcoala Generala nr.2 + Centrul de voluntariat Simeria-VOLSIM
Activităţi desfăşurate: -îndrumarea elevilor în realizarea desenelor şi colajelor cu o anumită tematică;
-realizarea expoziţiei cu desene în holul şcolii;
-parada costumelor;
-karaoke;
Proiectul « Nu delicvenţei juvenile!”
Perioada de desfăşurare a proiectului:1/  22 decembrie 2005
Parteneri:Şcoala Generală - nr 2 Simeria
-Primăria oraşului Simeria;
-ONG Centrul de Voluntariat-Simeria (VOLSIM)
  Poliţia Judeţeană Hunedoara- Deva 
Activităţi desfăşurate : 
  -  sesiuni informative privind principalele pericole la vârsta adolescenţei;
  -  prezentarea unei casete video „Riscurile consumului de droguri” şi „Violenta de lângă noi „;
  -  dezbateri

Proiectul „ Crăciunul Împreună”
Perioada de desfăşurare a proiectului:15-27 decembrie 2005
 Parteneri: Şcoala Generală-nr. 2 Simeria
-Primăria oraşului Simeria;
-ONG Centrul de Voluntariat-Simeria(VOLSIM)
Activităţi  desfăşurate  :     -  îndrumarea  elevilor  în  realizarea  unor  postere  cu  tematica  sărbătorilor 

de iarna;                  
                                              - realizarea unei expoziţii pe holul şcolii
Participări în ţară:
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 Participare la a doua Conferinţa Naţionala antidrog, România şi drogurile în perspectiva aderării la 
Uniunea Europeană’’-septembrie 2005 -participare Roşu Diana Elena- studentă anul 3, la secţia Asistentă 
Socială şi Pintea Simona, coordonator relaţii internaţionale,- Cluj-Napoca, 7-8 octombrie 2005;

    

 VOLUNTARII SIMERIENI IMPLICAŢI PE PLAN EUROPEAN

În perioada 21-22 mai 2005 s-a desfăşurat la Cluj-Napoca Adunarea generală a C.E.V., organism 
internaţional de voluntariat, la care este afiliat şi VOLSIM SIMERIA – constituit ca un prilej oportun de a 
stabili contacte cu alte centre de voluntariat. La acest eveniment a fost delegată ca participant, studenta 
Simona Pintea – coordonator relaţii internaţionale în cadrul Centrului de Voluntariat VOLSIM Simeria.

Întâlnirea CNV de la Vlădesti  10-12.06.2005

Din partea Asociaţiei  Centrul de voluntariat  Simeria ( VOLSIM ), au participat cei trei  tineri Ciobanu 
Narcis, Munteanu Eduard şi Tănase Gabriel.
A fost validată  aderarea la reţea a Centrului de Voluntariat Simeria! 
S-au  actualizat cu această ocazie datele de contact  ale centrelor, iar participanţii la întâlnire au completat 
un  formular de identificare a nevoilor  concrete, s-a constituit un  grup de lucru  pentru definitivarea 
setului de instrumente comune.  Rezultatul  muncii  lor a fost  supus aprobării  tuturor membrilor  în luna 
septembrie de care a beneficiat şi VOLSIM 
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RAPORT PRIVIND SITUAŢIA FINANCIARĂ  A  ASOCIAŢIEI

Date financiare

Venituri totale:  4.138 RON

Venituri din activitatea de bază:  4.138 RON din care:

Venituri din cotizaţiile membrilor şi contribuţiile băneşti sau în natură a membrilor şi simpatizanţilor: - 260 

RON

Venituri din donaţii:  3475 RON

Venituri din sume sau bunurile primite din sponsorizare:  400 RON

Alte venituri din activităţile fară scop patrimonial:  3 RON

Cheltuieli totale:  4258,66 RON

Cheltuieli din activitatea de bază:  4258,66 RON din care:

-cheltuieli privind stocurile:  3982 RON

-cheltuieli cu alte servicii executate de terţi:  276 RON

Casa şi conturi la bănci:  500 RON

Capitaluri proprii:  620 RON

Rezultatul exerciţiului – pierdere:  120,66 RON

Cauzele realizării acestui rezultat:-Asociaţia, fiind la început de activitate nu a avut parteneri serioşi 

de susţinere materială.

Cele mai mari greutăţi cu care se confrunta asociaţia:lipsa spaţiilor de desfăşurare a activităţilor 

sociale, lipsa disponibilităţilor baneşti.

Pentru îmbunatăţirea în viitor a activităţii economice fac următoarele propuneri:

- necesitatea elaborării de proiecte în vederea dobândirii de fonduri nerambursabile;

- obţinerea de credite cu dobânda redusă;

- elaborarea de proiecte în parteneriat cu instituţiile publice.

Propuneri pentru anul 2006:

- realizarea demersurilor necesare pentru dobândirea unui sediu;

- perfecţionarea paginii de Internet;

- atragerea de sponsori în vederea derulării în condiţii normale a acţiunilor.
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RAPORT ANUAL

2006

AL   ASOCIAŢIEI

CENTRUL DE VOLUNTARIAT  SIMERIA  (VOLSIM)

Asociaţia  CENTRUL DE VOLUNTARIAT SIMERIA ,,VOLSIM” şi-a  continuat  activitatea  în  2006, 

singură şi în parteneriat cu alte instituţii şi organizaţii din localitate, judeţ şi ţară.

Motto: ”In comunitate pentru comunitate”, ceea ce exprimă dorinţa de a trăi în armonie alături de oamenii 

din jurul  nostru,  ducând o viaţă  creativă,  astfel  încât  să nu pericliteze  existenţa  altora,  îmbinând valorile 

tradiţionale cu aspectele pozitive ale dezvoltării.

Scopul  Asociaţiei Centrul de voluntariat Simeria ( VOLSIM ) este de a promova voluntariatul ca un mod de 
implicare a comunităţii în soluţionarea problemelor cu care se confruntă aceasta.

Contact:

335900 Simeria

tel. 0749059424

e-mail: volsim2005@yahoo.com

web: www.volsim 3x.ro

http://www.volsim/


Cuvânt înainte

Fondatorii  împreună  cu  membrii  şi  voluntarii asociaţei  VOLSIM  şi-au  propus  în  anul  2006,  ca 
organizaţia să fie una din cele mai active şi eficiente ONG-uri din comunitatea locală.  

Am avut atât succese, cât şi câteva eşecuri, fiind necesar să luăm câteva decizii esenţiale. O importantă 
decizie a fost luata şi de către membrii asociaţiei care au contribuit la realizarea asigurării transparenţei în 
activităţile  asociaţiei.

Am dezvoltat programe de informare şi conştientizare a comunităţii locale, atât în SNV, cât şi cu alte 
ocazii, organizând întâlniri de lucru, editând materiale , fiind mereu  în mass-media locală. 
 O  parte  din  comunitatea  locală  cunoaşte  activitatea  şi  programele  noastre,  au  deja  încredere  în 
asociaţie, am avut numeroase semnale pozitive de la oameni care doresc să se implice în activitatea noastră.

Dorim ca în anii viitori să atragem mai mulţi voluntari, specialişti din diferite domenii, ca să devenim 
mai profesionişti pentru atingerea obiectivelor, cât şi pentru managementul organizaţiei.

Problemele majore din anul de raportare au fost de natura resurselor umane (prea puţini voluntari au 
fost implicaţi în programe) şi de finanţare, deoarece autorităţile locale şi centrale nu au strategii de finanţare 
pentru sectorul non-profit.

Asociaţia noastră este într-o perioadă de creştere, atât pe plan profesional, cât şi organizaţional, suntem 
optimişti în privinţa viitorului, credem că vom reuşi să confruntăm provocările zilnice.

Dorim să mulţumim sponsorilor noştri care ne-au ajutat să continuăm aceasta munca pentru un mediu 
sănătos şi durabil, sperând că ne vor sprijini în continuare.

Totodată mulţumesc tuturor membrilor asociaţiei, membrilor activi şi voluntarilor, care au participat în 
programele asociaţiei, precum şi partenerilor noştri, cu speranţa unei colaborării viitoroare, mai bună.

PREŞEDINTE,
                                                                      TIBERIU NISTOR



Programele asociaţiei în anul 2006

Principalele programe ale organizaţiei în anul 2006 au avut ca obiect pe de-o parte  implicarea în   educarea 
antialcool, antidrog, ecologică, precum şi activităţi de ajutorare a celor nevoiaşi şi sinistraţi.

Informaţii cumulate privind activităţile SNV 2006 în localitatea Simeria

Nr. organizaţii partenere în organizare     9
Nr. voluntari implicaţi în organizare   55
Nr. ore de voluntariat 280
Valoarea muncii voluntarilor (prin raportare la salariul minim) 578 RON
Nr. voluntari recrutaţi în cadrul evenimentului    6
Nr. activitaţi organizate în cadrul evenimentului    8
Nr. sponsori şi finanţatori    3
Valoarea sponsorizărilor/finanţărilor/contribuţiilor în natură   50
Valoarea sponsorizărilor/finanţărilor/contribuţiilor în bani   50
Nr. apariţii media (presă scrisă/radio/televiziune)     1
Nr. organizaţii participante la eveniment     9
Nr. estimat de vizitatori   50
Nr. colaboratori/parteneri media     1
Nr. personalităţi locale care au vizitat evenimentul     5
Nr. beneficiari direcţi  800
Resurse financiare directe investite de organizatori  100

Activităţile din  cadrul SNV 2006 ce au fost incluse în Raportul Naţional SNV 2006

Data: 08.05.2006
Localitatea: Simeria
Organizatori: Nr. organizatori activităţi-5

Asociatia ,,Centrul de voluntariat Simeria’’(VOLSIM)
Şcoala Generală nr.1 şi 2 Simeria
Colegiul Tehnic Feroviar ,,Anghel Saligny’’ Simeria
Primăria Oraşului Simeria

Activităţi: -campanie stradală de promovare a SNV
-distribuire de fluturaşi la şcoli şi populaţie 
-lipire afişe în oraş, la diverşi agenţi economici, instituţii publice
-campanie de colectare a 2% din impozitul pe venit pentru finanţarea asociaţiei 
VOLSIM

Rezultate: 20 postere SNV-afişate în oraş
200 fluturaşi SNV-distribuiţi 
50 baloane SNV-distribuite
50 cereri de sponsorizare (formularul 230)
5 voluntari recrutaţi în centru



Data : 09.05.2006
Localitatea: Simeria
Organizatori: Şcoala Generală nr.2, Simeria

Colegiul Tehnic Feroviar ,,Anghel Saligny’’ Simeria
Centrul de Voluntariat VOLSIM, Simeria
Centrul de informare, integrare europeană Simeria
Grădiniţa nr.2, Simeria
Primăria Oraşului Simeria
CPC Simeria- Veche

Activitate: „ Ziua Europei”-Activitatea este o aniversare a Zilei Europei, o încercare de 
comunicare a unor date despre Europa, Uniunea Europeană şi nu în ultimul rând 
o punte de legătură între români şi restul europenilor.
Acţiunea s-a desfăşurat în paralel la Şcoala Generală nr.2 Simeria, Colegiul 
Tehnic Feroviar „Anghel Saligny” Simeria, Grădiniţa nr.2 Simeria şi CPC 
Simeria Veche.
Materialele informative cu privire la Uniunea Europeana au fost prezentate de 
profesori de la Şcoala Generală nr.2 Simeria, CPC Simeria şi de doi  reprezentanţi 
ai Centrului de Informare-Integrare Europeana Simeria
Elevii au înţeles necesitatea integrării ţării noastre în Uniunea Europeană în anul 
2007.

Rezultate: 20 desene şi postere realizate pentru expoziţie
10 steguleţe cu UE
25 baloane inscripţionate 
250 elevi participanţi au vizionat un CD, despre ţările Uniunii Europene
3 cadre didactice voluntare implicate
peste 70 de elevi implicaţi

Data: 10.05.2006
Localitatea: Simeria
Organizatori: Primăria Simeria

Asociaţia Centrul de voluntariat Simeria (VOLSIM)
Colegiul Tehnic Feroviar „Anghel Saligny” Simeria

Activitate: Promovarea Legii voluntariatului în liceu
Activitatea a avut la bază următoarele obiective: definirea activităţii de 
voluntariat, principii de fundamentare a Legii voluntariatului, încheierea 
contractului de voluntariat, drepturi ale voluntarului, obligaţii ale voluntarului, 
executarea contractului de voluntariat

Rezultate: 5 voluntari implicaţi în promovarea Legii,
30 de elevi care au luat parte la prezentarea Legii (beneficiari direcţi ai activităţii 
de promovare),
înmanare de 10 exemplare ale Legii voluntariatului

Data: 11.05.2006
Localitatea: Simeria
Organizatori: Primăria Simeria

Asociaţia Centrul de voluntariat Simeria (VOLSIM)
Colegiul Tehnic Feroviar „Anghel Saligny” Simeria

Activitate: -promovarea statutului personalului voluntar pentru situaţii de urgenţă în licee



Acţiunea întreprinsă a avut următoarele obiective:
-prezentarea condiţiilor de încadrare a voluntarului;
-termenul de încheiere a contractului de voluntariat;
-reînoirea contractului de voluntariat,
-priorităţi la încheierea contractului de voluntariat pentru situaţii de urgenţă;
-beneficii ale voluntarului în cazul încheierii contractului: uniformă, echipament, 
hrană gratuită, compensaţii în bani pentru activităţile ce depăşesc 4 ore.

Rezultate: 5 voluntari implicati în promovarea legii,
30 de elevi care au luat parte la prezentarea Legii-(beneficiari direcţi ai activităţii 
de promovare),
înmanare a 5 exemplare a statutului personalului voluntar pentru situaţii de 
urgenţă.

Data: 12.05.2006
Localitatea:  Simeria
Organizatori: Centrul de voluntariat VOLSIM Simeria reprezentat prin dl.Antinie C.

Şcoala Generală nr.2 Simeria reprezentată prin Consilier educativ, prof. Voica 
Tiberiu, Inst. Voica Paula, Inst. Felciuc Emilia
Poliţia Oraşului Simeria, reprezentată prin dl.Pătruţiu Gheorghe
Şcoala Generală nr.1

Activitate: “Binele sau răul ce-l facem împreună”-lupta împotriva delicvenţei şi a 
drogurilor de orice fel. Activitatea a avut în vedere faptul că delicvenţa juvenilă şi 
consumul de droguri(tutun, alcool ori stupefiante) reprezintă un real pericol 
asupra sănătăţii umane. În urma dezbaterilor elevii au fost capabili să evalueze 
obiectiv situaţiile de încălcare a drepturilor şi obligaţiilor ce le revin, să cunoască 
formele de manifestare a agresivităţii şi a factorilor de risc, să-şi formeze 
deprinderi de intervenţie adecvată în cazuri de violenţă, abuz sau devianţă.

Rezultate: 120 elevi participanţi la dezbateri
Vizionare casetă video (60 elevi)
Întâlnire cu invitaţii (60 elevi + cadre didactice)
100 “fluturaşi” distribuiţi

Data: 12.05.2006
Localitatea: Simeria
Organizatori: Primăria Oraşului Simeria

Şcoala Generală nr.2
Centrul de Pedagogie Curativa Simeria-Veche
Centrul de voluntariat Simeria(VOLSIM)

Activitate: Expoziţie de desene pe teme ecologice
Expoziţia a avut drept scop promovarea ideii de protejare a mediului ambiant în 
faţa factorilor nocivi, păstrarea unui mediu curat, conştientizarea importanţei 
păstrării unui mediu curat de către populaţie.

Rezultate: 120 desene pe teme ecologice
20 diplome înmanate participanţilor

Data: 13.05.2006
Localitatea: Simeria
Organizatori: Centrul de voluntariat VOLSIM Simeria

Şcoala Generală nr.2 Simeria



Primăria Simeria
Activitate: „Oraşul meu, cel mai curat oraş”- ecologizarea câtorva străzi şi zone verzi din 

oraş. Activitatea a avut ca scop cunoaşterea şi aprecierea comunităţii în care trăim 
şi ne desfăşurăm activitatea. S-a vrut a fi un exemplu pentru locuitorii oraşului. 
Elevii au deprins abilităţi practice necesare pentru păstrarea unui mediu curat şi 
sănătos.

Rezultate: 50 de elevi participanţi
3 cadre didactice voluntare
10 saci  şi multe pungi cu resturi menajere strânse 
2 parcuri şi mai multe zone verzi curăţate

Data: 14.05.2006
Localitatea: Simeria
Organizatori: Primăria Oraşului Simeria

Centrul de voluntariat Simeria (VOLSIM)
Activitate: Festivitate de premiere a celor mai activi voluntari ai SNV

S-a facut bilanţul SNV la Simeria
S-au făcut cunoscute principalele activităţi desfăşurate de voluntarii simerieni, s-a 
insistat asupra beneficiarilor direcţi ai activităţilor desfăşurate,
S-au dezbătut planuri de acţiune pentru perioada imediat următoare,
S-a pus în practică activitatea de motivare a voluntarilor ca instrument de bază al 
muncii cu voluntarii

Rezultate: 23 diplome înmanate
distribuire de sucuri şi cozonaci voluntarilor implicaţi în acţiune

     Alte proiecte sau activităţii ale asociaţiei :

• Proiect educaţional  ECO în parteneriat cu ,,Parada costumelor ECO” avînd ca scop dezvoltarea simţului 

artistic şi estetic ECO prin realizarea de costumaţii din materiale refolosibile,

• Activităţi  educative-preventive  pe  linie  de  droguri,  prostituţie  şi  fumat,  în   şcoli  şi  licee  în  baza 

Protocolului de colaborare încheiat între Centrul de Prevenire şi Consiliere Antidrog  Hunedoara,

• Activităţi de curăţenie la Liceul Waldorf înainte de începerea anului şcolar, 

• Activităţi comune cu ocazia Simpozionului Internaţional ECOFEST JUNIOR ed. IV-a,

• Activităţi de curăţenie în zona centrală a oraşului cu ocazia Zilei mediului,

• Activitate estraşcolară cu titlul ,,Balul toamnei,, în parteneriat cu Şcoala 2,

• Activităţi de strîngere de fonduri pentru sinistraţii din Hârşova,

• Convenţie  Partenerială  încheiată  împreună  cu  Oraşul  Simeria,  Consiliul  Local,  Asociaţia  ,,Cântecele 

Streiului,, în vederea desfăşurării acţiunii caritabile ,, Nu sunteţi singuri,,

• Activitate de recunoaştere a meritelor voluntarilor cu ocazia ,,Zilei internaţionale a voluntariatului,,

Mai putem menţiona prezenţa a 2 membri ai asociaţiei VOLSIM în ţară, la Cluj -Napoca şi Iaşi, aceştia 

îmbogaţindu-şi cunoştintele în domeniul ONG.



RAPORT PRIVIND SITUAŢIA FINANCIARĂ A ASOCIAŢIEI

Date financiare

Venituri totale- 7500 RON
Venituri din activitatea de bază- 7500 RON din care:
-venituri din cotizaţiile membrilor şi contribuţiile baneşti sau în natură a membrilor şi simpatizanţilor: 250 
RON
Venituri din donaţii: 4500 RON
Venituri din sume sau bunurile primite prin sponsorizare: 2250 RON
Alte venituri din activitaţile fară scop patrimonial: 500 RON

Cheltuieli totale- 7500 RON
Cheltuieli din activitatea de bază – 7500 RON din care:
-cheltuieli privind stocurile: 450 RON
-cheltuieli cu alte servicii executate de terţi: 100 RON
 Alte cheltuieli de exploatare - 6950

Casa şi conturi la banci: 1283 RON
Capitaluri proprii: 500 RON

Rezultatul exerciţiului – excedent - 784 RON

Cauzele realizării acestui rezultat: -Asociaţia VOLSIM a mobilizat  în special de 2% din impozit şi au rezultat 
peste 700 RON.
Cele mai mari greutăţi cu care se confruntă asociaţia: lipsa spaţiilor de desfăşurare a activităţilor sociale, lipsa 
disponibilităţilor băneşti.

Propuneri în 2007

-  realizarea activităţilor, proiectelor în limita bugetului aprobat;
-  realizarea demersurilor necesare pentru dobîndirea unui sediu nou;
-  modificarea paginii de internet;
-  atragerea de sponsori în vederea derulării în condiţii normale a acţiunilor;
-  intensificarea acţiunilor privind impozitul de 2%, etc;
-  elaborarea de proiecte în parteneriat cu instituţiile publice.
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AsociaŃia  CENTRUL DE VOLUNTARIAT SIMERIA (VOLSIM), face parte din 

ReŃeaua NaŃională a Centrelor de Voluntariat din Romania,  a continuat activitatea în 2007, 

singură şi în parteneriat cu alte instituŃii şi organizaŃii din localitate, judeŃ şi Ńară. 

 

Motoul nostru: ”În comunitate pentru comunitate”, ceea ce exprimă dorinŃa de a trăi în 

armonie alaturi de oameni din jurul nostru, ducând o viaŃă creativă, astfel încât să nu 

pericliteze existenŃa altora, îmbinând valorile tradiŃionale cu aspectele pozitive ale 

dezvoltării. 

 

Contact: 

335900 – Simeria 

Str. A. Iancu 7/C/47 

tel. 0749059424 

e-mail: volsim2005@yahoo.com 

web: www.volsim.ro 

 

 

 

Scopul AsociaŃiei Centrului de Voluntariat Simeria ( VOLSIM ) este de a promova voluntariatul ca un mod de 
implicare a comunităŃii în soluŃionarea problemelor cu care se confruntă aceasta. 

 

 

 

 
 



C U V Â N T  Î N A I N T E 

 
Trei ani greu de uitat 

 
 
AsociaŃia VOLSIM este o organizaŃie neguvernamentală, neafiliată politic, independentă şi 

nonprofit, legal constituită în anul 2005, din oraşul Simeria. 

,,Trei ani greu de uitat“ acumulând şi investind cu o bună doză de optimism, prin  eforturi, 

aşteptând succesul  în acŃiuni, activităŃi, proiecte şi parteneriate pentru comunitatea locală. 

Au trecut, şi încă foarte repede, anii în care entuziasmul şi devotamentul faŃă de un crez s-au 

dovedit oarecum de ajuns pentru ca misiunea noastră să fie onorată. Profesionalizarea a 

devenit şi în acest sector non-profit, o condiŃie sine qua non pentru a rămâne credibili şi 

competitivi. Şi această arena a nonprofitului e măcinată de adversităŃi, excese şi înguste 

înŃelegeri ale conceptului de parteneriat, a voluntariatului în sine. În această competiŃie am 

învăŃat să ne gospodărim, să rămânem pe această scenă, să fim mai cunoscuŃi în 

comunitatea locală, am câştigat încrederea celor mai mulŃi. 

 Ca preşedinte al Consiliului Director, mulŃumesc în acest moment tuturor colegilor  

mei, care au participat la diversele acŃiuni în anul 2007, au acceptat să crediteze cu numele 

lor activitatea VOLSIM. Atragerea tinerilor în activităŃi de voluntariat s-a datorat şi cadrelor 

didactice care au fost conştienŃi de standardele şi condiŃiile Uniunii Europene referitoare la 

importanŃa educaŃiei nonformale a tinerilor, urmărind astfel implicarea activă a acestora în 

activităŃi de voluntariat. 

 

  Unul din adevărurile de care nu mă îndoiesc este acela că tot ce nu te ucide te face 

mai puternic. Şi la o clipă festivă, fie din SNV, fie de Ziua InternaŃională a Voluntariatului, 

etc., se cuvine să fim recunoscători tuturor celor ce ne-au făcut să devenim mai robuşti în 

viaŃa de zi cu zi. 

 

                                                                      Tiberiu Nistor 

                                                                          Preşedinte C.D. 

 

 
 
 
 



CAPITOLUL I 
 
 

Programele asociaŃiei în anul 2007 
 
 

Principalele activităŃi, programe, etc. ale organizaŃiei în anul 2007 au avut ca obiect 
promovarea voluntariatului prin distribuirea de pliante, CD, afişe, postere, campanii de 
atragere a 2% din impozitul pe venit pentru finanŃarea asociaŃiei, acŃiuni de ecologizare a 
zonelor verzi din oraş şi a Parcului dendrologic Simeria, acŃiuni de colaborare/parteneriare 
cu instituŃiile din oraş în vederea prevenirii consumului de droguri, a delincvenŃei juvenile, 
acŃiuni de strângere de fonduri, sprijinirea unor tineri aflaŃi în dificultate, intermedierea unor 
consultaŃii oftalmologice gratuite pentru persoane din comunitatea locală, distribuirea de 
medicamente gratuite provenite din donaŃii celor interesaŃi, organizarea ediŃiei a III-a a 
”Serii de caritate” - „Nu sunteŃi singuri!”, cu scopul de a ajuta persoanele sărace din oraş, 
organizarea Săptămânii NaŃionale a Voluntariatului în oraşul Simeria, acŃiuni de 
recunoaştere a activităŃii voluntarilor noştri. 

A XIII-a întâlnire a ReŃelei NaŃionale a Centrelor de Voluntariat din Romania, a avut 
loc la Cluj-Napoca, la sediul Pro Vobis – Centrul NaŃional de Voluntariat în zilele de 27-28 
februarie 2007, la care a participat şi un reprezentant al Centrului VOLSIM.  

S-au discutat subiecte ca: prezentarea proiectului “Building Capacity of the Support 
Infrastructure of the Voluntary Sector in Romania” implementat de Pro Vobis în perioada 
01/01/07 – 31/12/08, prezentarea unei posibile tipologii a centrelor de voluntariat, propuneri 
pentru modificarea / îmbunătăŃirea sistemului de evaluare, clasificare şi planificare S.N.V. 
2007. Fiecare participant prezentând centrul de voluntariat pe care îl reprezintă şi câteva din 
proiectele semnificative desfăşurate de la ultima întâlnire a ReŃelei. 
 
 
InformaŃiile cumulate privind activităŃile S.N.V. 2007 organizate de  AsociaŃia Centrul de 
voluntariat Simeria (VOLSIM) 
 
 
 

Nr. organizaŃii partenere în organizare 10 
Nr. voluntari implicaŃi în organizare  275 
Nr. ore de voluntariat 590 
Valoarea muncii voluntarilor (prin raportare la salariul minim) 1180 
Nr. voluntari recrutaŃi în cadrul evenimentului 5 
Nr. activităŃi organizate în cadrul evenimentului 10 
Nr. sponsori si finanŃatori   46 
Valoarea sponsorizărilor/ finanŃărilor/contribuŃiilor în natură 190 
Valoarea sponsorizărilor/ finanŃărilor/contribuŃiilor în bani 270 
Nr. apariŃii media (presă scrisă/televiziune/radio)  2 /1  
Nr. organizaŃii participante la eveniment  10 
Nr. estimat de vizitatori 400 
Nr. colaboratori-parteneri media   2 
Nr. personalităŃi locale care au vizitat evenimentul 5 
Nr. beneficiari direcŃi 1000 
Resurse financiare directe investite de organizatori 524 

 



InformaŃii privind fiecare activitate desfăşurată în cadrul SNV 2007 în SIMERIA:  
 

Data:  22.04.2007 
Localitatea:  Simeria, zona centrală  
Organizator: 
Parteneri: 

AsociaŃia Centrul de Voluntariat Simeria(VOLSIM), 
Consiliul Local Simeria, Şcoala Generală Simeria, Colegiul Anghel 
Saligny, Centrul de Pedagogie Curativă Simeria,  

Activitate: Campanie stradală de promovare a în Simeria,  
Rezultate: 
 

300 fluturaşi distribuiŃi, 40 formulare 230 distribuite, 50 pliante 
distribuite, 10 ecusoane, 100 baloane, montare un banner şi lipire 
afişe cu 2%, au fost echipaŃi 10 voluntari cu insigne, tricouri şi sepci 
inscripŃionate cu VOLSIM, etc;  
Au fost distribuite 40 CD cu activităŃile asociaŃiei 

Data:  23.04.2007 
Localitatea:  Simeria  
Organizator: 
Parteneri: 

AsociaŃia Centrul de voluntariat Simeria(VOLSIM), 
Şcoala Generală Simeria, Colegiul Anghel Saligny, Centrul de 
Pedagogie Curativă Simeria  

Activitate: 
 
 

Campanie de promovare a în şcoli.   
,,Cu mic cu mare" ecologizarea spaŃiului aflat în parcul din P-Ńa 
Unirii şi pe strada Avram Iancu de la GrădiniŃa cu program normal 
pâna la şcoala generală nr.2,  în parcul Tineretului, precum şi în 
Parcul Dendrologic. Elevi au desprins abilităŃi practice necesare 
pentru păstrarea unui mediu curat şi sănătos, fiind premiaŃi.  
Concurs cu desene în şcoli având ca tematică educaŃia rutieră, mediul 
şi dezastrele naturale  
EducaŃie rutieră ,,ViaŃa are prioritate,, 

Rezultate: 100 fluturaşi distribuiŃi, 20 formulare 230 distribuite, 20 ecusoane, 
100 pliante distribuite, 30 baloane, 10 pixuri, 10 brelocuri, etc;  
8 clase participante a 215 elevi,  10 voluntari, curăŃând 3 parcuri şi 
alte zone verzi, primind premi (pix, breloc, sucuri, etc.) + 64 elevi 
implicaŃi în tematica sus amintită. 
Au fost distribuite 40 CD cu activităŃile asociaŃiei 

Data:  24.04.2007 
Localitatea:  Simeria, zona centrală  
Organizator: 
Parteneri: 

AsociaŃia Centrul de Voluntariat Simeria(VOLSIM),  
Şcoala Generală Simeria, Colegiul Anghel Saligny, Centrul de 
Pedagogie Curativă Simeria  

Activitate: 
 

Realizarea unei campanii de promovare a voluntariatului în Simeria 
distribuire de fluturaşi, formularul 230, pliante, baloane, pixuri, 
brelocuri, etc;  
Continuarea concursului în şcoli având ca tematică educaŃia rutieră, 
mediul şi dezastrele naturale.  
Mediatizarea cazurilor sociale prin care cetăŃenii sunt îndemnaŃi să ia 
atitudine în soluŃionarea  problemelor din comunitate.  

Rezultate: 100 fluturaşi distribuiŃi, 10 formulare 230 distribuite, 20 ecusoane, 
100 pliante distribuite, 20 baloane, 10 pixuri, 10 brelocuri, etc, cu 
participarea a 30 elevi şi a cadrelor didactice; 60 elevi implicaŃi în 
tematica concursului; 28 elevi au strâns suma de 70 RON pentru 
cazurile sociale. 

Data:  25.04.2007 
Localitatea:  Simeria, în sala de festivităŃi  a Consiliului Local, zona centrală, piaŃă  
Organizator: 
Parteneri: 

AsociaŃia Centrul de Voluntariat Simeria(VOLSIM),  
Consiliul Local Simeria, Şcoala Generală Simeria, Colegiul Anghel 
Saligny, Centrul de Pedagogie Curativa Simeria,  



Activitate: 
 
 
 
 
 

 ExpoVolsim -  s-a realizat un stand de prezentare a desenelor având  
ca tematică educaŃia rutieră, mediul şi dezastrele naturale  
“Agent de mediu pentru o zi, şi apoi pentru o viaŃă”  – voluntarii,  
timp de o oră au stat în zona centrală şi în piaŃa din oraş, atrăgând 
atenŃia trecătorilor dacă se observă că aruncă o Ńigară, ambalaj, etc. 
sugerându-le să nu mai facă acest lucru, să se implice astfel ca oraşul 
să arate cât mai curat şi mai civilizat. 

Rezultate: 60 elevi implicaŃi în standul de prezentare a desenelor, fiind admirate 
de peste 100 vizitatori, iar  cele mai bune lucrări au fost premiate;  
16 elevi au fost agenŃi de mediu. 

Data:  26.04.2007 
Localitatea:  Simeria, Şcoala Generală Simeria, Colegiul Anghel Saligny, Liceul 

Waldorf 
Organizator: 
Parteneri: 

AsociaŃia Centrul de Voluntariat Simeria (VOLSIM),  
Consiliul local Simeria, Şcoala Generală Simeria, Colegiul Anghel 
Saligny, Liceul Waldorf, PoliŃia Simeria, I.P.J. Hunedoara  

Activitate: “Binele sau răul ce-l facem împreună” –acŃiune de prevenire în 
şcoli şi licee, punându-se accent pe: prezentarea datelor statistice 
privind evoluŃia delicvenŃei juvenile la nivelul judeŃului Hunedoara şi 
a localităŃii, pe noŃiuni generale de drept penal-minoritatea, despre 
traficul, deŃinerea şi consumul de droguri- precum şi efectele asupra 
sănătăŃii umane în cazul consumului de droguri, formele de 
manifestare, factori de risc, etc.  

Rezultate: 17 cadre didactice, 3 profesionişti în domeniu, 263 elevi din 10 clase 
au urmărit filmul documentar ,,Captivi în libertate”. 
Au fost distribuite pliante cu tematică preventivă în cea ce priveşte 
consumul de droguri. 

Data:  27.04.2007 
Localitatea:  Simeria, Şcoala Generală Simeria, Colegiul Anghel Saligny, Liceul 

Waldorf 
Organizator: 
Parteneri: 

AsociaŃia Centrul de Voluntariat Simeria (VOLSIM),   
StaŃiunea Silvică, Consiliul Local Simeria, Colegiul Anghel Saligny, 
Liceul Waldorf 

Activitate: ECOSIM - realizarea unui concurs de ecologizare în StaŃiunea 
Silvică între elevi de liceu, promovând voluntariatul celor tineri într-
un mod cât mai distractiv şi mai plăcut. 

Rezultate: 20 voluntari au igienizat şi au strâns 60 saci plastic, fiind motivaŃi 
fiecare cu câte o diplomă, o ciocolată, un pix, cafea, suc, propunând şi 
alte asemenea acŃiuni. 

Data:  28.04.2007 
Localitatea:  Simeria 
Organizator: 
Parteneri: 

AsociaŃia Centrul de Voluntariat Simeria (VOLSIM), 
Consiliul Local Simeria, Astra Asigurări 

Activitate:  Festivitate de premiere a celor mai activi voluntari ai  
(diplome, masă , etc). S-a realizat bilanŃul acestei săptămâni. 

Rezultate: MulŃumirea celor prezenŃi, pentru realizarea tuturor obiectivelor 
propuse în S.N.V. Au fost înmânate 22 diplome, 6 tricouri (Astra), 
insigne cu sigla VOLSIM. 

 

  
 

                  
 
                   
 

              



CAPITOLUL II 
 
Alte proiecte şi activităŃi ale asociaŃiei : 
 
* Proiect educaŃional  ECO în parteneriat cu ,,Parada costumelor ECO” având ca 
scop dezvoltarea simŃului artistic şi estetic ECO, prin realizarea de costumaŃii din 
materiale refolosibile. Festivalul internaŃional de mediu Ecofest a avut loc la Simeria 
în data de 02-03 mai 2007 
Organizatori : 
Coordonatorii ECO- Şcoala Generală Simeria, prin  AsociaŃia „Volsim” Simeria 
Sponsor: Primăria Oraşului Simeria, S.C. TITAN 99 
Colaboratori: 
MEC-ISJ Hunedoara, Casa Corpului Didactic- Deva, Palatul Copiilor- Deva,  
Centrul de informare Europa al jud. Hunedoara,  I.C.A.S. Simeria, Romsilva- Ocolul 
Silvic Simeria, Liceul Waldorf – Simeria, C.P.C. Simeria-Veche, DirecŃia pentru 
Tineret a judeŃului Hunedoara, InstituŃia Prefectului-Compartimentul Integrare 
Europeană şi RelaŃii Externe. 
Parteneri media:  cotidianul Cuvântul Liber, revista Jebo, ProTv, Antena 1 Deva,  
revista Viitorul la pătrat, ziarul Junior, InformaŃia Simeriană. 
ParticipanŃi: elevi şi cadre didactice din Ńară şi străinătate 
Evaluare: 120 broşuri, 10 postere, 200 CD-uri, portofolii, 5 articole în presă, premii 
(premiul 1,2,3) trofeul festivalului (pentru elevi). 
                                               
* ACTIVITATI: prezentare a 400 de desene pe teme de mediu. 
Comisia de jurizare a fost formată din 9 membri. 
Membrii comisiei de jurizare au ales 20 de lucrări pe care le-au jurizat în funcŃie de 5 
criterii, cel mai important fiind: mesajul ecologic trimis. 
 
* Mai putem menŃiona prezenŃa unui voluntar al asociaŃiei VOLSIM la ConstanŃa, în 
vara acestui an la întâlnirea R.C.N.V. din România. 
În luna august 4 voluntari au participat la un proiect ecologic pe litoralul românesc. 
 
* În perioada 01.08.2007-20.08.2007 au fost distribuite medicamente gratuite pe 
bază de reŃetă locuitorilor oraşului Simeria. Medicamentele au fost sponsorizate de la 
S.C. FloresFarm SRL Simeria. 
 

* Institutorii de la Şcoala Generală Simeria au organizat „CARNAVALUL 
TOAMNEI”, care s-a vrut a fi nu numai o preluare a sărbătorii de Halloween, ci şi o 
aniversare a celui mai bogat anotimp, toamna, cunoaşterea acestuia, a importanŃei şi 
a frumuseŃii lui. De asemenea, s-a avut în vedere integrarea elevilor în circuitul 
activităŃilor extraşcolare, prin coordonarea atentă a elevilor. Proiectul educaŃional a 
avut mai multe secŃiuni, respectiv „Cel mai frumos costum de carnaval”, 
„Miss/Mister Boboc, regele/regina balului, desemnaŃi în urma concursurilor de 
dans”, Concurs de desene „Toamna pe hârtie”, Concurs de abilităŃi practice „Cel mai 
fioros bostan”. Parteneri şi invitaŃi la activitatea cadrelor didactice au fost Centrul de 
Voluntariat VOLSIM din Simeria şi AsociaŃia culturală „NEW AGE”. Pe holul şcolii 
şi în sala de festivităŃi au fost organizate expoziŃii cu lucrările dedicate toamnei, iar 



bostanii, pregătiŃi de sărbătoare, stăteau aliniaŃi aşteptând oaspeŃi. La sfârşitul 
acŃiunii toŃi elevii au fost premiaŃi cu diplome, dulciuri şi sucuri. 
                             
* În data de 8 octombrie 2007 s-a semnat un protocol de colaborare în domeniul 
educării pentru reintegrarea persoanelor private de libertate, după punerea lor în 
libertate, protocol semnat între AsociaŃia ,,Centrul de Voluntariat Simeria 
’’(VOLSIM) şi Penitenciarul Barcea-Mare. 
Obiectivele colaborarii: 

• dezvoltarea de programe şi de acŃiuni comune pentru prevenirea consumului 
de droguri în rândul persoanelor aflate în penitenciar; 

• organizarea în comun a unor cursuri de pregătire pentru specialişti în 
domeniile: juridic, asistenŃă socială, juridic, psihologic, pedagogic şi alte 
domenii conexe în vederea prevenirii; 

• iniŃierea de proiecte pentru evaluarea, consilierea, reabilitarea şi resocializarea 
persoanelor private de libertate; 

• elaborarea şi distribuirea de materiale de informare, educare, conştientizare. 
 
 
* Participarea Centrului de Voluntariat Simeria (VOLSIM), la ConferinŃa NaŃională 
organizată de Provobis Cluj-Napoca. 
În perioada 18-20 noiembrie 2007 la Cluj-Napoca a avut loc ConferinŃa NaŃională: 
,,Voluntariatul dincolo de concept’’. ConferinŃa din acest an continuă tradiŃia 
conferinŃelor naŃionale despre voluntariat, oferind participanŃilor oportunitatea 
schimbului de idei şi experienŃe în domeniul voluntariatului. Pentru ProVobis 
conferinŃa din acest an a marcat aniversarea a 15 ani de activitate în sectorul 
nonprofit şi 10 ani de activitate în promovarea şi dezvoltarea voluntariatului. Un 
reprezentant al ,,AsociaŃiei Centrul de voluntariat Simeria’’(Volsim) a participat la 
acest eveniment. În 21 noiembrie 2007, a avut loc întâlnirea ReŃelei Centrelor de 
Voluntariat, care au aprobat programul comun pe 2008, alăturându-ne la Campania 
NaŃională de promovare a voluntariatului ,,E timpul să fim altfel! FAPTELE 
NOBILE NU SUNT PE BANI” 
 
* Centrul de Voluntariat Simeria (VOLSIM) a  organizat cea de a III-a ediŃie a Galei 
de decernare a premiilor pentru implicarea în comunitate. Voluntarii simerieni şi 
totodată susŃinătorii acestora au fost prezenŃi la sărbătoarea dedicată lor: Ziua 
Interna Ńională a Voluntarilor.  
                                     
* Gala de decernare a premiilor pentru implicare în comunitate - eveniment local, 
devenit  tradiŃie a Centrului de Voluntariat Simeria, este o oportunitate de  a mulŃumi 
celor care au adus contribuŃii importante comunităŃi simeriene:  voluntari, 
coordonatori de voluntari, instituŃiilor/organizaŃiilor ce derulează programe de 
voluntariat, finanŃatorilor, sponsorilor, etc.  Nominalizări au fost pe categorii, la care 
s-au  acordat diplome.  
 
 * AsociaŃia ,,Centrul de Voluntariat Simeria’’(VOLSIM), Consiliul Local al oraşului 
Simeria, AsociaŃia Culturală ,,Cântecele Streiului’’ Simeria, prin parteneriat au 



organizat în 7 decembrie 2007 SEARA DE CARITATE - editia a III-a sub genericul 
,,Nu sunteŃi singuri!’’  
Fondurile obŃinute în urma organizării acestui spectacol, precum şi bunurile vândute 
în cadrul bazarului au fost destinate pentru procurarea de alimente pentru persoanele 
nevoiaşe din Simeria şi satele aparŃinătoare, acestea au fost de peste 3000 RON, 
adică pentru 150 persoane. 
Sponsori: S.C. Marmosim S.A. Simeria, S.C. L’Essor Developing S.R.L. Bârcea-
Mare, S.C. Simpan S.R.L. Simeria. 
Desfăşurătorul serii: 

• organizarea unei expoziŃii de vânzare de obiecte (icoane, obiecte artizanale)-
confecŃionate de elevi ai Şcolii generale din oraş, Liceului Waldorf, C.P.C. 
Simeria-Veche, C.I.T.O., etc.; 

• finalizare de strângere de fonduri pentru un tânăr implicat într-un grav 
accident de circulaŃie, în valoare de peste 1500 lei; 

• spectacolul de caritate susŃinut de: 
        
Grupul de dansuri populare coordonat de înv. Doinel Şotangă         
Solista Elena Miclauş, fraŃii Marişca, David Ilie       
Mândru că sunt voluntar! (implicarea activă a voluntarilor simerieni în organizarea 
serii de caritate ,,Nu sunteŃi singuri!’’) 
ExpoziŃie de icoane: Şcoala Generală Simeria şi GrădiniŃa         
Solist Nelu-Ban Fântână                                                                      
                                                                                    
* S-a lansat publicaŃia "Portret de Voluntar", publicaŃie ce reuneşte 40 de portrete de 
voluntar din Romania, din care unul din localitatea noastră. PublicaŃia prezintă 
activitatea voluntarilor, fiind un instrument de clarificare a întrebărilor cu privire la 
cine sunt şi ce fac voluntarii în România.  
 
* În data de 9 decembrie 2007, AsociaŃia ,,Centrul de Voluntariat Simeria 
(Volsim)’’, a organizat o excursie la Catedrala Ortodoxă din Alba-Iulia. Beneficiarii 
acestei excursii gratuite au fost 24 de pensionari din Simeria. MulŃumim pe aceasta 
cale sponsorului excursiei, o societate comercială din oraş, care doreşte să rămână 
anonimă. Catedrala ortodoxă, cunoscută şi sub numele de Catedrala Încoronării, 
constituie expresia artistică a unităŃii noastre naŃionale realizată prin actul din 1918. 
În prezent aici se afla sediul Arhiepiscopiei Ortodoxe din Alba Iulia. 
 
Propuneri  pentru anul 2008: 
 
-participarea la întâlnirile reŃelei, în Campania NaŃională de promovare a      
voluntariatului; 
- un seminar informativ pentru promovarea voluntariatului ca formă de implicare a 
comunităŃii locale; 
- activităŃi diverse în Săptămâna NaŃională a Voluntariatului (S.N.V.)- ed. a IV-a; 
- realizarea activităŃilor, proiectelor în limita bugetului aprobat; 
- realizarea demersurilor necesare pentru dobândirea unui nou sediu; 
- atragerea de sponsori în vederea derulării în condiŃii normale a acŃiunilor; 
- intensificarea acŃiunilor privind direcŃionarea impozitului de 2%, etc; 



- crearea unei imagini mai clare despre ce înseamnă să fii voluntar; 
- elaborarea de proiecte în parteneriat cu instituŃiile publice. 
 
 
CAPITOLUL III   
 
SITUAłIA FINANCIAR Ă A ASOCIAłIEI 
 
Date financiare privind activitatea AsociaŃiei „Centrul de Voluntariat Simeria” 
(VOLSIM) 
 
Venituri totale - 12027 RON 
Venituri din activitatea de bază - 12027 RON din care: 
- venituri din cotizaŃiile membrilor şi contribuŃiile băneşti sau în natură a membrilor 
şi simpatizanŃilor:  449,45 RON 
Venituri din donaŃii: 2215 RON 
Venituri din sume sau bunurile primite prin sponsorizare: 6328,36 RON 
Alte venituri din activitaŃile fără scop patrimonial: 3032,09 RON 
Cheltuieli totale - 9940,55 RON 
Cheltuieli din activitatea de bază – 9940,55 RON din care: 
- cheltuieli privind stocurile: 8740 RON 
- cheltuieli cu alte servicii executate de terŃi: 1200 RON 
Alte cheltuieli de exploatare -      
Casa şi conturi la bănci: 3529,29  RON 
  
Rezultatul exerciŃiului : excedent 2087 RON 
Cauzele acestui rezultat: AsociaŃia VOLSIM s-a mobilizat în special pentru 
direcŃionarea a 2% din impozit către asociaŃie. 
 
Bugetul AsociaŃiei ,,Centrul de Voluntariat  Simeria’’(VOLSIM)  RON 
 
Anul 2008 

Grad de realizare 
a veniturilor % 

Propus 
in 2008 

Realizat 
in 2007 

Categoria de venit Nr. 
crt. 

 3500 3032,09 Alte venituri  1. 
 2500 2215 Venituri din donaŃii 2. 
 600 449,45 Venituri din cotizaŃii 3. 
 6000 6328,36 Venituri din sponsorizări 4. 
 9000 8740 Cheltuieli privind stocurile 5. 
 3000 1200 Cheltuieli cu alte servicii realizate de terŃi 6. 

300 300 0 Alte cheltuieli de exploatare 7. 
 
 
  



Scopul  asociaţiei  este de a promova voluntariatul ca un mod 

de implicare a comunităţii în soluţionarea problemelor 

cu  care  se  confruntă  aceasta

RAPORT DE ACTIVITATE

A L    A S O C I A Ţ I E I

CENTRUL DE VOLUNTARIAT  

SIMERIA  (VOLSIM)

2008



                         

 

                    

Asociaţia  CENTRUL DE VOLUNTARIAT SIMERIA (VOLSIM),  face parte 

din Reţeaua Naţională a Centrelor de Voluntariat din România,   a continuat activitatea în 

2008, singură şi în parteneriat cu alte instituţii şi organizaţii din localitate, judeţ şi ţară.

Motoul nostru: ”În comunitate pentru comunitate”, ceea ce exprimă dorinţa de a 

trăi în armonie alături de oameni din jurul nostru, ducând o viaţă creativă, astfel încât să nu 

perecliteze  existenţa  altora,  îmbinând  valorile  tradiţionale  cu  aspectele  pozitive  ale 

dezvoltării.

Contact:

335900 – Simeria, judeţul Hunedoara, România

Str. Avram Iancu 7/C/47

tel. 0354417495; 0749059424; 0726026172

e-mail: volsim2005@yahoo.com

web: www.volsim.ro
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CUVANT  ÎNAINTE

Voluntariatul reprezintă un element esenţial al tuturor societăţilor, iar în acţiunile de voluntariat sunt 

implicate  toate  categoriile  sociale  (copii,  tineri,  adulţi,  pensionari,  etc.),  reprezentând o modalitate  de 

implicare pentru comunitatea locală.

Ţinând cont de complexitatea vieţii umane în societatea noastră şi de provocările secolului al XXI-

lea care au drept consecinţa o regândire a rolului şi a ponderii  factorilor din domeniul  asociativ,  care 

contribuie la educaţia de-a lungul întregii vieţi a diferitelor categorii din populaţia locală, voluntariatul este 

şi trebuie să devina o prioritate pentru noi. Este necesar ca educaţia să fie în spiritul respectării drepturilor 

şi libertăţilor fundamentale ale omului, al demnităţii şi al toleranţei, al dezvotării individului, al schimbului 

fiecăruia liber de opinii, cultivarea sensibilităţii faţă de problematica umană, faţă de valorile moral-civice, 

a respectului pentru semenii noştri, pentru natură şi mediul înconjurător.

În scopul asigurării instrucţiei şi educaţiei  tinerei generaţii, în acord cu standardele de calitate la 

nivel european, este necesară o abordare mai amplă a voluntariatului, ţinând cont de resursele financiare şi 

umane, precum şi priorităţile locale depistate.

Este necesar ca educaţia extraşcolara (informală) să permită adâncirea cunoştinţelor şi dezvoltarea 

competenţelor  din  zonele  de  interes  ale  elevilor,  cultivarea  interesului  şi  dezvoltarea  înclinaţiilor  în 

domeniul voluntariatului comunitar.

Ea permite folosirea eficientă şi plăcută a timpului liber, dezvoltarea vieţii asociative, dezvoltarea 

capacitaţilor de a lucra în echipă pentru rezolvarea unor sarcini complexe, a dezvoltării personalităţii şi 

formarea trăsaturilor pozitive de caracter. 

De când am luat fiinţă, am acumulat succese, dar ne-am confruntat şi cu  momente dificile, ne-am 

îmbogăţit experienţa şi am ajuns la acel punct în care, noi, cei din Asociaţia VOLSIM am simţit că putem 

face mai multe lucruri bune pe viitor faţă de ceea ce am făcut până acum. Pentru creşterea calităţii şi a 

eficienţei serviciilor noastre am derulat activităţi şi proiecte de dezvoltare organizaţională, de colaborare şi 

parteneriat.

Preşedinte C.D.
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CAPITOLUL I

Prezentarea Asociaţiei ,,Centrul de Voluntariat Simeria''(VOLSIM)

Prezentarea organizaţiei:

Asociaţia  ,,Centrul  de  voluntariat  Simeria''(VOLSIM),  este  o  organizaţie  neguvernamentală, 
neafiliată politic, independentă şi nonprofit, înfiinţată din anul 2005, în oraşul Simeria.

Scopul organizaţiei:

-  promovează voluntariatul  ca  mod de implicare  a  comunităţii  în  soluţionarea problemelor  cu care se 
confruntă aceasta;

- promovează implicarea activă în viaţa comunităţii şi crede în potenţialul nelimitat al fiecărui membru din 
comunitate de a participa la prevenirea şi soluţionarea problemelor comune;

Obiectivele Asociaţiei ,,Centrul de Voluntariat Simeria''(VOLSIM)

• Recrutarea şi formarea de voluntari pentru alte organizaţii şi instituţii, legal constituite;
• Acordarea de consultanţă organizaţiilor/instituţiilor  pentru elaborarea unei strategii cu privire la 

voluntariat, legal constituite;
• Instruirea şi supervizarea managerilor de voluntari cu privire la managementul voluntarilor; 
• Organizarea de campanii şi evenimente de promovare a voluntariatului şi de apreciere a muncii 

prestate de voluntari în folosul comunităţii locale;
• Colaborarea  cu  alte  centre  de  voluntariat  din  ţara  şi  din  străinătate  în  vederea  dezvoltării  şi 

promovării voluntariatului;
• Dezvoltarea de programe de voluntariat proprii sau în parteneriat cu alte organizaţii şi instituţii, 

legal constituite;
• Sprijinirea creării de noi centre de voluntariat;
• Dezvoltarea de programe sociale în domenii deficitare sau în care nu există iniţiative similare;
• Atragerea de fonduri pentru sprijinirea programelor de voluntariat proprii şi a altor organizaţii şi 

instituţii;
• Prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă civilă;
• Promovarea concepţiei  de protecţie  civilă  a populaţiei  şi  bunurilor materiale  din comunitate  în 

situaţii de urgenţă civilă.

               Pentru atingerea obiectivelor propuse „Centrul de Voluntariat Simeria” (VOLSIM) a desfăşurat 
următoarele activităţi:

• Elaborarea de proiecte şi programe de voluntariat;
• Iniţierea sau participarea la programe regionale, naţionale şi internaţionale cu privire la voluntariat;
• Organizarea  de seminarii,  mese  rotunde,  campanii,  evenimente,  conferinţe,  forumuri,  expoziţii, 

simpozioane şi colocvii;
• Programe de instruire, formare, cercetare, informare şi consultantă;
• Editarea de publicaţii şi realizarea de materiale în legătură cu scopul şi  obiectivele propuse;
• Activităţi  economice  legate  de scopul  şi   obiectivele  asociaţiei  în  conformitate  cu legislaţia  în 

vigoare;
• Alte activităţi legale legate de atingerea scopului şi a obiectivelor.
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              Membrii fondatori ai Centrului de Voluntariat Simeria ,,Volsim''

Nr. 
crt. Nume si prenume Profesia

1 Antinie  Constantin Colonel(r) jr-secretar 
2 Bedea  Iulius - Gelu Consilier  
3 Cotelea   Constantin Profesor
4 Filipescu  Adrian Colonel(r) 
5 Nistor  Dorina Psihopedagog
6 Nistor  Tiberiu Inginer dipl. -preşedinte 
7 Oprişa  Adrian Economist - vicepreşedinte
8 Toşcută  Liliana - Victoria Profesor
9 Vinczi  Gavril Psiholog - vicepreşedinte 

Structura de conducere a Asociaţiei „Centrul de Voluntariat Simeria ” (VOLSIM)
 este următoarea:

Adunarea  generală  (AG)  –  constituită  din  totalul  membrilor  asociaţi  şi  deschisă  tuturor  membrilor 
(asociaţi, simpatizanţi, onorifici), reprezintă organul suprem de decizie al organizaţiei;
Consiliul Director (CD) – organul de decizie al organizaţiei în perioada dintre două AG;
Comisia de cenzori – organul de control financiar al organizaţiei.

     Consiliul Director este compus din 5 membri, aleşi pe o perioadă de 2 ani, mandatul lor putând fi 
prelungit. Preşedintele este de drept şi preşedintele Consiliului Director. În cazuri excepţionale, AG poate 
revoca membrii CD înaintea expirării mandatului. 

Structura Consiliului Director este următoarea:

- Preşedintele Consiliului Director: Ing.Dipl. Nistor Tiberiu - preşedintele Asociaţiei 

„Centrul de Voluntariat Simeria” (Volsim)

      

- Vicepreşedinţi:                        Oprişa Adrian                         -  economist

                                                   Sîrbovici Cristian          -  student

                                                    Vinczi Gavril                   -  psiholog

- Secretar:                                    Antinie Constantin          -  colonel(r)
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CAPITOLUL II

ACŢIUNI DESFĂŞURATE - IANUARIE -OCTOMBRIE  2008

      
         Asociaţia VOLSIM, membră în cadrul Reţelei Centrelor de Voluntariat din România s-a alăturat 

Centrului  Naţional  de  Voluntariat  Pro  Vobis,  iniţiator  în  Campania  Naţională  de  promovare  a 

voluntariatului  în  perioada  ianuarie-aprilie  2008,  Campania  a  fost  un  efort  de  comunicare  pe  canale 

diverse,  orientată către categorii  diverse de public.  Sloganul campaniei  a fost "E timpul  să fim altfel! 

Faptele nobile nu sunt pe bani." prin care Asociaţia Centrul de Voluntariat Simeria(Volsim) şi iniţiatorii au 

trimis un mesaj, au atras atenţia asupra pericolului materialismului extrem în care banul devine măsura 

mult prea multor lucruri şi asupra pericolului automatismului de a reacţiona doar dacă primeşti ceva în 

schimb. 

      În data de 28.02.2008 s-a organizat  un seminar  informativ,  susţinut  de d-na Mirona Tapalagă, 

coordonator programe în cadrul Centrului de Voluntariat ProVobis Cluj-Napoca. La seminar au participat 

reprezentanţi ai Primăriei oraşului Simeria, ai Poliţiei de Proximitate Simeria, reprezentanţi ai Colegiului 

Tehnic Feroviar ,,Anghel Saligny’’din localitate, reprezentanţi ai şcolilor din localitate, seminar în care s-a 

promovat conceptul de voluntariat. Au fost prezentate studii în domeniul voluntariatului din România, 

s-au discutat  probleme de organizare a activităţii  de voluntariat  în ţara  şi  pe plan local,  s-a distribuit 

publicaţia  ,,Portret  de  voluntar’’ material  publicat  sub  egida  campaniei  naţionale  pentru  promovarea 

voluntariatului  "E  timpul  să  fim altfel!".  Publicaţia  a  reunit  40  de  portrete  de  voluntari  diverşi  care 

activează  în  domenii  diferite  şi  în  localităţi  diferite  din  România.  Publicaţia  este  un  instrument  de 

clarificare a întrebărilor cu privire la cine sunt şi ce fac voluntarii în România.

        Centrul Naţional de Voluntariat  Pro Vobis, în parteneriat  cu Reţeaua Naţionala a Centrelor de 

Voluntariat,  a  organizat  în  perioada 14 aprilie-20 aprilie  2008 Săptămâna Naţională  a  voluntariatului, 

eveniment la care s-a alăturat şi Centrul de voluntariat Volsim Simeria astfel:
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Informaţii cumulate privind activităţile S.N.V. 2008 în localităţile: Simeria, Deva şi Hunedoara    

Nr. organizaţii partenere în organizare 14
Nr. voluntari implicaţi în organizare 640
Nr. ore de voluntariat 1280
Valoarea muncii voluntarilor (prin raportare la salariul minim) 4000
Nr. voluntari recrutaţi în cadrul evenimentului 12
Nr. activităţi organizate în cadrul evenimentului 11
Nr. sponsori si finanţatori 9
Valoarea sponsorizărilor/ finanţărilor/contribuţiilor în natură 850
Valoarea sponsorizărilor/ finanţărilor/contribuţiilor în bani 790
Nr. apariţii media (presă scrisă/radio/televiziune) 1 TV Deva, 2- presa scrisă 

Simeria, Pro şi Contra şi 
Hunedorean Expres

Nr. organizaţii participante la eveniment 24
Nr. estimat de vizitatori 1200
Nr. colaboratori-parteneri media 2
Nr. personalităţi locale care au vizitat evenimentul 7
Nr. beneficiari direcţi 3000
Resurse financiare directe investite de organizatori 3638

Informaţii privind fiecare activitate desfăşurată în cadrul SNV 2008 în Simeria: 

Data: 14.04.2008
Localitatea: S i m e r i a
Organizator/i: Asociaţia Centrul de Voluntariat Simeria (VOLSIM)
Activitate: Campanie stradală de promovare  a  , a 2% în localitatea Simeria
Rezultate: 23  voluntari  au  primit  tricouri  şi  au  difuzat  sau  distribuit  200  fluturaşi,  20 

baloane, 10 insigne, 10 ecusoane,  20 afişe, un banner, 70 cereri  230 privind 
dirijarea a 2% către Asociaţia VOLSIM Simeria.

Data: 15.04.2008
Localitatea: D e v a
Organizator:
Parteneri:

Asociaţia Centrul de Voluntariat Simeria (VOLSIM);
I.P.J.Hunedoara;
Grup Şcolar „Horea” Deva;
Colegiul Tehnic „Transilvania” Deva;
Şcoala Generală ,,Lucian Blaga’’ Deva.

Activitate: Campanie  de prevenire  a  delicvenţei  juvenile  şi  a  victimizării  minorilor,  de 
răspundere penală a lor, oferta educaţională a M.I.R.A., de promovare a 

,  a  voluntariatului,  vizionare  film  ,,Alcoolul  nu  te  face 
mare’’,  a  spotului  TV  din  Campania  Naţională  de  promovare  a 
voluntariatului ,, E timpul să fim altfel! Faptele nobile nu sunt pe bani’’. 

Rezultate: 7 voluntari au prezentat activităţile de mai sus unui număr de 16 cadre didactice 
şi 190 elevi, distribuind 4 afişe, 24 pliante, 30 fluturasi, 6 baloane, 6 insigne, 
3 mape, etc.

Data: 16.04.2008
Localitatea: S i m e r i a
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Organizator/i: Asociaţia Centrul de Voluntariat Simeria (VOLSIM);

Activitate: Z i u a    r e c r u t ă r i i
Rezultate: 23 voluntari au recrutat şi monitorizat viitorii voluntari pentru activităţile din 

,  distribuind  materiale  promoţionale.  Nr.  voluntarilor  recrutaţi 
pentru activităţile din S.N.V. fiind 12.

Data: 17.04.2008
Localitatea: S i m e r i a
Organizator/i:
Parteneri:

Primăria oraş Simeria- prin Compartimentul protecţie civilă;
I.Ş.J. Hunedoara prin Palatul copiilor Deva;
Subfiliala de Cruce Roşie Simeria;
Asociaţia Centrul de Voluntariat Simeria (VOLSIM);

Activitate: Concurs ,,Cu viaţa mea apăr viaţa” - cu  tematică de prevenire şi intervenţie la 
dezastre.

Rezultate: Parcurgerea probei teoretice (30 întrebări tip grilă) din domeniul situaţiilor de 
urgenţă şi practic constând din transportul cu targa a unei victime şi alergarea 
cu masca pe figură a unui concurent din fiecare echipaj.
Premierea echipajelor (4 elevi) câştigatoare cu 400 RON, 16 insigne ,,Cu viaţa 
mea apăr viaţa”, 4 diplome pentru: 
Colegiul Tehnic ”Anghel Saligny” Simeria;
Liceul Waldorf Simeria;
Şcoala Generală Simeria.

Data: 17.04.2008
Localitatea: H u n e d o a r a
Organizator/i:
Parteneri.

Asociaţia Centrul de Voluntariat Simeria (VOLSIM);
I.J.P. Hunedoara;
Poliţia municipiului Hunedoara;
Colegiul Naţional ,,Iancu de Hunedoara”.

Activitate: Campanie  de prevenire  a  delicvenţei  juvenile  şi  a  victimizării  minorilor,  de 
răspundere  penală  a  lor,  oferta  educaţională  a  M.I.R.A.,  de  promovare  a 

,  a voluntariatului,  vizionare film ,,Alcoolul nu te face mare’’,  a 
spotului TV din Campania Naţională de promovare a voluntariatului ,, E timpul 
să fim altfel! Faptele nobile nu sunt pe bani’’ 

Rezultate: 5 voluntari au prezentat activităţile de mai sus unui număr de 2 cadre didactice 
şi 70 elevi, distribuind 10 pliante, 10 fluturaşi, 1 mapă, 2 baloane, 3 insigne, 
1 afiş, etc.

Data: 18.04.2008
Localitatea: S i m e r i a
Organizator/i: Asociaţia Centrul de Voluntariat Simeria (VOLSIM);
Activitate: EcoSim- acţiune de igenizare în Parcul Dendrologic, în zona din Piaţa Unirii şi 

Parcul Tineretului. 
Rezultate: Promovarea voluntariatului în rândul preşcolarilor, elevilor şi tinerilor într-un 

mod cât mai plăcut şi distractiv. 
Participanţi  -  422  de  la:  Asociaţia  VOLSIM,  Primăria  Simeria,  Staţiunea 
Silvică,  Liceul  Waldorf Simeria,  Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”  Simeria, 
Şcoala Generală Simeria, Asociaţia „Altitudine” Arad, Grădiniţa Casa Piticilor, 
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Gradiniţa  cu Program Prelungit  şi  Gradiniţa  cu Program Normal  Simeria  au 
adunat două remorci de gunoi, în special de pe alei, poteci, Canalul Strei, din 
parc, iar cei mai harnici au primit materiale promoţionale, răcoritoare, etc.

Data: 19.04.2008
Localitatea: S i m e r i a
Organizator/i: Asociaţia Centrul de Voluntariat Simeria (VOLSIM);
Activitate: VoluntExpo, târg de voluntariat - expoziţie cu vânzare în P-ţa Unirii, diversitatea 

obiectelor,  materialelor,  etc.,  ilustrând eforturile  realizate  în  unităţile  de 
învăţământ/societăţi. 

Rezultate:  Participanţi: Asociaţia VOLSIM, Liceul Waldorf Simeria, Centrul de Pedagogie 
Curativă  Simeria-Veche,  Colegiul  Tehnic  „Anghel  Saligny”  Simeria,  Şcoala 
Generală Simeria, Şcoala Primară Cărpiniş, Grădiniţa Casa Piticilor, Grădiniţa cu 
Program  Prelungit  şi  Grădiniţa  cu  Program  Normal  Simeria,  Primăria  oraş 
Simeria prin Bibliotecă au organizat o expoziţie unicat în Simeria. Banii rezultaţi 
(492  RON)  se  vor  folosi  pentru  nevoile  Liceului  Waldorf,  C.P.C.  Simeria  –
Veche, Şcoala Primară Cărpiniş, precum şi pentru alte acţiuni specifice Asociaţiei 
VOLSIM. Peste  300 de vizitatori  au rămas  impresionaţi  de cele  văzute.  S-au 
distribuit materiale promoţionale, 24 de cereri 230 privind dirijarea a 2% către 
ONG-uri. 

Altă activitate: “Mişcare fără poluare” - revigorare - mersul cu  bicicleta, tricicleta, role, etc. de 
la mic la mare.

Rezultate: Participanţii au făcut un gest menit să-i facă pe localnici mai atenţi la mediu în 
care trăiesc, mişcarea înseamnă un comportament sănătos.
Peste 220 participanţi şi spectatori prezenţi la turul cu  bicicleta şi role din P-ţa 
Unirii – Parcul Tineretului şi retur, escortaţi de Poliţia oraşului Simeria- Serviciul 
Circulaţie, vârsta participanţilor a fost cuprinsă între 5 şi 65 ani. 
S-au distribuit materiale promoţionale, 20 baloane, 10 insigne, 30 fluturaşi, 200 
ciocolate, etc.

Data: 20.04.2008
Localitatea: S i m e r i a  -   S i m e r i a – V e c h e
Organizator/i: Asociaţia Centrul de Voluntariat Simeria (VOLSIM)
Activitate: ,,Ziua voluntarilor,,  –   dedicată  recunoaşterii  meritelor  voluntarilor  –  ieşire  la 

iarbă verde la Cabana REVA
Rezultate: Mulţumire  sufletească  a  celor  25  voluntari  şi  invitaţi  pentru  realizarea 

obiectivelor  din  S.N.V.  Am  împărtăşit,  comentat  şi  evaluat  , 
sărbătorind evenimentul aşa cum se cuvine, cu muzică la maxim, jucând fotbal, 
volei, etc.

Data: 15.04.2008- 22.04.2008
Localitatea: S i m e r i a
Organizator/i: P r i m ă r i a   o r a ş    S i m e r i a
Activitate: Ample acţiunii de ecologizare pe teritoriul administrativ.

S-au  curăţat  zonele  din  imediata  apropiere  a  cursurilor  de  apă,  a  căilor  de 
comunicaţii  şi  transport,  parcuri  şi  pieţe  din oraş  şi  satele  aparţinătoare, 
locurile de joacă pentru copii, curţile unităţilor de învăţămant, în gospodării 
şi  asociaţii  de  proprietari.  Plantare  de  arbuşti  ornamentali  şi  copaci  în 
special pe străzi şi instituţii şcolare. 

9



Rezultate: Participanţi – 35 angajaţi ai Primăriei, 50 cadre didactice, 220 elevi, 70 voluntari, 
peste 250 angajaţi de la S.C. şi peste 1000 cetăţeni s-au mobilizat pentru cea mai 
amplă  acţiune cu ocazia Zilei Pământului.
Primăria  a  pus  la  dispoziţie  gratuit  saci  de  gunoi,  arbuşti  şi  puieţi,  asigurând 
transportul voluntarilor, gunoiului, mănuşi de unică folosinţă, etc.
S-au  plantat  340  arbuşti  ornamentali.  Hărnicia  participanţilor  la  acţiune  s-a 
materializat în peste 50 saci de gunoi menajer adunat de personalul primăriei şi 70 
de mc de gunoi adunaţi de ceilalţi participanţi.

        
 În data de 8 iunie 2008, voluntarii simerieni ai asociaţiei Volsim Simeria s-au implicat activ în 

desfăşurarea Festivalului Internaţional de Mediu care a avut loc la Simeria. Contribuţia lor a constat în 
asigurarea protocolului, în primirea invitaţilor, organizarea exponatelor ce urmau a fi jurizate.
Tema generală a concursului a fost: „ECOturismul. ECOresponsabilitatea - o şansă de a învăţa 
respectul pentru natura şi cultura locală, o modalitate de a conserva patrimoniul natural şi cultural”

Scopul: 
      -     antrenarea copiilor în vederea realizării de lucrări ECO cu mesaje PRO NATURĂ 

- formarea unei  bune conduite ecologice la copii în aşa fel încât să cultive sentimentul iubirii lor 
pentru natură

                                                                  SECŢIUNI ale Concursului
I.     ECOTURISMUL - călătoria responsabilă spre o zonă naturală. 
II.    ARII PROTEJATE
III.   MODALITĂŢI DE PROIECTARE A ACTIVITĂŢILOR ŞCOLARE ŞI  EXTRAŞCOLARE ECO 
IV.   JURNAL DE CĂLĂTORIE. 
V.    ECO SPIRITUALITATE
VI.   ÎNCĂLZIREA GLOBALĂ ŞI EFECTELE EI  -  „Bună dimineaţa, Soare!” 
VII.  ENERGIA  regenerabilă şi neregenerabilă
VIII. PROTECŢIA MEDIULUI ŞI A VIEŢII
IX.    ACTIVITĂŢI ARTISTICE ECO

Proiectul internaţional ECOFEST JUNIOR a cuprins în agenda manifestărilor şi un SIMPOZION 
ECO cu tema „ECO turismul. ECO responsabilitatea - o şansă de a învăţa respectul pentru natura şi cultura 
locală, o modalitate de a conserva patrimoniul natural şi cultural”, precum şi CONCURSUL 
INTERNAŢIONAL DE CREAŢIE ECO adresat copiilor. 
Ambele manifestări sunt avizate şi înscrise din nou în Calendarul Activităţilor Educative al MECT- 2008 
 
 I. INSTITUŢII ORGANIZATOARE: 
PRIMĂRIA ORAŞULUI SIMERIA
ŞCOALA GENERALĂ CU CLASELE I-VIII SIMERIA
GRĂDINIŢA „CĂSUŢA PITICILOR” SIMERIA
ŞCOALA  „L. LYNGDAL” - NORVEGIA

II. COLABORATORI locali - coordonatori ECO pentru ediţia a VI-a:
Clubul Copiilor Hunedoara 
Palatul Copiilor Deva 
Şcoala Generală Nr. 6 Hunedoara 
Liceul de Artă „Sigismund Toduţă”Deva
Liceul „Horea” Deva
Centrul de Pedagogie Curativă Simeria Veche
Liceul Waldorf Simeria
Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” Simeria
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Şcoala Generală „Lucian Blaga” Deva 
Şcoala „Andrei Mureşanu” Deva

III. PARTENERI : 

ASOCIAŢIA DE VOLUNTARIAT „VOLSIM”
CENTRUL CARPATO-DANUBIAN DE GEO-ECOLOGIE BUCUREŞTI
„GREEN PEACE” ROMĂNIA
 FUNDAŢIA „PLANETA ALBASTRĂ”
FUNDAŢIA TERRA MILENIUL III
AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI HUNEDOARA
DIRECŢIA SILVICĂ DEVA- REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR ROMSILVA
OCOLUL SILVIC SIMERIA
ADMINISTRAŢIA PARCULUI NAŢIONAL RETEZAT
REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR- INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞI AMENAJĂRI SILVICE- 
ARBORETUMUL SIMERIA
ASOCIAŢIA VÂNĂTORILOR ŞI PESCARILOR SPORTIVI “ŞOIMUL ROMÂNESC” SIMERIA
ASOCIAŢIA „HANS SPALINGER” SIMERIA
S.C. REVA S.A. SIMERIA
PARCUL TURISTIC SIMERIA - STREI
A.N.T.S. HUNEDOARA
S.C. ANALYTICA S.R.L.
FUNDAŢIA „ADEPT ”

IV. COLABORATORI INTERNAŢIONALI: 

ORGANIZAŢIA “LEAVE NO TRACE” SUA
SKOLE LYNGDAL - NORVEGIA
FESTIVAL NATURE DE L'OURTHE MOYENNE - BELGIA
SC ICR HALY COMPANY DI RECUPERO SRL - Verona, ITALIA
BEGONAZPI IKASTOLA - ŢARA BASCILOR, SPANIA
YSGOL GYMRAEG BRYNMAWR- SOUTH-WALES -ŢARA GALILOR
GULISTAN - ILKOGRETIM OKULU- ISPARTA - TURCIA
GRUNDSCHULE ALBERTINE- SCHERER, BIRKENHEIDE - GERMANIA
ECOLE NOTRE DAME LES LILAS - FRANŢA
Şcoala "PANAYOT VOLOV" VARNA - BULGARIA
Şcoli din ITALIA, FRANŢA, BULGARIA, NORVEGIA, PORTUGALIA, ELVEŢIA

 ADRESABILITATEA PROGRAMULUI 
Cadre didactice, studenţi, angajaţi, specialişti ai instituţiilor sau societăţilor care prin natura profesiei 
promovează educaţia ecologică, practicanţi ai ECOturismului, orice persoană care iubeşte natura, 
reprezentanţi ai partenerilor. La sfârşitul concursului au fost premiate lucrările pe secţiuni. 

       În perioada 18.07.2008 -19.07.2008, 10 voluntari ai Asociaţiei ,,Centrul de voluntariat Simeria’’ au 
participat la un program de conştientizare şi responsabilizare a populaţiei cu privire la colectarea selectivă 
a deşeurilor electrice si electronice, inclusiv becuri, iniţiată de Recolamp si Rorec, cu sprijinul Roddia, 
având responsabilităţi în colectarea deşeurilor.
         Ideea programului a fost  colectarea selectivă a deşeurilor electrice şi electronice (DEEE). Ne dorim 
să  promovăm  punctele  de  colectare  ale  deşeurilor  electrice  şi  electronice  (DEEE),  inclusiv  surse  de 
iluminat,  care  se  află  în  lanţurile  de magazine  (Praktiker,  Real,  etc.).  În  aceste  magazine  s-a  realizat 
“Colţul Verde” un loc unde s-au distribuit materiale de informare cu privire la necesitatea colectării şi 
reciclării DEEE-urilor şi un container pentru surse de iluminat şi aparate electrocasnice mici. 
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În data de 19.07.2008, în “Ziua Verde”, o caravană de biciclişti (20 voluntari) s-au plimbat  prin 
oraşul Deva, oprindu-se în locuri intens populate, ca să împartă materiale informative trecătorilor şi să le 
vorbească  despre  importanţa  reciclării  DEEE-urilor.  În  aceasta  zi,  vountarii  au  împărţit  flyere  pe  tot 
parcursul zilei şi la un concert.

La sfârşitul luni iulie, la Geoagiu Băi a avut loc un training, implementat de Provobis, având tema 
Managementului Voluntarilor, la care care a participat şi un reprezentant al centrului nostru, Sârbovici 
Cristian.
 
             În perioada 1 septembrie - 8 septembrie Primăria oraşului Simeria a iniţiat o amplă acţiune de 
colectare de ajutoare pentru sinistraţii din Moldova şi Maramureş, afectaţi de ploile abundente din luna 
august. Un număr de 15 voluntari ai Asociaţiei au participat la colectarea de ajutoare pentru sinistraţi care 
au constat în haine, lenjerie de pat, produse alimentare, produse electrocasnice. Voluntarii au organizat 
puncte  de lucru-  de  primire  a  ajutoarelor,  au  asigurat  permanenţa  la  punctul  de lucru  şi  au  ajutat  la 
transportul ajutoarelor şi încărcarea lor în mijloacele  de transport. S-au colectat 2500 de lei, reprezentând 
donaţii de la populaţie, alimente în valoare de 500 de lei, 460 saci cu haine şi lenjerie de pat. Transportul 
produselor de îmbrăcăminte s-a realizat prin grija Consiliului Judeţean Hunedoara.

                 În data de 16 noiembrie 2008, Asociaţia  Centrul de voluntariat Simeria (VOLSIM) a organizat 
o excursie la mănăstirea Izvorul lui Miron din judeţul Timiş. Excursia a fost destinată pensionarilor din 
Simeria. Finanţarea excursiei s-a obţinut prin bunăvoinţa a 3 agenţi economici din oraş. Un număr de 22 
de pensionari din Simeria au participat la slujba religioasă ce a avut loc la mănăstire.

              "Portret de Voluntar" aflat  la cea de-a doua ediţie anuală a reunit în acest an 64 de portrete de 
voluntari entuziaşti din întreaga ţară, de toate vârstele şi din toate domeniile. Publicaţia a apărut în cadrul 
proiectului  "Dezvoltarea  infrastructurii  pentru  voluntariat  în  România",  finanţat  de  către  Ministerul 
Afacerilor Externe din Olanda prin programul MATRA. Paginile publicaţiei  demonstrează încă o dată 
diversitatea voluntarilor şi a activităţilor pe care aceştia le pot desfăşura în beneficiul comunităţii sau al 
semenilor aflaţi în nevoie. Voluntarii au fost nominalizaţi de către organizaţiile în cadrul cărora activează, 
în urma unui apel public lansat de către Pro Vobis, iniţiatorul proiectului. Portretele voluntarilor redau 
descrierea  activităţilor  derulate  de  aceştia  şi  a  beneficiarilor  acestora,  cât  şi  gândurile  împărtăşite  de 
voluntari şi colaboratorii acestora referitor la munca lor de voluntariat şi beneficiile acesteia atât pentru 
comunitate, cât şi pentru dezvoltarea personală a voluntarilor.
Din partea Asociaţiei  ,,Centrul  de Voluntariat  Simeria"  a fost  desemnat  voluntarul  Cristian Sârbovici, 
vicepreşedinte al asociaţiei, cel mai activ voluntar pe parcursul anului 2008.

Conferinţa Naţională ”Voluntariatul: Competenţe şi validare”, Cluj-Napoca, 2-4 octombrie 2008

După o seară minunată în Cluj-Napoca în care CFR Cluj a remizat cu Chelsea, am participat la 
Conferinţa Naţională ”Voluntariatul: Competenţe şi validare”, care a avut loc în acelaşi oraş începând 
cu  2-4 octombrie  2008.  În  prima zi  am participat  ca  şi  voluntar  pe  un şantier  al  asociaţiei  „Habitat 
Humanity” care construieşte locuinţe pentru cei defavorizaţi. Am debitat şi asamblat toate panourile ce 
compun o locuinţă pentru cei defavorizaţi. Conferinţa a fost organizată în parteneriat cu Centrul pentru 
Studiul Democraţiei (CSD) din cadrul facultăţii de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării a 
Universităţii Babeş-Bolyai. La conferinţa din acest an s-au dezbătut teme importante pentru mişcarea de 
voluntariat din România: competentele dobândite în cadrul activităţii de voluntariat şi procesul prin care 
acestea pot fi validate. Regăsim din ce în ce mai des voluntariatul în dezbaterile din spaţiul public, nu de 
puţine ori în contextul educaţiei nonformale şi al capacităţii acestei activităţi de a ajuta la dobândirea unor 
deprinderi  şi  competente.  În acelaşi  timp însă,  activităţile  de voluntariat  sunt mai  mult  sau mai  puţin 
recunoscute în cadrul procesului formal de educaţie sau ca experienţă profesională, actuala legislaţie în 
domeniu fiind destul de superficială cu privire la competenţele dobândite prin voluntariat şi modul în care 
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acestea pot fi recunoscute şi/sau validate. Participanţii au avut ocazia sa discute cu specialişti din domeniul 
educaţiei  şi  al  resurselor  umane  despre  competentele  dobândite  în  cadrul  activităţii  de  voluntariat  şi 
posibilitatea de validare a acestora, precum şi să afle informaţii despre procese de validare utilizate în 
diferite ţări europene. Rezultatul conferinţei a fost o declaraţie care a reunit argumentele pro şi contra 
validării competenţelor dobândite prin voluntariat, alături de o listă a competenţelor generale pe care o 
persoană le poate dobândi prin derularea activităţilor de voluntariat  şi sugestii  cu privire la un posibil 
proces  de  validare  a  acestor  competenţe.  În  ultima  zi  s-au  dezbătut  probleme  referitoare  la  Reţeaua 
centrelor de voluntariat din România, din care şi Asociaţia Centrul de Voluntariat Simeria VOLSIM face 
parte,  la  care  s-a  alăturat  şi  Sîrbovici  Cristian,  nominalizat  pentru  anul  2008  în  broşura  "Portret  de 
voluntar".
  
             0 5. 1 2. 2 0 0 8

Asociaţia ,,Centrul de Voluntariat Simeria’’(VOLSIM), a organizat în 5 decembrie 2008 SEARA DE 
CARITATE - ediţia a-IV-a sub genericul ,,Nu sunteţi singuri!’’

Fondurile obţinute în urma organizării acestui spectacol, precum şi bunurile vândute în cadrul bazarului 
au  fost  destinate  pentru  procurarea  de  alimente  pentru  persoanelor  nevoiaşe  din  Simeria  şi  satele 
aparţinătoare, precum şi un ajutor pentru copii minerilor orfani din Petrila.

S-au adunat peste 3500 RON.

Desfăşurătorul serii:
• organizarea unei expoziţii de vânzare obiecte (icoane, obiecte artizanale)-confecţionate de elevi ai 

Şcolii generale din oraş, grădiniţe, Liceului Waldorf, C.P.C., C.I.T.O. Simeria-Veche, etc.;
• strângere  de fonduri  pentru copii  minerilor  decedaţi  la  Mina Petrila.  Acţiunea  s-a  continuat  la 

Şcoala Generală Simeria, Colegiul Tehnic „A. Saligny”, Grădiniţa PN 1, Primăria Simeria, Liceul 
„Sabin Drăgoi” din Deva.

• spectacolul de caritate.

0 5. 1 2. 2 0 0 8

Centrul de Voluntariat Simeria (VOLSIM) a  organizat cea de-a IV-a ediţie a  Galei de Decernare 
a Premiilor pentru Implicarea în Comunitate.  Voluntarii simerieni şi totodată susţinătorii acestora au 
fost prezenţi la sărbătoarea dedicată lor: Ziua Internaţională a Voluntarilor.
         Gala de Decernare a Premiilor pentru Implicare în Comunitate - eveniment local, devenit  tradiţie a 
Centrului de Voluntariat Simeria, este o oportunitate de  a mulţumi şi a răsplăti eforturile facute în timpul 
anului  a  celor  care  au  adus  contribuţii  importante  comunităţi  simeriene: voluntari,  coordonatori  de 
voluntari,  instituţiilor  /  organizaţiilor  ce  derulează  programe  de  voluntariat,  finanţatori,  sponsori, 
etc.  Nominalizarile au fost pe categorii, la care s-au  acordat diplome. 

A XVIII-a Întâlnire a Reţelei la Cisnădioara, 11 – 13.12.2008

Participanţii  la  întâlnirea  reţelei  au  evaluat  proiectul   MATRA de  întărire  a  infrastructurii  de 
voluntariat din România, al cărui beneficiar direct a fost RNCVR prin centrele de voluntariat membre, 
această întâlnire fiind folosită pentru a realiza evaluarea finală a proiectului.

În urma acceptării de către CEE Trust a scrisorii de intenţie depuse de Pro Vobis cu privire la 
organizarea  unei  caravane  a  centrelor  de voluntariat,  de a  promova implicarea  activă  a  cetaţenilor  în 
rezolvarea unei probleme a comunităţii  în care trăiesc,  promovare ce se va realiza în octombrie 2009, 
printr-o activitate de voluntariat public. S-au stabilirea datelor întâlnirilor ale R.N.C.V. din România, a 
perioadei din SNV, a termenelor de finalizare a  Newsletter RNCV.
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Prin iniţiativa celor de la Peace Corps, peste 20 ONG-uri am participat la acţiunea ,,Craciun la 
Castel,,. Fiecărei organizaţii i-a fost repartitat câte un spaţiu unde să poată organiza jocuri pentru copii, 
activităţi  artistice  şi  de  divertisment.  Evenimentul  din  perioada  12  -  14.12.2008 a  avut  loc  pentru  a 
promova ONG-urile româneşti. Cu această ocazie s-a împodobit un brad de către asociaţia noastră, copii 
au colorat desene, am organizat un stand cu vânzare la care nu a lipsit Moş Craciun.

Vineri,  19.12.2008, un grup de 4 voluntari  s-au deplasat  la Petrila cu scopul de a fi alături  de 

familiile  minerilor  decedaţi  în urma accidentului  de la  mina  din localitatea  amintită.  Prin  intermediul 

acestei acţiuni umanitare, beneficiind de sprijinul Poliţiei Petrila, au fost distribuite 15 pachete şi sume de 

bani în valoare de peste 2100 lei.

În  ajunul  Crăcinului,  Asociaţia  VOLSIM,  cu  Moş  Craciun  în  acţiune,  a  efectuat  o  vizită  la 

Spitalul  din  localitate,  C.I.T.O.  Simeria-Veche,  împărţind  cadouri.  20  copii  şi  tineri  au  beneficiat  de 

pachete cu ocazia sărbătorilor de iarnă.

Tot în acest an, Asociaţia VOLSIM, a  încheiat colaborări şi parteneriate cu  unităţile şcolare din localitate. 

            Sponsori anului 2008:

 S.C. Aprotera S.A., S.C. Marmosim S.A. Simeria, S.C. Titan 99 S.R.L., S.C. Instant Internaţional S.R.L., 

S.C. Concret Prod S.R.L. Bârcea-Mare, S.C. Simpan S.R.L. Simeria, S.C. Artima S.A., S.C. Marmogranit 

S.R.L., L`essor Developing 2000 S.R.L, S.C. Monumente Miki, S.C. Mastan Max, S.C. Larimar Com 

2005, A.I.S.P. Şoimul Românesc, Datecom S.R.L., S.C. Eurosport DHS S.A., S.C. Trans Diana Import 

Export S.R.L.

Şi nu în ultimul rând trebuie să mulţumim celor care au fost alături de noi, atât financiar cât şi material, 

pentru donaţile primite.

Respectând profilul unităţii (asociaţiei) pe anul 2008, am obţinut următoarele rezultate :

Venituri totale - 18652,06 RON

Venituri din cotizaţiile membrilor şi contribuţiile baneşti sau în natură a membrilor : 575 RON
Venituri din donaţii: 5392,5 RON
Venituri din sume sau bunurile primite prin sponsorizare: 12546,79 RON
Alte venituri din exploatare: 70,84 RON
Venituri din dobânzi: 4,27 RON
Venituri din activităţi diverse: 133,50 RON

Cheltuieli totale - 19314,40 RON

Cheltuieli cu combustibilul - 357,68 RON
Cheltuieli cu alte materiale consumabile - 6626,75 RON
Cheltuieli cu materiale de natura obiectelor de inventar - 4151,07 RON
Cheltuieli cu materialele nestocate - 20,73 RON
Cheltuieli cu protocolul, reclama şi publicitatea - 350 RON
Cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane - 2050 RON
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Cheltuieli  poştale şi taxe de comunicaţie - 691,23 RON
Cheltuieli cu servicii bancare şi asimilate - 152,63 RON
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi - 507,45 RON
Cheltuieli cu impozitele, taxele şi vărsămintele asimilate - 20,83 RON
Donaţii şi subvenţii acordate - 4386,03 RON

Casa şi conturi la bănci - 3209,13 RON
Viramente interne - 7,11 RON
Rezultat final - deficit 662,19 RON

Cauzele realizării deficitului de 662,19 RON sunt: 
- în anul 2008 asociaţia nu a avut parte de finanţări importante pe plan local din cauza situaţiei economice 
actuale din zonă, iar toate fondurile obţinute prin donaţii şi sponsorizări au fost direcţionate spre realizarea 
activităţilor propuse.

Cele mai  mari  greutăţi  cu carela ora actuală se confruntă asociaţia  sunt lipsa personalului  calificat  
pentru scrierea proiectelor, lipsa sponsorilor, implicarea redusă a unor voluntari, etc.

Pentru îmbunătăţirea pe viitor a activităţii economice, care să fie în avantajul asociaţiei, conform 
statutului, facem următoarele propuneri: implicarea activă a voluntarilor prin atragerea a 2% din impozitul 
anual al contribuabililor, mediatizarea centrului prin atragerea de noi sponsori şi membri.

************************************************************************** *********
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Scopul  asociaţiei  este de a promova voluntariatul ca un mod  

de implicare a comunităţii în soluţionarea problemelor  

cu care se confruntă aceasta. 

 

 

 

 

 

RAPORT ANUAL 

 

2009 

 

AL   ASOCIAŢIEI 

 

CENTRUL DE VOLUNTARIAT  SIMERIA  (VOLSIM) 

   

                                           
  

 

Asociaţia  CENTRUL DE VOLUNTARIAT SIMERIA (VOLSIM), face parte din Reţeaua 

Naţională a Centrelor de Voluntariat din Romania,  a continuat activitatea în 2009, singură şi în parteneriat 

cu alte instituţii şi organizaţii din localitate, judeţ şi ţară. 

 Motto-ul nostru: ”În comunitate pentru comunitate”, ceea ce exprimă dorinţa de a trăi în armonie 

alături de oameni din jurul nostru, ducând o viaţă creativă, astfel încât să nu pericliteze existenţa altora, 

îmbinând valorile tradiţionale cu aspectele pozitive ale dezvoltării. 

 

Contact: 

335900 – Simeria, jud. Hunedoara, RO 

Str. A. Iancu 7/C/47 

tel. 0354417495, 0749059424 

e-mail: volsim2005@yahoo.com 

web: www.volsim.ro 

 

http://www.volsim.ro/


C U V Â N T    Î N A I N T E 

 

 

Dragii noştri, 

 

Se împlinesc în aceasta primavară 5 ani de când suntem legal constituiţi. 2009 a fost un an cu multe 

evenimente, un an în care ne-am deschis porţile atât pe plan local, judeţean, naţional cât şi internaţional. 

Acordurile şi parteneriatele de colaborare iniţiate au fost valorificate în 2009 prin participarea la proiectele, 

activităţile locale,  naţionale şi europene de anvergură. 

 

  Asociaţia şi-a sporit vizibilitatea, la nivel local, judeţean, naţional şi internaţional, prin participarea 

la conferinţe, seminarii şi workshop-uri de profil, prin schimburi de experienţă cu alte ONG-uri naţionale 

şi mai ales cu R.N.C.V. din România. 

 

 Toate acestea nu ar fi fost posibile fără implicarea activă atât a membrilor/voluntarilor existenţi, 

precum şi a noului val intrat în VOLSIM a căror contribuţie a fost semnificativă, una de succes.  

Suntem o voce incontestabilă în comunitatea locală. 

 

Anul 2009 poate fi considerat, aşadar, în bună măsură, un an al realizărilor, concretizat în activităţi 

curente pe plan local şi a celor alături de R.N.C.V. 

Dacă anul 2010 se anunţă un an mai difícil din punct de vedere al crizei, decât ceilalţi, acum trebuie 

să dăm dovadă de profesionalism şi să găsim toate modalitaţile de a ieşi din criză de care mereu se 

pomeneşte. 

Cred că sunt importante nişte lucruri pentru a primi finanţare, sponsorizare în anul 2010, de 

exemplu pregătirea şi motivarea persoanelor care se ocupă cu mediatizarea direcţionării a 2% din impozit, 

precum şi a altor activităţii, iar pe de altă parte găsirea altor surse de finanţare.  

 

Raportul de activitate pe care vi-l propunem în paginile ce urmează, descrie activităţile mai 

importante din anul 2009. 

 

 

  

 

Tiberiu Nistor 

Preşedinte C.D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITOLUL I 

 

Prezentarea Asociaţiei ,,Centrul de Voluntariat Simeria''(VOLSIM) 

 

Prezentarea organizaţiei: 

 Asociaţia ,,Centrul de voluntariat Simeria''(VOLSIM), este o organizaţie neguvernamentală, 

neafiliată politic, independentă şi nonprofit, înfiintata în anul 2005, în oraşul Simeria.  

 

Scopul organizaţiei: 

- promovează voluntariatul ca mod de implicare a comunităţii în soluţionarea problemelor cu care se 

confruntă aceasta. 

- promovează implicarea activă în viaţa comunităţii şi crede în potenţialul nelimitat al fiecărui membru din 

comunitate de a participa la prevenirea şi soluţionarea problemelor comune. 

 

Obiectivele Asociaţiei ,,Centrul de Voluntariat Simeria''(VOLSIM) 

 Recrutarea şi formarea de voluntari pentru alte organizaţii şi instituţii, legal constituite; 

 Acordarea de consultanţă organizaţiilor/institutiilor  pentru elaborarea unei strategii cu privire la 

voluntariat, legal constituite; 

 Instruirea şi supervizarea managerilor de voluntari cu privire la managementul voluntarilor;  

 Organizarea de campanii şi evenimente de promovare a voluntariatului şi de apreciere a muncii 

prestate de voluntari în folosul comunităţii locale; 

 Colaborarea cu alte centre de voluntariat din ţara şi din străinatate în vederea dezvoltarii şi 

promovarii voluntariatului; 

 Dezvoltarea de programe de voluntariat proprii sau în parteneriat cu alte organizaţii şi instituţii, 

legal constituite; 

 Sprijinirea creării de noi centre de voluntariat; 

 Dezvoltarea de programe sociale în domenii deficitare sau în care nu există iniţiative similare; 

 Atragerea de fonduri pentru sprijinirea programelor de voluntariat proprii şi a altor organizaţii şi 

instituţii; 

 Prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă civilă; 

 Promovarea concepţiei de protecţie civilă a populaţiei şi bunurilor materiale din comunitate în 

situaţii de urgenţă civilă. 

 

 Pentru atingerea obiectivelor propuse „Centrul de Voluntariat Simeria” (VOLSIM) a desfăşurat în anul 

2009  următoarele activităţi: 

 

 Elaborarea de proiecte şi programe de voluntariat singuri sau în parteneriat; 

 Iniţierea sau participarea la programe regionale, naţionale şi internaţionale cu privire la voluntariat; 

 Organizarea/sau în colaborare de seminarii, mese rotunde, campanii, evenimente, conferinte, 

forumuri, expoziţii, simpozioane şi colocvii; 

 Programe de instruire, formare, cercetare, informare şi consultantă; 

 Editarea de publicatii şi realizarea de materiale în legatură cu scopul şi  obiectivele propuse; 

 Activităţi economice legate de scopul şi  obiectivele asociaţiei în conformitate cu legislaţia în 

vigoare; 

 Alte activităţi legale legate de atingerea scopului şi a obiectivelor. 

             

 Structura de conducere a Asociaţiei „Centrul de Voluntariat Simeria ” (VOLSIM) este următoarea: 

 

Adunarea generală (AG) – constituită din totalul membrilor asociaţi şi deschisă tuturor membrilor 

(asociaţi, simpatizanţi, onorifici), reprezintă organul suprem de decizie al organizaţiei;  

Consiliul Director (CD) – organul de decizie al organizaţiei în perioada dintre două AG; 

Comisia de cenzori – organul de control financiar al organizaţiei. 



     Consiliul Director este compus din 5 membri, aleşi pe o perioadă de 2 ani, mandatul lor putând fi 

prelungit. Preşedintele este de drept şi preşedintele Consilului Director. În cazuri excepţionale, AG poate 

revoca membrii CD înaintea expirării mandatului.  

 

Structura Consiliului Director al Asociaţiei „Centrul de Voluntariat Simeria” (Volsim) este următoarea: 

 

Preşedinte CD:   Nistor Tiberiu                - ing. dipl. 

Vicepreşedinţi:   Sarbovici Cristian          -  student 

                            Oprişa Adrian                -  economist 

                            Vinczi Gavril                 -  psiholog 

Secretar:              Antinie Constantin         -  colonel(r) 

 

 

 

CAPITOLUL II       Programele asociaţiei în anul 2009 

 

 

Februarie 2009 

 

* O acţiune de suflet a voluntarilor activi a fost direcţionată spre elevi cu dizabilităţi ai Centrului de 

Pedagogie Curativa Simeria. 

 
 

Elevii acestui centru, au primit pachete de biscuiţi oferite de sponsori inimoşi, care cu siguranţă 

cunosc că dincolo de frumuseţea nemărginită a zilei există adâncul nefericit al întunericului. Cu siguranţă 

pachetele nu au fost substanţiale, însă sufletele lor curate şi pure au putut aprecia, bucurându-se de atenţia 

oferită. Poate nu e mult, însa suficient să poţi citi pe chipurile şi în ochii acestor copii nefericiţi, bucuria. 

Uneori cu puţin însă din suflet poţi oferi mult. Mulţumim, celor ce ştiu să-şi întoarca privirea spre cei care 

au mare nevoie de un zâmbet şi de o mână întinsă.  

 

* Din 16 februarie pâna la 2 martie, un voluntar senior, al asociaţiei, alături de alţi  3 voluntari din ţară, în 

cadrul unui proiect Rămai activ! Fi voluntar, a fost în Slovacia unde s-au desfăşurat activităţi de 

voluntariat, întâlniri, etc, alături de alte organizaţii neguvernamentale. 

 

* S-a întrunit adunarea extrordinară a asociaţiei de voluntariat, s-au prezentat rezultatele financiare ale 

asociaţiei şi s-au stabilit proiectele de activităţi pentru anul curent, precum şi strategia asociaţiei pentru 

realizarea obiectivelor propuse. 

 

* Voluntarii Centrului ,,VOLSIM’’ s-au adunat în după-masa zilei de 25 februarie 2009 pentru ca 

împreună sa confecţioneze mărţişoare spre a le oferi simeriencelor. 

Mărţişoarele au fost confecţionate din materiale aduse de cadrele didactice de la Şcoala Generală din oraş, 

membre ale asociaţiei, precum şi de tinerilor voluntari care şi-au adus aportul prin dorinţa de a fi utili. 

Atmosfera a fost placută, animată de haz dar plină de optimism şi speranţă. 

Rezultatul acţiuni : 250 mărţişoare  

Destinatari :  femeile din oraşul Simeria – de 1 Martie 

Mesajul : 1 Martie cu bucurie şi direcţionarea a 2%, sperăm noi cei implicaţi, că mesajul va fi de bun augur 

pentru ambele părţi. 

’’O primavară frumoasă şi însorită pentru cetăţenii simerieni’’ şi fonduri noi pentru VOLSIM. 



 
 

Separat, copiii şi elevii de la gradiniţe şi şcoli au confecţionat sub îndrumarea membrilor VOLSIM  peste 

400 mărţişoare pentru mamele lor. 

 Ziua de 8 martie ,,Ziua Femeii” s-a desfăşurat într-un cadru organizat, oferindu-se flori doamnelor din 

cadrul centrului, petrecând o după amiază placută. 

  

* În data de 07.03.2009, 16 voluntari au participat la o acţiune de ecologizare în Parcul Dendrologic 

Simeria. A fost pentru prima dată când o mamă (de la emisiunea - Schimb de mame) din judeţul Neamţ a 

ajuns vinerea în Simeria, iar sâmbăta a fost prezentă şi la această acţiune.  

A fost recompensată din partea centrului cu tricou, sapcă, diplomă de participare, etc.   

  

* În cadrul proiectului educativ, derulat prin asociaţie ,,Ecofest Junior” Secţiunea Eco Junior Artist, 

ansamblul folcloric “Romana” din Simeria a participat în finala ,,Concursului Internaţional de Creativitate, 

Talent şi Ingeniozitate din şcoli”, în Italia, 18-22 martie 2009 la San Remo. Hotărârea 27 din 12.03.2009 

privind asocierea C.J. Hunedoara cu Asociaţia VOLSIM are ca scop promovarea în lume a şcolii 

româneşti, a tradiţiilor populare şi folclorice ale judeţului Hunedoara, a educaţiei ecologice ca formă de 

voluntariat. Prin această deplasare am sperat la îmbunătăţirea imaginii ţării în Italia, faţă de faptele 

regretabile ale unor conaţionali cu atitudini deviante. 

 Mesajul echipei ECO este  Ieşiti în natură ! Simţiţi natura ! Iubiţi-o şi respectaţi-o ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fii alături de echipa VOLSIM  în  

 

Săptămâna Naţională a Voluntariatului (SNV) 

 

11 – 17 mai 2009  

 

EXPRIMĂ-TE PRIN FAPTE! FII VOLUNTAR! 

 

 

Asociaţia ,,Centrul de Voluntariat Simeria’’ (VOLSIM), împreună cu Pro Vobis – Centrul Naţional de 

Voluntariat şi Reţeaua Naţională a Centrelor de Voluntariat din România au participat în Săptămâna 

Naţională a Voluntariatului (SNV) ediţia 2009, în perioada 11-17 mai. SNV este un eveniment naţional 

menit să mobilizeze cât mai mulţi voluntari, care să contribuie la dezvoltarea comunităţilor lor şi să atragă 

sprijinul celorlalţi pentru activitatea voluntarilor şi recunoaşterea meritelor voluntarilor! Ediţia 2009 a SNV 

se desfăşoară sub motto-ul „Exprimă-te prin fapte! Fii Voluntar!” şi este finanţată de către Uniunea 

Europeană prin programul Tineret în Acţiune, administrat în România de ANPCDEFP.  

 

SNV a fost un eveniment deschis tuturor: persoane care cred că prin fapte mici pot schimba ceva în mai 

bine, organizaţii, instituţii, companii, grupuri de iniţiativă care doresc să desfăşoare activităţi de voluntariat 

sub egida SNV, şi tuturor actualilor şi viitorilor voluntari care doresc sa se implice în activităţi de 

voluntariat în cadrul evenimentelor organizate în SNV.  

 

 

 

 

Raport final SNV 

 

 

EVALUARE CANTITATIVĂ 

 

Informaţii cumulate privind activităţile SNV 2009  

Localitatea: Simeria 

Centrul de Voluntariat Simeria (VOLSIM) 

 

Nr. organizaţii partenere în organizare 10 

Nr. voluntari implicaţi în organizare  9 

Nr. ore de voluntariat 885 

Valoarea muncii voluntarilor (prin raportare la salariul minim) 3318,75 

Nr. voluntari recrutaţi în cadrul evenimentului 18 

Nr. activitaţi organizate în cadrul evenimentului 12 

Nr. sponsori şi finanţatori   3 

Valoarea sponsorizărilor/finanţărilor/contribuţiilor în natură 500 

Valoarea sponsorizărilor/finanţărilor/contribuţiilor în bani 0 

Nr. apariţii media (presă scrisă/radio/televiziune/staţie radioamplificare)  6/24/0/18 

Nr. organizaţii participante la eveniment  22 

Nr. estimat de vizitatori 500 

Nr. colaboratori/parteneri media   5 

Nr. personalităţi locale care au vizitat evenimentul 13 

Nr. beneficiari direcţi 1000 

Resurse financiare directe investite de organizatori 525 

 

 

 

 

 



EVALUARE CALITATIVĂ 

 

 

Informaţii privind fiecare activitate desfăşurată în cadrul SNV 2009 în  Simeria.  

Pentru a fi incluse în Raportul Naţional SNV 2009, informaţiile despre activităţile noastre. 

 

Data: 11 mai 2009  

Localitatea: Simeria  

Organizator: Asociaţia Centrul de Voluntariat Simeria (VOLSIM)  

Descrierea activităţii: Promovarea S.N.V. la nivel local şi a ideii de voluntariat 

Rezultate: Distribuire de materiale promoţionale, recrutarea a 18 noi voluntari, 21 persoane au direcţionat 

cei 2% din impozit.    

 

Data: 11 mai 2009  

Localitatea: Simeria  

Organizator: Asociaţia Centrul de Voluntariat Simeria (VOLSIM)  

Descrierea activităţii: Târg de voluntariat  - ,,ExpoVolsim,,                                                         

Rezultate: Suma strânsă de 100 lei  a fost folosită  pentru dulciuri şi suc pentru copii de la Centrul de 

Pedagogie Curativă Simeria.     

 

Data: 12 mai 2009  

Localitatea: Simeria  

Organizator: Asociaţia Centrul de Voluntariat Simeria (VOLSIM) 

Descrierea activităţii: Masă rotundă cu tinerii voluntari şi factorii interesaţi din comunitate pe tema legii 

voluntariatului.  

Rezultate: concluziile au fost cuprinse în raportul întâlnirii, fiind implicaţi voluntari de la VOLSIM, 

reprezentanţii administraţiei publice locale, instituţiilor locale, judeţene şi ONG-uri. S-au distribuit mape, 

pixuri, program SNV, fluturaşi, legea voluntariatului fiecărui participant – 29 persoane. 

 

Data: 12 mai 2009  

Localitatea: Simeria  

Organizator: Asociaţia Centrul de Voluntariat Simeria (VOLSIM),  

Parteneri: AIDD Simeria, Europe Direct, BCC Simeria şi Primăria oraşului Simeria  

Descrierea activităţii: Dezbatere pe tema alegerilor euro-parlamentare. Seminar privind luarea deciziilor 

privind dezvoltarea locală cu tema „Participarea cetăţenească activă - din perspectiva transparenţei în 

administraţia publică şi liberului acces la informaţia de interes public”. 

Rezultate: Creşterea implicării tinerilor ca mijloc de stimulare a cetăţeniei europene şi a participării active, 

a cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor şi influenţarea politicilor publice locale, spijinind iniţiativele 

cetăţeneşti, precum şi cele referitoare la voluntariat.  

 

Data: 13 mai 2009  

Localitatea: Simeria  

Organizator: Asociaţia Centrul de Voluntariat Simeria (VOLSIM) 

Descrierea activităţii: Activităţii de socializare cu elevii cu dizabilităţi de la CPC Simeria. 

Rezultate: Activitate premergătoare de colectare jucării, încălţăminte, îmbrăcăminte, etc. pentru a fii 

donate acestor copii cu dizabilităţi. Scopul de a  lucra în echipă, de a cunoaţte aceşti copii, de a manifesta 

atitudini pozitive, faţă  de cei aflaţi în suferinţă.  

 

Data: 13 mai 2009  

Localitatea: Simeria  

Organizator: Asociaţia Centrul de Voluntariat Simeria (VOLSIM) 

Descrierea activităţii: Activitate de vopsire faţadă la Centrul de Pedagogie Curativă Simeria. 

Rezultate: Vopsirea a 2 faţade exterioare cu lac de la sediul centrului. Voluntarii s-au imlicat activ, lucrând 

în echipă. Au devenit mai responsabili, iar abilităţile practice şi le-au îmbunătăţit. S-au angajat pe viitor să  

termine vopsirea întregului sediu. 



Data: 14 mai 2009  

Localitatea: Simeria  

Organizatori: Asociaţia Centrul de Voluntariat Simeria (VOLSIM),  

Parteneri: IPJ Hunedoara, Poliţia Simeria, ISJ Hunedoara, Şcoala Generală Simeria, Fundaţia Conexiuni, 

Primăria oraşului Simeria 

Descrierea activităţii: Prevenirea comportamentelor de risc. Tineri împotriva delicvenţei. 

Rezultate: Elevii din şcolile din Simeria şi-au însuşit cunoştinţele despre combaterea consumului de alcool, 

tutun, droguri şi delicvenţă juvenilă. S-au distribuit materiale promoţionale şi informative în acest scop. 

 

Data: 15 mai 2009  

Localitatea: Simeria  

Organizator: Asociaţia Centrul de Voluntariat Simeria (VOLSIM) 

Descrierea activităţii: Ecologizare parc dendrologic 

Grupe de la grădiniţe, elevii, educatori, profesori, părinţi şi voluntarii de la Volsim au venit cu entuziasm 

în parc pentru a schimba faţa acestuia.  

Rezultate: S-au colectat 200 saci de resturi şi s-a lăsat în urmă un lac şi un parc mai curat. Elevi şi tineri au 

conştientizat că indiferent de vârstă, sex, naţionalitate, dar cu aceeaşi idealuri pot schimba ceva în jurul lor. 

Am realizat că împreună pot să influenţeze pozitiv mentalitatea şi viziunea privind mediul cât şi impactul 

lui asupra sănătăţii. 

  

Data: 15 mai 2009  

Localitatea: Simeria  

Organizator: Asociaţia Centrul de Voluntariat Simeria (VOLSIM) 

Descrierea activităţii: Reparare podeţe din parcul dendrologic 

Voluntarii de la Volsim au reparat 2 podeţe din parc, formând o echipă unită, ştiindu-şi fiecare sarcinile    

s-au mobilizat exemplar şi au reparat  podeţele. Materialele folosite au fost 1 kg cuie şi 0,6 mc cherestea. 

Voluntarii au venit echipaţi cu cele necesare pentru finalizarea acestei acţiuni.  

Rezultate: podeţele pot fi accesate în deplină siguranţă. 

 

Data: 15 mai 2009  

Localitatea: Călan  

Organizator: Asociaţia Centrul de Voluntariat Simeria (VOLSIM) 

Descrierea activităţii: Ecologizare 

Elevii şi preşcolarii sub îndrumarea cadrelor didactice s-au mobilizat pentru a menţine curat parculeţul din 

centrul oraşului şi marginea şoselei care face legătura între oraşul nou şi cel vechi până la Râul Strei. 

Rezultate: 15 saci de gunoi, deşeuri colectate şi depozitate. 

 

Data: 16 mai 2009  

Localitatea: Simeria  

Organizator: Asociaţia Centrul de Voluntariat Simeria (VOLSIM),  

Parteneri: Asociaţia Waldorf Simeria 

Descrierea activităţii: Locuinţe ecologice- între tradiţie şi modernism în Europa. 

O expoziţie cu locuinţe ecologice şi o prezentare interesantă au fost arătate invitaţilor, impresionându-i în 

mod plăcut. 

Rezultate: 80 vizitatori  

 

Data: 17 mai 2009  

Localitatea: Simeria  

Organizator: Asociaţia Centrul de Voluntariat Simeria (VOLSIM) 

Descrierea activităţii: Sărbătoarea voluntarilor  

Recunoaşterea meritelor voluntarilor implicaţi în organizarea S.N.V. 2009. Festivitate de premiere. 

Rezultate: Decernarea diplomelor participanţilor la SNV 2009. 

 

 

 



 

 
 

 

 
 

 

 

* În data de 15 octombrie 2009 a avut loc în Simeria evenimentul Caravana ,,Urmează voluntarii’’, cu 

activitatea locală ,,Etichetarea fondului dendrologic al Arboretumului Simeria’’. Tot în aceiaşi zi, a avut 

loc la Simeria, o conferinţă de presă, la care au participat voluntarii din Oradea, care ne-au predat ştafeta şi 

care au fost întâmpinaţi cu pâine şi sare de voluntarii simerieni. Ramona Dragomir, coordonatoarea 

programelor de voluntariat din cadrul Provobis, Centrul Naţional de voluntariat, ne-a descris circuitul 

caravanei, ideea acţiunii şi ne-a împărtăşit şi gândurile de viitor în ceea ce priveşte activitatea de 

voluntariat pe plan naţional. 

După conferinţă, în ecourile spotului caravanei care s-a auzit în întreg oraşul, s-a pornit într-un marş spre 

Parcul Dendrologic Simeria, unde s-au montat 50 de plăcuţe cu denumirea în latină şi română a arborilor, 

s-a ecologizat parcul şi albia râului Strei şi s-au distribuit pliante către populaţie privind importanţa 

păstrării unui mediu mai curat. În ciuda timpului nefavorabil, peste 250 de persoane au participat la 

acţiune. Aceştia au  fost întâmpinaţi la finalul activităţii cu ceai, sucuri, dulciuri, etc. 

 

* În data de 16 octombrie 2009, 12 voluntari de la Simeria au plecat spre Resiţa pentru a preda ştafeta şi 

pentru a-i ajuta pe voluntarii din Reşita în implementarea activităţilor locale. 



Organizatorul acţiunii: Asociaţia Centrul de voluntariat (VOLSIM) Simeria, în colaborare cu Primăria 

oraşului Simeria şi ICAS –Staţiunea Simeria. 

Participanţi:  Centrul Europe Direct al judeţului Hunedoara 

                     Centrul Naţional de voluntariat Provobis Cluj-Napoca 

                     Primăria comunei Băcia 

                     Centrul Unic de Voluntariat Comunitar Oradea 

                     Sistemul de Gospodărire Apele Române Deva 

                     Poliţia Rutieră Simeria 

                     Poliţia de Proximitate Simeria 

                     Şcoala Generală Simeria 

                     Şcoala Waldorf Simeria 

                     Colegiul Tehnic ,,Anghel Saligny’’, Simeria 

                     Grădiniţele din Simeria 

                     Centrul de Pedagogie Curativă Simeria 

Realizări: 50 plăcuţe montate în parc, 100 de saci de gunoi colectaţi, 300 de pliante distribuite în Simeria 

(strada Traian şi Biscaria), Batiz, Băcia, Tâmpa. 

 

 
 

* În data de 6 noiembrie 2009, în sala de şedinţe a Consiliului Local al oraşului Simeria a avut loc 

seminarul ,,Spunem DA’’ colaborării, comunicării şi schimbului de informaţii între 12 ONG-uri 

participante. 

D-na Mellisa Culkin – voluntară în cadrul Centrului Habitat pentru Umanitate din Craiova şi în cadrul 

organizaţiei ,,Corpul Păcii’’ din SUA a împărtăşit participanţilor experienţa ei în strângerea de fonduri, 

prezentând principalele instrumente şi metode de strângere a fondurilor pentru organizaţiile 

nonguvernamentale. 

D-nul Micah Carbonneau, organizatorul evenimentului ,,Crăciun la Castel’’, ediţia a-II-a, care se va 

desfăşura la castelul de la Hunedoara în perioada 11-13 decembrie 2009, s-a adresat participanţilor la 

seminar punându-le la dispoziţie materiale de informare asupra evenimentului, invitând fiecare organizaţie 

să participe la aceasta activitate. S-au discutat aspecte organizatorice, iar participanţii la seminar au venit 

cu propuneri pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii. Organizaţiile nonguvernamentale care 

doresc să participe anul acesta la activitate trebuie să completeze un formular de participare în care vor 

menţiona: numele organizaţiei participante, numărul voluntarilor care vor participa, dacă participanţii au în 

componentă grupuri muzicale, grupuri de dansuri, teatru,etc. Fiecare organizaţie a primit gratuit un brad de 

Crăciun pe care la împodobit cu ocazia evenimentului. 

D-nul Ted Williams, voluntar în cadrul organizaţei ,,Corpul Păcii’’ ne-a prezentat principalele asemănări şi 

deosebiri între ONG-urile din Romania şi cele din SUA, descriind cele mai importante organizaţii de 

caritate şi nonprofit din SUA, precum şi modul de colaborare dintre ONG-uri şi guvernul american. 

D-na Chira Monica, specialist în relaţii publice şi comunicare din cadrul Centrului Europe Direct 

Hunedoara a prezentat centrul, principalele servicii pe care le oferă şi cele mai importante activităţi de 

succes  din anul 2009. 

La sfârşitul seminarului d-nul Nistor Tiberiu, preşedinte al asociaţiei Volsim a făcut o scurta descriere a 

Centrului Volsim şi a activităţilor desfăşurate de aceasta de la înfiinţare până în momentul de faţă şi a 



invitat participanţii să participe cu cel puţin o activitate în SNV şi să se facă cunoscuţi prin publicaţia 

,,Portret de voluntar’’ care reuneşte portretele celor mai merituoşi voluntari din comunităţile locale. 

 

* În data de 8 noiembrie 2009,  la evenimentul ,,Fii satului” 5 voluntari ai organizaţiei noastre s-au 

deplasat în satul  Banpotoc din judeţul Hunedoara, unde, la căminul cultural din localitate unde au 

prezentat o expoziţie de obiecte cu vânzare. Din banii obtinuţi, se vor cumpăra în luna decembrie cadouri 

pentru copiii defavorizaţi social din Simeria. 

 

* În data de 16 noiembrie 2009, 10 voluntari s-au deplasat la Casa de cultură Deva unde au ajutat la 

desfăşurarea în bune condiţii a evenimentului caritabil ,,O picătura de suflet” la care Volsim a fost 

colaborator. 

 

Totodată s-au demarat procedurile şi pregătirile pentru Seara de caritate din 04.12.2009 destinată 

persoanele nevoiaşe şi a Galei de Decernare a Premiilor pentru Implicarea în Comunitate cu ocazia 

sărbătoririi Zilei Internaţionale a Voluntarilor. 

Centrul de Voluntariat Simeria (VOLSIM) a organizat vineri 4 decembrie, la restaurantul Ursu Negru, 

„Gala de Decernare a Premiilor pentru Implicare in Comunitate” ediţia a V-a, pentru a reuni voluntari, 

organizaţii şi instituţii locale care lucrează cu voluntari, finanţatori, sponsori şi jurnalişti care au reflectat 

activitatea de voluntariat desfăşurată. În cadrul Galei au fost acordate diplome şi premii simbolice a celor 

care s-au implicat activ. Au participat cca 150 de persoane şi au fost acordate diplome şi premii simbolice. 

Evenimentul de decernare a fost precedat de Seara de Caritate „Nu sunteţi singuri!” ediţia a V-a, 

organizată de Volsim împreună cu Primăria oraşului. Sumele obţinute din vânzarea biletelor, a donaţiilor, 

sponsorizarilor, etc. au fost utilizate pentru ajutorarea persoanelor cu venituri mici şi a copiilor şi tinerilor 

defavorizaţi; astfel au fost distribuite 103 pachete în valoare de 2000 RON. Cei prezenţi au avut parte de 

multă muzică bună şi un târg de voluntariat cu produse din zonă, cât şi de posibilitatea de a oferi o donaţie. 

 

                            

          



Propuneri  pentru anul 2010: 

 

-  participarea la întâlnirile reţelei, în campania naţională de promovare a voluntariatului; 

-  participarea la acţiuni comune cu R.N.C.V. din România; 

- activităţi diverse în Săptămâna Naţională a Voluntariatului (SNV)- ed. a V-a; 

-  realizarea activităţilor, proiectelor în limita bugetului aprobat; 

-  realizarea demersurilor necesare pentru dobândirea unui sediu nou; 

-  atragerea de sponsori în vederea derularii în condiţii normale a acţiunilor; 

-  intensificarea acţiunilor privind direcţionarea a 2%, etc; 

-  crearea unei imagini mai clare despre ce înseamnă să fii voluntar; 

-  motivarea voluntarilor cu ocazia ,,Zilei internaţionale a voluntariatului,, din 05.12.2010 cu diplome şi 

premii pentru cei mai activi în strângerea fondurilor de 2%.  

-  elaborarea de proiecte în parteneriat cu instituţiile publice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL III  SITUAŢIA FINANCIARĂ A  ASOCIAŢIEI 

 

 

Date financiare privind activitatea 

Asociaţiei „Centrul de Voluntariat Simeria” (VOLSIM) 

 

             Veniturile obţinute în anul 2009 se ridică la un total de 50441 RON , din care cele mai importante 

sunt: 

Venituri din cotizaţiile membrilor şi contribuţiile baneşti sau în natură a membrilor şi simpatizanţilor: 

 806,87 RON 

Venituri din donaţii: 8153 RON 

Venituri din sume sau bunurile primite prin sponsorizare: 11699,14 RON 

Venituri  din subventii de la Consiliul Judetean-17737,50 RON 

Venituri din cote parti conform statutului -6072,15 RON 

Alte venituri din activitati fara scop patrimonial: 2,04  RON 

Venituri din dobanzi : 116,18 RON 

 

 Cheltuielile efectuate in anul 2009 se ridica la suma de: 47558  RON din care : 

Cheltuieli cu combustibilul-3742,92 RON 

Cheltuieli cu alte materiale consumabile-9015,69 RON 

Cheltuieli cu materiale de natura obiectelor de inventar :2009 RON 

Cheltuieli cu materialele nestocate-1945,35 RON 

Cheltuieli cu colaboratorii-419 RON 



Cheltuieli cu protocolul,reclama si publicitatea-1034,31 RON 

Cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane :7303,02 RON 

Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferuri-18782,93 RON 

Cheltuieli  postale si taxe de comunicatie : 397,09 RON 

Cheltuieli cu servicii bancare si asimilate :248,90 RON 

Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti :2639,35   RON 

Cheltuieli cu impozitele taxele si varsamintele asimilate : 20 RON 

 

            La finele anului 2009 rezultatul net al exercitiului este un excedent de 2883 RON. 

 Cauzele realizării acestui rezultat: Asociaţia VOLSIM s-a mobilizat în special  pentru direcţionarea  

a   2% din impozit către asociaţie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bugetul Asociaţiei ,,Centrul de Voluntariat  Simeria’’(VOLSIM) 

Pe Anul 2010 ron 

 

  

      Clasificare capitol bugetar                                      

Realizari 2009         

Prognozat 2010 

Venituri din cotizaţiile membrilor şi contribuţiile 

baneşti sau în natură a membrilor şi 

simpatizanţilor:   

806,87  900 

Venituri din donaţii:  8153 9000 

Venituri din sume sau bunurile primite prin 

sponsorizare:  

11699,14 8000 

Venituri  din subventii de la Consiliul Judetean- 17737,50 0 

Venituri din cote parti conform statutului  6072,15 7000 

Alte venituri din activitati fara scop patrimonial 2,04 10 

Venituri din dobanzi  116,18 150 

Cheltuieli cu combustibilul 3742,92 1000 

Cheltuieli cu alte materiale consumabile- 9015,69 10000 

Cheltuieli cu materiale de natura obiectelor de 

inventar  

2009 2500 

Cheltuieli cu materialele nestocate 1945,35 2000 

Cheltuieli cu colaboratorii 419 500 

Cheltuieli cu protocolul, reclama si publicitatea 1034,31 1200 

Cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane  7303,02 2000 

Cheltuieli cu deplasari , detasari si transferuri 18782,93 1000 

Cheltuieli  postale si taxe de comunicatie : 397,09 500 

Cheltuieli cu servicii bancare si asimilate  248,90 300 

Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti  2639,35 3000 

Cheltuieli cu impozitele taxele si varsamintele 20 100 



asimilate  

 

 

 

 



    
ASOCIAŢIA ,,CENTRUL DE VOLUNTARIAT SIMERIA” (VOLSIM)

                            MEMBRU                                           MEMBRU FONDATOR

                               

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2010
AL ASOCIAŢIEI CENTRUL DE VOLUNTARIAT  SIMERIA                      

(VOLSIM)   

            
Contact:

335900 – Simeria, jud. Hunedoara, Romania

Str. A. Iancu 7/C/47

tel. 0749059424, 0726026172

e-mail: volsim2005@yahoo.com

web: www.volsim.ro



CAPITOLUL I

Prezentarea Asociaţiei ,,Centrul de Voluntariat Simeria''(VOLSIM)

Prezentarea organizaţiei:

Asociatia ,,Centrul de voluntariat Simeria'' (VOLSIM) este o organizaţie neguvernamentală, neafiliată 
politic, independentă şi nonprofit, înfiinţată în anul 2005, în oraşul Simeria.
Asociaţia Volsim este membră a Reţelei Naţionale a Centrelor de Voluntariat din România 
(RNCV) şi membru fondator al Federaţiei organizaţiilor care sprijină dezvoltarea voluntariatului 
din România (VOLUM).

Scopul organizaţiei:

- promovează voluntariatul ca mod de implicare a comunităţii în soluţionarea problemelor cu care se 
confruntă aceasta.
- promovează implicarea activă în viaţa comunităţii şi crede în potenţialul nelimitat al fiecărui membru 
din comunitate de a participa la prevenirea şi soluţionarea problemelor comune.

Obiectivele Asociaţiei ,,Centrul de Voluntariat Simeria'' (VOLSIM)

- Recrutarea şi formarea de voluntari pentru alte organizaţii şi instituţii, legal constituite;
- Acordarea de consultanţă organizaţiilor/instituţiilor pentru elaborarea unei strategii cu privire la 

voluntariat;
- Instruirea şi supervizarea managerilor de voluntari cu privire la managementul voluntarilor; 
- Organizarea de campanii şi evenimente de promovare a voluntariatului şi de apreciere a muncii 

prestate de voluntari în folosul comunităţii locale;
- Colaborarea cu alte centre de voluntariat din ţară şi din străinătate în vederea dezvoltării şi 

promovării voluntariatului;
- Dezvoltarea de programe de voluntariat proprii sau în parteneriat cu alte organizaţii şi instituţii;
- Sprijinirea creării de noi centre de voluntariat;
- Dezvoltarea de programe sociale în domenii deficitare sau în care nu există iniţiative similare;
- Atragerea de fonduri pentru sprijinirea programelor de voluntariat proprii şi a altor organizaţii şi 

instituţii;
- Promovarea tinerilor şi dezvoltarea sectorului asociativ de tineret;
- Prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă civilă;
- Promovarea concepţiei de protecţie civilă a populaţiei şi bunurilor materiale din comunitate în 

situaţii de urgenţă civilă.
    
   Pentru atingerea obiectivelor propuse „Centrul de Voluntariat Simeria” (VOLSIM) a desfăşurat 
în anul 2010 următoarele activităţi:
- Elaborarea de proiecte şi programe de voluntariat;
- Iniţierea sau participarea la programe regionale, naţionale şi internaţionale cu privire la voluntariat;
- Organizarea de seminarii, mese rotunde, campanii, evenimente, conferinţe, forumuri, expoziţii, 

simpozioane şi colocvii;
- Programe de instruire, formare, cercetare, informare şi consultanţă;
- Editarea de publicaţii şi realizarea de materiale în legătură cu scopul şi  obiectivele propuse;
- Activităţi economice legate de scopul şi obiectivele asociaţiei în conformitate cu legislaţia în 

vigoare;
- Alte activităţi legate de atingerea scopului şi a obiectivelor.



În perioada 5-6 martie 2010 d-nul Antinie Constantin, secretar al asociaţiei Volsim a participat la 
întîlnirea RNCVR care a avut loc la Satu-Mare. În cadrul întîlnirii s-a prezentat bilanţul Caravanei 
Voluntarilor din 2009, s-a făcut o evaluare a reţelei (puncte tari, puncte slabe, oportunităţi, ameninţări), 
s-a discutat asupra ghidului de bune practici, s-a discutat asupra modalităţilor de colaborare cu centrele 
de voluntariat, s-au schiţat acţiunile comune cu ocazia SNV 2010.

Sub sloganul „Orice ai face, fii Eco - Friendly!” s-au desfăşurat activităţile cuprinse în Proiectul „Tineri 
în acţiune” – „Youth in Eco Action”, derulat între 7-16 aprilie 2010, în Eskisehir, Turcia. Acest program 
de formare a fost implementat de DEM, Experimental Training Center Turcia şi susţinut de Comunitatea 
Europeană pentru Tineret .
Scopul general al acestui curs internaţional de formare  a fost  de a atrage tineri din toate ţările europene, 
capabili de a transpune în proiecte rezolvarea unor probleme ecologice.
Din România a fost selectată echipa formată din doi parteneri, care au demonstrat că munca în echipă 
este cea mai avantajoasă în orice situaţie: cea a Festivalului Internaţional „ECOFEST JUNIOR” Simeria, 
coordonată de institutor Cernescu Mărioara şi cea a Asociaţiei de Voluntariat „VOLSIM”, coordonată de 
Tiberiu Nistor. 
Mesagerii acestor organizaţii, care şi-au cîştigat prestigiul pe plan local şi naţional prin activităţi 
ecologice, au fost institutor Petronela Luncan şi Isabela Pop, care au avut bucuria de a le promova şi la 
nivel internaţional.
Asociaţia Volsim a susţinut financiar deplasarea celor 2 persoane în Turcia.

Bilanţul Săptămînii Naţionale a Voluntariatului
Simeria, 19-25 aprilie 2010

       Pro Vobis - Centrul Naţional de Voluntariat împreună cu RNCVR - Reţeaua Naţională a Centrelor 
de Voluntariat din România a organizat Săptămîna Naţională a Voluntariatului în perioada 19-25 aprilie 
2010, în toate comunităţile unde există centre de voluntariat, organizaţii care implică voluntari şi oameni 
cu iniţiativă.
        În cadrul ediţiei 2010, oameni cu iniţiativă din comunităţi urbane şi rurale din 34 de judeţe plus 
capitala şi-au pus imaginaţia şi entuziasmul la contribuţie pentru a planifica un total de peste 500 de 
acţiuni de voluntariat prin intermediul cărora să fie soluţionate probleme identificate în comunitatea 
locală.
       La  Simeria s-au desfăşurat un număr de 12 activităţi de voluntariat  în perioada 19–25  aprilie 2010 
după cum urmează:

Data: 19 aprilie
Localitatea: Orăştie - Colegiul Naţional “Aurel Vlaicu”
Organizatori: Asociaţia Centrul de Voluntariat VOLSIM Simeria şi  I.P.J. Hunedoara
Descrierea activităţii: Prevenirea comportamentelor de risc: a avut loc o expunere de materiale video cu 
tema ,,Delincvenţă vs Libertate’’, după care s-au dezbătut cu elevii şi cadrele didactice prezente aspecte 
legislative legate de comportamentele de risc, dezavantajele pe termen lung ale terebilismului specific 
adolescenţei. Rezultate:115 elevi ai claselor 9-12, 3 cadre didactice, 5 cursuri de educaţie civică şi de 
prevenire a comportamentului de risc distribuite.

Data: 19 aprilie
Localitatea: Simeria, Piaţa Unirii
Organizatori: Asociaţia Centrul de Voluntariat VOLSIM Simeria 
Descrierea activităţii: s-au distribuit materiale informative primite de la reţea, pliante, afişe promovare 
voluntariat, cereri 230, afişe program Tineret în Acţiune, pixuri, baloane, s-a organizat un tîrg de
voluntariat cu vînzare de obiecte create de elevi ai Şcolii Generale Simeria şi ai Şcolii Waldorf, s-a 
transmis prin staţie la nivel de oraş spotul SNV-ului.



Rezultate: 40 postere afişate, distribuit 300 de fluturaşi SNV, 60 tricouri, 250 de baloane, 30 de cereri 
230, 40 de afişe program TIA, 50 pixuri, obiecte vîndute în valoare de 200 lei, 18 spoturi SNV transmise 
prin staţia de amplificare înaintea demarării SNV şi în timpul desfăşurării acţiunilor din SNV.

Data: 20 aprilie
Localitatea: Rapoltu Mare- Şcoala Generală
Organizatori: Asociaţia Centrul de Voluntariat VOLSIM Simeria şi  I.P.J. Hunedoara
Descrierea activităţii: Prevenirea comportamentelor de risc: a avut loc o expunere de materiale video cu 
tema ,,Delincvenţă vs Libertate’’, după care s-au dezbătut cu elevii şi cu cadrele didactice prezente, 
aspecte legislative legate de comportamentele de risc, dezavantajele pe termen lung ale terebilismului 
specific adolescenţei.
Rezultate: au participat 66 elevi, 4 cadre didactice.

Data: 20 aprilie
Localitatea: Şcoala Generală Simeria
Organizatori: Asociaţia Centrul de Voluntariat VOLSIM Simeria şi  I.P.J. Hunedoara
Descrierea activităţii: Prevenirea comportamentelor de risc: a avut loc o expunere de materiale video cu 
tema ,,Delincvenţă vs Libertate’’, după care s-au dezbătut cu elevii şi cu cadrele didactice prezente, 
aspecte legislative legate de comportamentele de risc, dezavantajele pe termen lung ale terebilismului 
specific adolescenţei.
Rezultate: au fost prezenţi 257 elevi, 11 cadre didactice.

Data: 20 aprilie
Localitatea: Simeria, jud. Hunedoara
Organizatori: Asociaţia Centrul de Voluntariat VOLSIM Simeria, Primăria Simeria, A.N.P.C.D.E.F.P., 
AIDD Simeria şi Europe Direct.
Descriere activitate: Diseminare informaţii despre programul TIA - s-au informat participanţii la seminar 
asupra următoarelor probleme: prezentarea programului operaţional TIA, axele prioritare ale 
programului, termene limită pentru depunerea proiectelor, priorităţile programului pentru anul 2010, 
priorităţile naţionale ale programului, bugetul programului pe 2010 pe axe de acţiune, noutăţile anului 
2010.
O scurtă prezentare a Asociaţiei Volsim Simeria, Centrului Europe Direct al jud. Hunedoara, Biroul 
pentru Consiliere Cetăţeni Simeria, prezentarea cardurilor pentru tineri, rularea unui film în care au fost 
evidenţiate diferite proiecte în care sunt angrenaţi cetăţeni ai U.E, difuzare spot SNV 2010.
Rezultate: distribuţie 50 de mape cu material informative TIA, 40 pixuri, 40 ilustrate foto Simeria, 40 de 
ilustrate foto cu activităţile SNV, 1 film despre programele din U.E., difuzare prezentare în powerpoint 
despre TIA, 35 de elevi ai consiliilor elevilor de la CT „Anghel Saligny” Simeria şi Şcoala Generală
Simeria, beneficiari ai informării.

Data: 21 aprilie 2010
Localitatea: Simeria-Veche, Centrul de Pedagogie Curativă
Organizatori: Asociaţia Centrul de Voluntariat VOLSIM Simeria, C.P.C. Simeria
Descriere activitate: 10 voluntari ai Asociaţiei Volsim s-au deplasat la C.P.C Simeria, pentru continuarea 
lucrărilor de vopsire a clădirilor CPC, unde cadrele didactice îşi desfăşoară activitatea în vederea 
înfrumuseţării clădirilor şi protecţiei acestora împotriva agenţilor nocivi de mediu, acţiune de plantare de 
pomi în curtea CPC. Voluntarii s-au implicat activ, lucrînd în echipă. 
Rezultate: 50 mp de clădire vopsite, 20 de arbuşti plantaţi



Data: 22 aprilie
Localitatea: Simeria (şcoli, grădiniţe, licee, parcuri, căi de comunicaţii, maluri ale rîurilor, operatori 
economici)
Organizatori: Asociaţia Centrul de Voluntariat VOLSIM Simeria, Primăria Simeria.
Descriere activitate: ,,Ziua Pămîntului”, ecologizare generală în oraşul Simeria. Elevi ai şcolilor din
oraş, precum şi voluntari ai Asociaţie Volsim s-au deplasat în marş spre Parcul Dendrologic Simeria în 
vederea ecologizării albiei canalului Strei şi a aleilor şi spaţiilor verzi din parc. S-au strîns peturi, deşeuri 
metalice şi plastice de pe albia rîului Strei. Acţiunea s-a încheiat cu recompensarea celor care s-au 
implicat la acţiune, recunoasterea meritelor acestora şi o scurtă prezentare a activităţii Volsim şi a 
reţelei, evidenţierea principalelor oportunităţi pe care le regăsim în voluntariat. Elevii şi tinerii au 
conştientizat că indiferent de vîrstă, sex, naţionalitate, dar cu aceeaşi idealuri pot schimba ceva în viaţă 
şi în jurul lor. Am realizat că împreună putemt influenţa pozitiv mentalitatea şi viziunea privind mediul 
cît şi impactul lui asupra sănătăţii.
Rezultate: 50 de saci cu deleuri strînşi, 100 de elevi şi 10 cadre didactice participanţi la acţiune.

Data: 22 aprilie
Localitatea: Călan
Organizatori: Asociaţia Centrul de Voluntariat VOLSIM Simeria 
Descrierea activităţii: ecologizare în parcurile din oraş, curăţenie şi înfrumusetare zone verzi, alei, 
trotuare, distribuire afişe, pliante SNV 2010, sesiune informativă privind voluntariatul, participanţi elevi 
ai şcolilor din oraş, lucrări de curăţenie în curţile şcolilor.
Rezultate: 25 saci gunoi colectaţi, 4 afişe lipite, 25 ilustrate distribuite, 75 de elevi şi cadre didactice, 
voluntari, care s-au implicat activ în proiect.

Data: 23 aprilie
Localitatea: Deva, Liceul Teoretic Traian
Organizatori: Asociaţia Centrul de Voluntariat VOLSIM Simeria şi  I.P.J. Hunedoara, Inspectoratul de 
Jandarmi Judeţean Hunedoara -,,Decebal’’
Descrierea activităţii: prevenirea comportamentelor de risc: a avut loc o expunere de materiale video cu 
tema ,,Delincvenţă vs Libertate’’, după care s-au dezbătut cu elevii li cu cadrele didactice prezente, 
aspecte legislative legate de comportamentele de risc, dezavantajele pe termen lung ale teribilismului 
specific adolescenţei. Cu această ocazie s-au mai dezbătut următoarele teme: violenţa în familie, 
infractorul din perspectiva psihosocială, racolarea tinerilor de către găştile de cartier, aspecte legislative 
legate de comportamentele de risc.
Rezultate: au fost prezenţi 75 elevi ai claselor 9-12 şi 4 cadre didactice, 10 cursuri de educaţie civică
distribuite

Data: 23 aprilie
Localitatea: Deva
Organizatori: I.P.J. Hunedoara  şi Asociaţia Centrul de Voluntariat VOLSIM Simeria, Poliţia Simeria   
Descrierea activităţii: campanie stradală „Alianţă pentru siguranţă”: campanie stradală de protecţie 
împotriva furturilor din locuinţe şi din autovehicule. Acţiunea s-a desfăşurat în zona centrală a 
municipiului Deva. Scopul acţiunii a vizat informarea cetăţenilor cu privire la măsurile minime de 
siguranţă pe care ar trebui să le adopte în vederea prevenirii victimizării, pe acest segment de infracţiuni. 
Pe parcursul derulării activităţii, poliţiştii  şi voluntarii au purtat discuţii cu cetăţenii şi au  împărţit flyere 
cu caracter informativ - preventiv.
Rezultate:100 pliante distribuite



Data: 24 aprilie
Localitatea: Hunedoara, Palatul copiilor
Organizatori: Asociaţia Centrul de Voluntariat VOLSIM Simeria, Palatul Copiilor Hunedoara, Şcoala 
Generală Simeria şi Grădiniţa „Căsuţa Piticilor”, Direcţia Judeţeana de Tineret Hunedoara.
Descrierea activităţii: Medi@ Junior - Jurnalismul şcolar-activităţi în parteneriat educaţional naţional, 
primirea delegaţiilor participante la schimbul de experienţă, rolul educaţiei extraşcolare/nonformale în 
şcoala românească, vizitarea unităţii Clubul Copiilor Hunedoara, a standului expoziţional Medi@ 
Junior, lecţii demonstrative, lucru pe ateliere, lansare de carte, prezentarea activităţii Centrului Metodic 
din Municipiul Hunedoara, lansare de carte la Castelul Corvinilor din Hunedoara, vizitarea galaeriilor de 
arta, dezbateri, referate, demonstraţie de carturi şi aeromodele, vizitarea standului expoziţional Medi@ 
Junior, program artistic, activităţi în plen, prezentarea materialelor pe zone şi a premiilor Media Junior

Data: 25 aprilie 2010
Localitatea: Simeria-Veche
Organizatori: Asociaţia Centrul de Voluntariat VOLSIM Simeria
Descrierea activităţii: recunoaşterea meritelor voluntarilor implicaţi în organizarea S.N.V. 2009. 
Festivitate de premiere. Decernarea diplomelor participanţilor la SNV 2010, s-a prezentat filmul 
derulării evenimentelor din Caravana Voluntarilor şi activităţile centrelor de voluntariat din ţară.
Rezultate: decernarea a  30 de diplome particianţilor la SNV.

        Le mulţumim tuturor celor care s-au implicat activ în cadrul activităţilor din SNV, voluntari, elevi, 
cadre didactice, tuturor partenerilor noştri: Primăria Simeria, AIDD Simeria şi Centrul Europe Direct al 
Jud. Hunedoara, I.P.J. Hunedoara, Poliţia Simeria, Inspectoratul de Jandarmi ,,Decebal” Hunedoara,
Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” Simeria, Şcoala Generală ,,Sigismund Toduţă’’ Simeria, Colegiul 
Naţional “Aurel Vlaicu” Orăştie, Şcoala Generală Rapoltu Mare, Şcoala Waldorf Simeria, grădiniţe din
oraş, A.N.P.C.D.E.F.P, Centrul de Pedagogie Curativă Simeria Veche, Liceul Teoretic Traian Deva,
Palatul Copiilor Hunedoara, Direcţia Judeţeană de Tineret Hunedoara şi alţii care au fost alături de noi,  
cu dorinţa de a veni  cu  propuneri de activităţi pentru anul în curs,  precum  şi  pentru  SNV 2011.

Asociaţia pentru Integrarea Dezvoltării Durabile (AIDD) şi Centrul „Europe Direct” al judeţului 
Hunedoara, în colaborare cu Primăria Simeria, au organizat în data de 30 aprilie 2010 la restaurantul 
„Ursul Negru” din localitate, o manifestare deosebită.
În prezenţa a circa 200 de invitaţi, s-a desfăşurat Gala „Oameni de succes - Simeria 2010”, care a adus 
în atenţia participanţilor la manifestare persoane din viaţa publică a oraşului ce au desfăşurat activităţi 
remarcabile în diferite domenii şi care au înregistrat rezultate deosebite din punct de vedere profesional.
La secţiunea Organizaţii Non-Guvernamentale, Asociaţia „Centrul de voluntariat VOLSIM” a fost 
premiată ca cea mai activă organizaţie nonguvernamentală din oraş.

În data de 3 iunie 2010 a avut loc Adunarea generală de constituire a Federaţiei VOLUM şi a reunit 25 
de membri fondatori, cărora li s-au alăturat pînă în prezent alţi 15, Federaţia VOLUM avînd în prezent 
un număr de 40 de membri. Asociaţia Volsim Simeria a fost reprezentată de d-nul Nistor Tiberiu care a 
participat la întîlnirea din luna iunie şi a depus actele asociaţiei pentru aderare la federaţie, fiind 
acceptaţi ca membri fondatori.
În luna decembrie a anului 2010 a dobîndit personalitate juridică Federaţia VOLUM (Federaţia 
Organizaţiilor care Sprijină Dezvoltarea Voluntariatului în România). Federaţia VOLUM s-a constituit 
în urma unui efort coordonat de Pro Vobis – Centrul Naţional de Resurse pentru Voluntariat şi finanţat 
de Guvernele Islandei, Principatului Lichtenstein şi Norvegiei prin Mecanismul Financiar al Spaţiului 
Economic European şi Fundaţia CS Mott.



          Duminică, 13 iunie 2010, un număr de 5 voluntari de la Asociaţia VOLSIM au participat la o 
acţiune de conştientizare şi responsabilizare a picnicarilor, „Grătar curat 2010”, demarată de Asociaţia 
MaiMultVerde şi Golden Brau, marcă a Heineken România.
           Deplasarea prefaţează acţiunea din data de 3 iulie 2010 , cînd aproximativ 50 de voluntari vor fi 
prezenţi la o amplă acţiune de ecologizare a lacului Cinciş din jud. Hunedoara.
         Turiştii au fost informaţi asupra necesităţii păstrării unui mediu curat şi au fost invitaţi să ia parte 
la acţiunea din 3 iulie.
         Au fost distribuiţi saci menajeri pentru strîngerea deşeurilor. Voluntarii au oferit îndemnuri de 
păstrare a curăţeniei către turiştii prezenţi. 
          S-au identificat zonele din raza lacului Cinciş care urmează a fi ecologizate, s-au stabilit 
persoanele de legatură şi s-au discutat aspecte organizatorice cu privire la acţiunea ce urmează a fi 
demarată şi s-au făcut fotografii cu zonele de interes ce vor fi curăţate.
          A fost o zi deosebit de frumoasă, turiştii au fost foarte încantaţi de proiect, unii dintre ei chiar 
exprimîndu-şi dorinţa de a participa la acţiune şi au venit cu propuneri pentru a putea păstra un mediu cît 
mai curat: invitarea autorităţilor locale la acţiune, amplasarea de coşuri de gunoi cît mai aproape de 
malul lacului, pentru a facilita depozitarea deşeurilor menajere, stabilirea unor măsuri de sancţionare 
prin aplicarea de amenzi celor care nu protejează natura.
            Odată cu apariţia  primilor stropi de ploaie, cei cinci voluntari au finalizat misiunea din aceasta 
zi, urmînd ca ultimele aspecte organizatorice să fie detaliate la sfîrşitul săptămînii viitoare.

        În luna iunie Asociaţia Volsim a susţinut în calitate de partener demersurile Şcolii Generale din 
Simeria de organizare a Festivalului Internaţional Ecofest Junior.
Aproximativ 250 de elevi români, dar şi din Slovacia, Italia, Spania şi Turcia au participat la a VII-a 
ediţie a Festivalului Internaţional "Ecofest Junior", găzduit de Şcoala Generală din Simeria, la finele 
săptămînii trecute. Festivalul, care s-a desfăşurat pe 10 secţiuni, e gîndit ca o modalitate de mobilizare şi 
implicare a comunităţilor locale şi a tinerilor în lupta pentru protejarea mediului înconjurător şi s-a 
bucurat de un real succes.

Sîmbătă, 3 iulie 2010, MaiMultVerde şi Golden Brau au continuat proiectul „Grătar Curat 
2010” printr-o acţiune de conştientizare şi curăţenie în zona Baraj Cinciş Hunedoara. La Cinciş au 
participat 90 voluntari de la Volsim, MaiMultVerde, ISU HD, Garda de Mediu HD, 3 bărci (1-ISU şi 2 
particulare), 2 consilieri locali de la Primăria Teliucu Inferior, 1 reprezentant de la SGA, o maşina de 16 
tone cu peste 400 saci adunaţi. MaiMultVerde şi Golden Brau au continuat acţiunile de informare şi 
curăţenie din proiectul „Grătar Curat 2010” în judeţul Hunedoara
Voluntarii Asociaţiei Volsim au transmis participanţilor la picnic mesajul „Un grătar bun este un grătar 
curat” şi au strîns peste 400 saci de deşeuri.

Sîmbătă, 28 august 2010, în oraşul Simeria, respectiv satele Uroi, Cărpiniş, Bîrcea Mare, Simeria 
Veche, Săuleşti, precum şi în localităţile Geoagiu şi Orăştie a avut loc campania - Marea Debarasare. 
Asociaţia Română pentru Reciclare RoRec în parteneriat cu primăriile oraşelor Simeria, Geoagiu şi 
Orăştie a desfăşurat o amplă acţiune de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice. 
Proiectul s-a desfăşurat sub sloganul  ,,Locul deşeurilor nu e în casă. Trimiteţi-le la plimbare!˝
        În cadrul acţiunii un rol important l-au avut voluntarii Asociaţiei ,,Centrul de Voluntariat Simeria” 
(Volsim) care s-au implicat în acţiuni de distribuire de fluturaşi şi lipire de afişe cu scopul de a promova 
acţiunea, organizarea punctelor de colectare ale deşeurilor, completarea biletelor de tombolă, colectarea 
deşeurilor electronice şi electrocasnice şi încărcarea acestora în mijloacele de transport. Pentru buna 
desfăşurare a acţiunii au fost amenajate mai multe puncte de colectare a deşeurilor.
         Acţiunea a fost de un real succes. S-au colectat peste 9 tone de deşeuri. Pe raza administrativ-
teritorială a oraşului Simeria s-au strîns un număr de 549 de deşeuri electronice şi electrocasnice.



        Persoanele care s-au prezentat cu cel puţin un obiect la punctele de colectare au participat la 
tombola cu premii care a constat în 5 biciclete DHS şi 50 de tichete de cumpărături în valoare de 100 de 
lei.
        Cele mai multe premii s-au câştigat la Simeria şi datorită numărului foarte mare de participanţi la 
tombolă 240 de persoane au completat tichete de tombolă.
Premiile cîştigate de către locuitorii de pe raza oraşului Simeria au constat în : 4 biciclete şi 29 de tichete 
valorice în valoare de 100 lei. 
Voluntarii participanţi la acţiune şi cîştigătorii tombolei au primit diplome de participare.
        Organizatorii companiei şi-au propus în primul rând să sensibilizeze cetăţenii cu privire la 
colectarea deşeurilor, cunoscut fiind faptul că unele componente din majoritatea produselor conţin 
materiale periculoase precum plumb, mercur, arseniu şi cadmiu, care pot polua constant mediul 
înconjurator dacă sunt aruncate laolaltă cu alte deşeuri.
          Orice deşeu electric recuperat înseamnă mai puţine materiale periculoase eliminate la întîmplare, 
mai mult spaţiu disponibil, mai puţine materii prime cheltuite şi costuri mai mici la utilităţi, deoarece 
noua generaţie de echipamente electrice şi electronice respecta ultimele standarde de eficienţă energetică 
asumate de către toţi producătorii mondiali.

Le mulţumim tuturor celor care s-au implicat activ în acţiune: Asociaţiei Române pentru 
Reciclare RoRec, Primăria Simeria, delegaţilor săteşti, precum şi locuitorilor care şi-au adus aportul la 
succesul acţiunii.

        În data de 25 septembrie 2010, cînd se sărbătoreşte Ziua Naţională a Curăţeniei s-a derulat la 
Simeria proiectul “Let`s Do It, Romania!”, cel mai mare proiect de implicare socială organizat pînă în 
prezent în Romania, care şi-a propus curăţarea mormanelor de gunoi generate de oameni (turişti sau 
localnici) într-o singură zi. Proiectul a fost implementat cu succes în Estonia (2008), Letonia şi Lituania 
(2009), Portugalia (martie 2010) şi Slovenia (aprilie 2010).
Obiective:
→ Curăţarea deşeurilor din arealele naturale de pe suprafaţa întregii ţări;
→ Conştientizarea cetăţenilor cu privire la importanţa conservării mediului şi a educării semenilor, 
adoptării unui comportament responsabil, informării în ceea ce priveşte protecţia mediului;
→ Conştientizarea autorităţilor asupra riscurilor depozitării neconforme a deşeurilor (amenzi de 
200.000 euro);
→ Implicarea cetăţenilor, indiferent de etnie, religie, statut profesional, uniţi de un obiectiv comun;
→ Implicarea autorităţilor centrale şi locale în sprijinirea activă a proiectului;
→ Implicarea firmelor de specialitate (firme de elaborare hărţi GIS, trusturi media, firme de publicitate 
şi relaţii publice, operatori de salubritate, co-incineratori, colectatori şi / sau reciclatori);
→ Implicarea persoanelor publice;
→ Prevenirea reapariţiei gunoielor;
→ Îmbunătăţirea sistemului de management al deşeurilor;
→ Repetarea acţiunii de curăţenie periodic (anual, o dată la doi ani, etc.).

        Mormanele de gunoi identificate şi curăţate în cadrul acestei campanii au fost deşeurile (sticle de 
plastic, hîrtii, doze de băutură, articole de uz casnic) aruncate de către cetăţeni  în areale naturale.                                    
       Organizator: Asociaţia EcoAssist.
       Parteneri: Primăria Simeria, Asociaţia Centrul de Voluntariat Simeria (Volsim), OGA Hunedoara, 
Poliţia Simeria, Poliţia TF Simeria, CT ,,Anghel Saligny’’ Simeria.
       Zona curăţată: Parcul Dendrologic Simeria, rîul Streiul Mic, drumul de la trecerea peste calea ferată, 
zona bariera Săuleşti, pînă la ieşirea pe strada 1 Decembrie din Simeria, zona Simeria -Veche, zona de 
acces spre rîul Mureş, malurile rîului Mureş, malurile rîului Strei.
     Le mulţumim tuturor celor care şi-au adus aportul la buna desfăşurare a proiectului.



În data de 5-7 noiembrie 2010 a avut loc întîlnirea centrelor naţionale de voluntariat  de la Deva,
Conacul Archia. Pro Vobis a implementat proiectul intitulat "Centrul de Voluntariat - Resurse şi 
Oportunităţi pentru Comunitate" prin care ne dorim să dezvoltăm încă 10 noi centre de voluntariat în 
ţară, întîlnirea a început printr-o sesiune dedicată întîlnirii dintre centrele vechi şi cele noi, astfel încît s-a 
facilitat un schimb de experienţă.
Asociaţia Volsim a fost reprezentată de d-nul Nistor Tiberiu în calitate de preşedinte al asociaţiei.

Asociaţia ,,Centrul de Voluntariat Simeria” (VOLSIM) împreună cu Primăria Simeria au organizat în 
data de 3 decembrie, la restaurantul ,,Ursul Negru’’ din Simeria,  ediţia a VI-a a serii  de caritate „Nu 
sunteţi singuri!” 
Sumele obţinute din vînzarea biletelor, sponsorizările şi donaţiile în cuantum de 2500 lei au fost utilizate 
pentru cumpărarea de produse alimentare, în vederea ajutorării persoanelor cu venituri mici, a copiilor şi 
tinerilor defavorizaţi din Simeria. Cei prezenţi au avut parte de muzică bună şi un tîrg de voluntariat cu 
produse confecţionate de elevi de la CT ”Anghel Saligny” Simeria, Şcoala Waldorf.
           Invitaţii serii de caritate au fost: Valentin Tănase, Nelu Ban Fîntînă, Cristian Fodor, David Ilie, 
Mihai de la Simeria, Cucuruz Daniel, Iar Corina, Bianca Munteanu, Doinel Hindorean, Ciorogar 
Adinel, iar prezentatorii serii de caritate din acest an au fost: Mărioara Cernescu şi Alin Ciurariu.
          S-a sărbătorit şi Ziua Internaţională a Voluntarilor prilej prin care au fost oferite diplome celor 
mai merituoşi voluntari  din acest an.
         Le mulţumim sponsorilor, donatorilor, tuturor persoanelor care au achiziţionat bilete, soliştilor de 
muzică uşoară şi populară şi voluntarilor simerieni care au fost ca de obicei la înălţime, implicîndu-se 
activ în organizarea acestui eveniment.

În data de 5 decembrie 2010 a apărut publicaţia „Portret de voluntar” ajunsă la cea de-a patra ediţie, 
aceasta reuneşte poveştile excepţionale de implicare ale celor mai dedicaţi voluntari nominalizaţi de 
organizaţii mari şi mici din întreaga ţară, într-un gest public de apreciere şi de recunoaştere a dăruirii 
acestora. În paginile publicaţiei din acest an am regăsit poveştile a 89 de voluntari de toate vîrstele şi 
pregătirile, 89 de poveşti de implicare într-o diversitate de cauze bune pe parcursul anului 2010 în 
diferite colţuri ale ţării. În paginile revistei din partea Asociaţiei Volsim a fost nominalizat Iordache 
Daniel - voluntarul anului 2010.

În perioada 10-12 decembrie 2010 a avut loc la Castelul Huniazilor din Hunedoara evenimentul             
,,Crăciun la Castel”, organizat de organizaţia ,,Crucea Roşie” din Uricani. Asociaţia Volsim a fost 
reprezentată de 5 voluntari care au participat la activităţi după cum urmează:
  - împodobire brad: 3 voluntari s-au ocupat de împodobirea bradului,
  - organizare stand: standul va cuprinde informaţii despre asociaţie, pliante cu activităţile desfăşurate, 
steagul asociaţiei, produse specifice sărbătorilor de Crăciun: lumînări de lemn, icoane, moş crăciun pe 
lemn, ornamente de brad, etc.
În perioada Crăciunului, Moş Crăciun de la Volsim s-a deplasat la mai multe familii cu copii, din 
Simeria şi din Deva şi a împărţit daruri.

   



2011-Ce ne propunem?

- dezbaterea oportunităţii privind aderarea la Serviciul European de Voluntariat;
- participarea la întîlnirile reţelei, în Campania Naţională de promovare a voluntariatului;
- participarea la acţiuni comune cu Federaţia VOLUM , din România;
- participarea la acţiuni comune cu R.N.C.V. din România;
- activităţi diverse în Săptămîna Naţională a Voluntariatului (SNV)- ed. a VI-a;
- realizarea activităţilor, proiectelor în limita bugetului aprobat;
- realizarea demersurilor necesare pentru dobîndirea unui sediu;
- atragerea de sponsori în vederea derulării în condiţii normale a acţiunilor;
- intensificarea acţiunilor privind impozitul de 2%, etc;
- crearea unei imagini mai clare despre ce înseamnă să fii voluntar;
- motivarea voluntarilor cu ocazia ,,Zilei Internaţionale a Voluntarului”
-elaborarea de proiecte în parteneriat cu instituţiile publice în scopul susţinerii activităţilor de voluntariat



CAPITOLUL III.  SITUAŢIA FINANCIARĂ A  ASOCIAŢIEI

Date financiare privind activitatea
Asociaţiei „Centrul de Voluntariat Simeria” (VOLSIM)

Bugetul 
Asociaţiei ,,Centrul de Voluntariat  Simeria”(VOLSIM)

Pe anul 2010 

LEI
Clasificare Capitol bugetar                     

Realizări 2010
Prognozat 2011

Total venituri 18779 25060
Venituri din cotizaţiile membrilor şi contribuţiile 
baneşti sau în natură a membrilor şi simpatizanţilor

1285 900

Venituri din donaţii 3870,35 2000
Venituri din sume sau bunurile primite prin 
sponsorizare 

5588,94 8000

Venituri din donaţii 2% 7849,93 7000
Venituri din dobînzi conform pla. 138,95 10
Venituri din dobînzi 45,80 150
Cheltuieli cu combustibilul 50,01 1000
Cheltuieli cu alte materiale consumabile 3401,61 10000
Cheltuieli cu materiale de natura obiectelor de 
inventar

3064,44 2500

Cheltuieli cu materialele nestocate 548,32 2000
Cheltuieli cu colaboratorii 0 500
Cheltuieli cu protocolul, reclama şi publicitatea 935,21 1200
Cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane 0 2000
Cheltuieli cu deplasări, detaşări şi transferuri 848,32 1000
Cheltuieli  poştale şi taxe de comunicaţie 559,68 500
Cheltuieli cu servicii bancare şi asimilate 263,30 300
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi 4522,73 3960
Cheltuieli cu impozitele, taxele şi vărsămintele 
asimilate

0 100

Donaţii şi subvenţii acordate 7117,32 0
Total cheltuieli 21311 25060

La finalul anului 2010 rezultatul net al exerciţiului este un deficit de 2532 RON.
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Scopul asociaţiei este de a promova voluntariatul ca un mod 

de implicare a comunităţii în soluţionarea problemelor 

cu care se confruntă aceasta 

 

 
     

ASOCIATIA ,,CENTRUL DE VOLUNTARIAT SIMERIA’’ (VOLSIM) 

                MEMBRU                                                                    MEMBRU FONDATOR 
 
      
 
 

 
    
 

                                                

 

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2011 
AL ASOCIAŢIEI CENTRUL DE VOLUNTARIAT  SIMERIA 

(VOLSIM) 
             
 
 
Contact: 

335900 – Simeria, judeţul Hunedoara, România 

Str. A. Iancu 7/C/47 

tel. 0749059424, 0726026172 

e-mail: volsim2005@yahoo.com 

web: www.volsim. 
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Cuvânt înainte 

             

 

În acest raport de activitate veţi descoperi activitatea desfăşurată de Consiliul Director, sprijinit 

de o parte din membri asociaţi/voluntari implicaţi în activităţile desfăşurate pe parcursul anului 2011. 

Acţiunile noastre au continuat activitatea intensă din anii anteriori, îmbogăţind lista 

evenimentelor, în special în S.N.V., dar şi alte activităţi desfăşurate în colaborare sau parteneriat cu alte 

organizaţii şi instituţii.  

O realizare a acestui mandat este faptul ca am devenit membri fondatori la Federaţia VOLUM, 

alături de actorii naţionali cu renume, reprezentând o bază solidă pentru activitatea viitoare a 

organizaţiei noastre. 

 

         Ţin să le mulţumesc tuturor membrilor asociaţiei şi voluntarilor, sponsorilor şi donatorilor care au 

fost alături de noi au adus contribuţii valoroase la activităţile asociaţiei şi la îndeplinirea obiectivelor 

noastre comune. 

 

Avem încredere în potenţialul nostru şi credem că ne putem implica direct pentru rezolvarea unor 

probleme din comunitatea locală, alături de partenerii noştri, cu speranţa unei mai bune colaborări 

viitoare. 

                                                        

 

 

PREŞEDINTE, 

TIBERIU NISTOR 
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SĂPTĂMÂNA NAŢIONALĂ A VOLUNTARIATULUI 
Informaţii cumulate privind activităţile SNV 2011: 
Localitatea: SIMERIA 
Organizaţia: ASOCIATIA  ,,CENTRUL DE VOLUNTARIAT SIMERIA’’ (VOLSIM) 
 
 
Nr. organizaţii partenere în organizare 12 
Nr. voluntari implicaţi în organizare  80 
Nr. ore de voluntariat 80 
Valoarea muncii voluntarilor (prin raportare la salariul minim)* 344 
Nr. voluntari recrutaţi în cadrul evenimentului 4 
Nr. activitaţi organizate în cadrul evenimentului 10 
Nr. sponsori şi finanţatori   2 
Valoarea sponsorizărilor/ finanţărilor/contribuţiilor în natură 200 
Valoarea sponsorizărilor/ finanţărilor/contribuţiilor în bani 1000 
Nr. apariţii media (presă scrisă/radio/televiziune)  5/0/1 
Nr. organizaţii participante la eveniment  16 
Nr. estimat de vizitatori 1300 
Nr. colaboratori-parteneri media   6 
Nr. personalităţi locale care au vizitat evenimentul 5 
Nr. beneficiari direcţi 500 
Resurse financiare directe investite de organizatori 1000 
* Salariul minim pe economie în 2011 este 700 ron. Valoarea muncii voluntarilor se calculează după 
formula: Nr ore de voluntariat X 4,30 ron  (de exemplu daca în organizarea unui eveniment voluntarii au 
investit 5 ore, valoarea economică ar fi 5 X 4,30 = 21,5 ron) 
 
Data: 09/05/2011  
Localitatea: Simeria  
Organizator/i: Asociaţia Centrul de Voluntariat (VOLSIM) Simeria, Centrul de Pedagogie Curativă 
Simeria, Şcoala Waldorf şi C.I.T.O.   
Descrierea activităţii: Campanie de promovare a S.N.V. şi Târg de Voluntariat VOLUNTEXPO, 
distribuire materiale informative cu anul european al voluntariatului şi pliante cu organizaţia, formulare 
2%, precum şi un târg de voluntariat cu vânzare de obiecte create de elevi.  
Rezultate: 1 stand informativ cu materiale preventive, 40 de afişe postate, 100 de pliante informative 
distribuite, 80 de obiecte puse în vânzare la stand, au fost distribuite 80 de tricouri, 50 de baloane, 50 de 
bratari, 1 banner afişat 
 
Data: 09/05/2011  
Localitatea: Simeria  
Organizator/i: Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Hunedoara, Asociaţia Centrul de Voluntariat 
(VOLSIM) Simeria, Poliţia oraş Simeria.   
Descrierea activităţii: Campanie stradală şi stand cu materiale informative - distribuire materiale 
informative privind furtul din locuinţe, din autoturisme, a criminalităţii, stand cu materiale.  
Rezultate: 100 pliante informative, 1 banner de popularizare a activităţii, 20 de cetăţeni consiliaţi 
 
Data: 10/05/2011  
Localitatea: Simeria  
Organizator/i: Primăria Simeria, Asociaţia VOLSIM Simeria, ISU Hunedoara, Crucea Roşie Filiala 
Simeria, I. S. J. Hunedoara.   
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Descrierea activităţii: „Cu viaţa mea apăr viaţa” şi „Prietenii pompierilor”  - demonstraţie practică a 
elevilor de la CTTF „A. Saligny” Simeria.  
Rezultate: 5 diplome acordate, premii în valoare de 570 lei acordate de Primăria Simeria, 5 voluntari 
implicaţi, 32 de elevi şi 3 cadre didactice premiate. 
 
Data: 11/05/2011  
Localitatea: Călan  
Organizator/i: Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Hunedoara, Asociaţia Centrul de Voluntariat 
(VOLSIM) Simeria , Poliţia oraş Călan.  
Descrierea activităţii: Campanie stradală şi popularizarea legislaţiei în vigoare pentru prevenirea 
infracţionalităţii juvenile, distribuire materiale informative privind furtul din locuinţe, din autoturisme, a 
criminalităţii şi popularizarea legislaţiei şi a altor materiale video la elevi.  
Rezultate: 1 material preventiv ,,Libertate vs Delincvenţă’’, 50 de pliante distribuite. 
 
Data: 11.05.2011 
Localitatea: Hunedoara 
Organizatori: Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Hunedoara, Asociaţia Centrul de Voluntariat 
(VOLSIM) Simeria, Poliţia oraş Hunedoara. 
Descriere: activitate de popularizare în şcoală a legislaţiei în vigoare privind combaterea 
infracţionalităţii juvenile; 
Rezultate: 60 de elevi din clasele VII-VIII consiliaţi, 5 voluntari participanţi.   
 
Data: 12/05/2011  
Localitatea: Simeria cu satele aparţinătoare: Uroi, Cărpiniş, Simeria-Veche, Bârcea, Şăuleşti, 
Sântandrei.   
Organizator/i: Primăria Simeria prin Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă şi Asociaţia Centrul 
de Voluntariat (VOLSIM) Simeria , I.S.U. ,,Iancu de Hunedoara”, al judeţului Hunedoara.   
Descrierea activităţii: Verificare, marcare şi vopsire hidranţi exteriori pe străzile din Simeria şi 
localităţile aparţinătoare (Simeria-Veche, Săuleşti, Sântandrei şi Bârcea Mare).  
Rezultate: : Verificare, marcare şi vopsire 46 hidranţi exteriori 
 
Data: 13/5/2011  
Localitatea: Simeria  
Organizator/i: Asociaţia Centrul de Voluntariat (VOLSIM) Simeria , CTTF ,,A. Saligny”, Centrul de 
Pedagogie Curativă Simeria, Poliţia Locală Simeria, Gara CFR 
Descrierea activităţii: „Cu mic cu mare la ecologizare” şi Lanţ uman cu PET-uri - Ecologizare în 
parcurile din oraş, curăţenie în curţile instituţiilor de învăţământ, curăţenie în jurul Casei de Cultură, 
zona CFR, lângă pasarelă, etc. S-a realizat un lanţ de PETuri pe care se lipesc planşele realizate de elevi 
pe parte de mediu şi vom străbate oraşul pe jos, cu role sau biciclete de la Primărie până la Parcul 
Dendrologic.  
Rezultate: 200 de elevi şi preşcolari s-au deplasat în marş spre parc, 50 de planşe confectionaţe, 150 de 
saci de deşeuri colectaţi.  
Data: 14/05/2011  
Localitatea: Simeria-Veche  
Organizator/i: Asociaţia Centrul de Voluntariat (VOLSIM) Simeria şi Centrul de Integrare prin Terapie 
Ocupaţională Simeria-Veche, CTTF ,,A. Saligny”, Centrul de Pedagogie Curativă Simeria, Poliţia oraş 
Simeria.  
Descrierea activităţii: “Să fim mereu aproape de tineri” - Socializare cu tineri ai  centrului, activităţi 
recreative şi jocuri, precum şi donaţii materiale.  
Rezultate: 9 elevi tineri cu dizabilităţi au participat la activităţile de socializare, recreative şi jocuri 
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Data: 15/05/2011  
Localitatea: Simeria-Veche  
Organizator/i: Asociaţia Centrul de Voluntariat (VOLSIM) Simeria   
Descrierea activităţii: Sărbătoarea Voluntarilor - Recunoaşterea meritelor voluntarilor implicaţi şi a 
partenerilor în organizarea S.N.V. 2011.   
Rezultate: 20 de diplome acordate 
 
Activităţi desfăşurate pe parcursul anului 2011: 
 
FESTIVALUL INTERNAŢIONAL "COPIL CA TINE SUNT ŞI EU!", Ediţia aVII-a, 26-29 mai  
SIMERIA, HUNEDOARA 
 
CAEN 2011 al MECTS. Festivalul s-a adresat copiilor cu şi fără CES, precum şi adulţilor .  
Organizatorii evenimentului care a avut loc in perioada 26-29 mai 2011, la Simeria: C.T.T.F. "A. 
Saligny" Simeria , ISJ Hunedoara, în colaborare cu Consiliul Judeţean Hunedoara, Centrul de Pedagogie 
Curativă Simeria, AEDER România, AIDD Hunedoara, VOLSIM Simeria şi alţi parteneri interni şi 
externi Association Europeenne des Enseignants România, dar şi Koumba Diawara School Complex, 
Conakry-Guineea (Africa), Kaplan International Colleges, Christchurch – Noua Zeelandă 
  
Manifestarea, care este la cea de-a şaptea ediţie, este înscrisă în Calendarul Activităţilor Educative 
Naţionale din 2011 al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, fiind organizată de 
către profesorii Emilia Felciuc, Paula Voica, Tiberiu Voica şi Doinel Şotângă, cadre didactice la CTTF 
„A. Saligny” din Simeria. 
Obiectivele acţiunii, ce are ca grup ţintă elevi de clasele I-XII, cu sau fără cerinţe educative speciale, 
sunt promovarea valorilor moral-creştine în rândul elevilor, dezvoltarea imaginaţiei şi a creativităţii şi 
cultivarea interesului, respectului, şi dragostei faţă de obiceiurile tradiţionale. Manifestarea, care a 
durează de mai bine de o lună, este sprijinită de mai mulţi parteneri atât din România, cât şi din 
străinătate. 
 
ÎIn data de 3 iunie 2011 a avut loc la Bucureşti Adunarea Generală a Federaţiei Volum, unde am fost 
reprezentati de d-nul Nistor Tiberiu în calitate de preşedinte. 
 
Festivalul Internaţional ECOFEST JUNIOR, ediţia a IX-a, 25-30 iunie 2011. 
 
Activităţi în parteneriat cu Volsim: ecologizare, concurs Talent Eco pe loc, conferinţă 
Participanti: preşedintele Volsim/ Tiberiu Nistor, echipa de profesori voluntari Volsim de la CTTF "A. 
Saligny" Simeria, delegaţiile din Rusia, Italia, Austria, reprezentanţii partenerilor, 200 participanţi din  
ţară. 
 
Cu ocazia Zilelor Oraşului Simeria, din luna august 2011, voluntarii au participat la montarea şi 
aranjarea corturilor, a meselor, precum şi la alte activităţi organizatorice în vederea bunei desfăşurări a 
manifestărilor. 
 
În perioada de caniculă din lunile de vară voluntarii Volsim alături de voluntarii organizaţiei Crucea 
Roşie au participat la distribuirea de apă minerală şi plată persoanelor afectate decanicula în corturile 
special amenajate în acest scop, amplasate în oraş.  
 
Voluntarii asociaţiei Volsim au participat şi la organizarea festivalului de zbor  cu parapanta ,,Ingerii 
Prieteniei’’ care a avut loc în localitatea Uroi. 
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Program Tabără Naţională a Voluntarilor, Stâna de Vale, 8-13 August, 2011 
 S-au realizat urmatoarele activitati : 
-Activitati recreativ-distractive, prezentare proiecte, discotecă, realizare proiecte, pictura, muzica, limbi 
moderne, jocuri sportive, dans, teatru, drumeţie, festivitatea de premiere. 
 
Pe durata acestor activitati, profesorii coordonatori au participat la seminarii de instruire cu tematica: 
Managementul proiectelor 
  
Tematica proiectelor de voluntariat realizate în cadrul Taberei Naţionale a Voluntarilor 
  
Fiecare dintre cele 10 echipe participante a trebuit să realizeze, în cadrul Taberei Naţionale a 
Voluntarilor, un microproiect. Tematica fiecărui proiect a fost stabilită prin tragere la sorţi în seara zilei 
de 11 august, proiectele au fost realizate în cursul zilei de 12 august, fiind prezentate în aceeaşi zi între 
orele 17-19. 
            Tematică proiecte: 
1.      Ziua Voluntariatului în şcoala mea. 
2.      Ingrijim spaţiile verzi. 
3.      Răul din oraşul meu. 
4.      Voluntar NonViolenţă. 
5.      Poluarea în oraşul meu. 
6.      Eco-turist responsabil. 
7.      “Adoptăm” copaci! 
8.      Ziua Pădurii. 
9.      Etnobotanicele-un coşmar al zilelor noastre. 
10.    Sănătate prin alimentaţie sănătoasă.  
  
Rezultatele selecţiei proiecte în cadrul Concursului Naţional de proiecte de voluntariat PENTRU NOI 
OAMENII, Ediţia 2011 
  
Proiectul înscris în concurs de CTTF "A. Saligny" a fost premiat cu menţiune. 
  
Mulţumiri coordonatorilor de proiect de la Liceul Pedagogic “Nicolae Bolcaş” din Beiuş, Inspectoratului 
Şcolar Judeţean Bihor,etc. 
Din oraşul Simeria, parteneri la acest eveniment au fost Asociaţia Centrul de Voluntariat Simeria 
(Volsim) prezenta la acest eveniment în juriu. 
  
"Let's Do It, Romania!"   a fost  organizat în data de 24 septembrie 2011. 
  
S-a facut promovarea proiectului de ecologizare, identificarea zonelor ce urmau a fi ecologizate şi apoi 
s-a trecut la ecologizarea propriu -zisă, în Simeria şi în satele aparţinătoare. 
 
Pentru cursul de Project management din perioada 11-15 octombrie în Cipru s-au înscris 2 participante 
de la CV Simeria şi CV Suceava. 
Andreea Luca de la asociaţia Volsim Simeria şi Anisia Simionov  au fost selectate să participe la acest 
curs.  
 
Sâmbătă, 5 noiembrie 2011, la ora 10.00, în Simeria şi în satele aparţinătoare, s-au deschis punctele de 
colectare provizorii, la care cetaţenii au putut depune aparatură electrică veche sau uzată. S-au stabilit 
mai multe locuri de depozitare. 
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Pentru echipamentele electrice sau electronice voluminoase, grele şi dificil de transportat, colectarea 
DEEE s-a derulat prin preluarea gratuită de la domiciliu.  
Toţi locuitorii care au participat la acţiunea de colectare organizată de Asociaţia RoRec şi au depus 
talonul, fost înscrişi automat la tragerea la sorţi cu premii oferite de către partenerul Philips. Premiile au 
constat în 5 aspiratoare, 5 mixere şi 10 cafetiere.  
 
Tragerea la sorţi a câştigătorilor şi premierea voluntarilor a avut  loc sâmbătă, 5 noiembrie, la ora 18.30, 
la Primaria oraşului Simeria.  
 
Acţiunea de la Simeria a fost cea de-a zecea derulată anul acesta de Asociaţia RoRec în judeţul 
Hunedoara, în cadrul campaniei “Locul deşeurilor nu este în casă. Trimite-le la plimbare!”.  
Asociaţia Română pentru Reciclare RoRec a derulat, de la mijlocul lunii martie 2011, peste 190 de 
acţiuni de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (DEEE) la nivel naţional, în 
parteneriat cu primăriile. Au fost colectate până acum, din peste 600 de localităţi, peste 900 de tone 
DEEE, care au luat deja calea reciclării conform standardelor europene de mediu. 
  
 
METODE ŞI INSTRUMENTE DE EDUCAŢIE NONFORMALĂ ÎN CONTEXTUL PROGRAMULUI 
TINERET ÎN ACŢIUNE 
 
Simeria, 22-24 noiembrie 2011, sala de conferinţe - Consiliul Local  
- Sesiune de deschidere (aşteptări, temeri, contribuţii, agenda şi obiective, reguli de lucru)  
- Prezentare program Tineret în Acţiune 
Caracteristicile educaţiei nonformale & Lucratorul de tineret 
Ciclul învăţării experienţiale 
Metode şi instrumente specifice educaţiei nonformale 
Metode –  cetăţenie europeană, dimensiune interculturală 
Metode – participare/ includere 
              – simulare participanţi 
 
Asociaţia ,,Centrul de voluntariat Simeria’’ (VOLSIM), în parteneriat cu Primăria oraşului Simeria a 
organizat vineri, 2 decembrie 2011 la Restaurantul «Ursul Negru» seara de caritate ,,Nu sunteţi 
singuri !’’, ediţia a-VII-a. 
Scopul general: Prevenirea, atenuarea sau limitarea unor situaţii de dificultate, care pot duce la 
marginalizare sau excluziune socială, prin identificare, conştientizare, sensibilizare, măsuri şi acţiuni de 
sprijin în vederea menţinerii în comunitate a persoanelor în dificultate - a celor cu venituri mici. 
Veniturile mici ale persoanelor cuprinse în proiect din habitatul Simeria ne îndeamnă să avem un rol 
activ în comunitate ca ,,actori locali”, să le oferim sprijinul. 
 
Asociaţia Volsim şi-a desemnat voluntarul anului în cadrul Serii de caritate ,,Nu sunteţi singuri!’’ 
pe Mărgăi Rozalia, care şi-a meritat pe deplin acest titlu, ea participând la  multiple activităţi pe 
parcursul anului 2011. 
 
Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, Moş Crăciun, a venit la  copiii familiei Bogdănescu din Simeria-Veche 
care au primit un calculator complet echipat şi dulciuri graţie donaţiilor făcute în urna amplasată la 
magazinul Carrefour din Simeria. 
 
Tot în preajma acestor sărbători, Moş Crăciun de la Asociaţia Volsim Simeria s-a deplasat la solicitarea 
famililor gratuit în Simeria şi Deva, aducându-le zâmbetul pe buze copiilor acestor familii. 
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Proiectului de voluntariat "Dăruim pentru ca ne pasă!" initiat şi coordonat de Bojneag Maria cu 
colaborarea voluntară a d-nei Drijman Rodica Melania 
În anul 2010-2011 şi 2011 sem I, s-au derulat acţiuni de sprijin umanitar pentru 82 de copii (de la 2 luni 
la 17 ani) şi 40 de vârstnici  din Centrul de Servicii "Sfânta Veronica", Mânăstirea Dumbrava, 
com.Unirea, jud.Cluj: 
- Crăciun 2010 - pachete cu jucării, alimente, medicamente şi  îmbrăcăminte în valoare de 700 lei; 
- Florii, 13 mai  2011- pachete cu îmbrăcăminte pentru copii şi dulciuri în valoare de 500 lei. 
-1 Iunie 2011 - pachete cu alimente, dulciuri, jucării - 1000 lei; spectacol cu 5 solişti copii şi 5 formaţii 
de copii din structurile grădiniţei PP nr.1 Hunedoara cu 5 cadre însoţitoare şi 10 cadre didactice ale 
trupei de amatori - teatru pentru copii "Sfârlează" cu piesa Albă ca zăpada. 
Crăciun 2011- rechizite pentru copiii şcolari-600 lei şi dulciuri. 
Proiectul va continua cu colectarea de contribuţii materiale şi donarea lor pentru copiii şi covârstnicii din 
centru în următoarele acţiuni: Florii 2012 şi 1 iunie 2012. 
   În cadrul proiectului "Crăciun sfânt şi darnic" iniţiat şi coordonat de Bojneag Maria , Hărăguş 
Rodica, Crainic Dănuţ, Damian Cornelia etc... în perioada noi-dec 2011 s-au confecţionat podoabe şi s-a 
realizat pe 18 dec.2011 expoziţia cu vânzare la Casa de Cultură Drăgan Munteanu Deva, cu scop 
caritabil pentru o elevă din Călan colectându-se suma de 1200 lei donaţi familiei pentru tratamentul bolii 
de care sufera fetiţa. 
 
Proiect Volsim 
Asociaţia ,,Centrul de voluntariat Simeria’’ (VOLSIM) a iniţiat proiectul de plantare de arbuşti (tuya 
occidentalis) în zona căii ferate (de la pasarela CFR până la magazinul Profi) şi în scuarul de la 
magazinul Profi, etc. 
 
Rezultatele calitative preconizate ale proiectului sunt: 
- diminuarea poluării aerului; 
- reducerea fondului fonic, benefic pentru trecători, dar mai ales pentru locuitorii zonei; 
- amenajarea unui loc de joacă mai confortabil pentru copii; 
- realizarea unei bariere naturale faţă de traficul urban;  
- reducerea eroziunii solului;  
- apariţia unei zone verzi cu efect peisagistic îmbunătăţit;  
- diminuarea procentului de particule de praf din aerul inspirat; 
- menţinerea constantă  a nivelului de umiditate din aer.  
  
Asociaţia a solicitat sprijin financiar în vederea derulării acestui proiect din partea proprietarilor de 
terenuri pe amplasamentul cărora se desfăşoară proiectul, a agenţilor economici din oraş şi a tuturor 
persoanelor iubitoare de un mediu mai curat. 
 
Având în vedere scopul asociaţiei, ân anul 2011, s-au desfăşurat activităţi conform statutului. 
Analizând bilanţul contabil încheiat la 31.12.2011, s-a constatat că s-a înregistrat un activ de 3509  lei. 
 
Respectand profilul unităţii (asociaţiei) pe anul 2011,s-au obţinut următoarele rezultate: 
Veniturile obţinute în anul 2011 se ridică la un total de 21857 RON, din care cele mai importante 
sunt: 
Venituri din cotizaţiile membrilor: 775 RON  
Venituri din donaţii: 4168 RON 
Venituri din donatii 2%: 5553 RON 
Venituri din  sponsorizare: 1308 RON 
Venituri din dobanzi: 53 RON 
Resurse din subventii de la buget: 10000 RON 
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Cheltuielile efectuate în anul 2011 se ridică la suma de  21406 RON din care: 
Cheltuieli cu combustibilul: 20 RON 
Cheltuieli cu alte materiale consumabile: 6939 RON 
Cheltuieli cu materialele nestocate: 3374 RON 
Cheltuieli cu protocolul, reclama şi publicitatea: 108 RON 
Cheltuieli cu deplasări, detaşări şi transferuri: 1259  RON 
Cheltuieli  poştale şi taxe de comunicaţie: 492 RON 
Cheltuieli cu servicii bancare şi asimilate: 243 RON 
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi: 8771 RON 
Contribuţii organisme ţară: 200 RON 
          La finele anului 2011 rezultatul net al exerciţiului este un excedent de 451 RON. 
 
 
 
 
                      BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012 
 ASOCIAŢIA VOLSIM SIMERIA 
 
 

Veniturile estimate a se obţine în anul 2012 se ridică la un total de 29350 RON, din care cele mai 

importante prognozate a se realiza sunt: 

Venituri din cotizaţiile membrilor: 800 RON  

Venituri din donaţii: 5000 RON 

Venituri din donatii 2%: 7000 RON 

Venituri din  sponsorizare: 1500 RON 

Venituri din dobanzi: 50 RON 

Resurse din subventii de la buget: 15000 RON 

 

Cheltuielile prognozate a se efectua în anul 2012 se ridica la suma de 29350 RON din care: 

Cheltuieli cu combustibilul: 50 RON 

Cheltuieli cu alte materiale consumabile: 8000 RON 

Cheltuieli cu materialele nestocate: 4000 RON 

Cheltuieli cu protocolul, reclama şi publicitatea: 200 RON 

Cheltuieli cu deplasări, detaşări şi transferuri: 2000 RON 

Cheltuieli poştale şi taxe de comunicaţie: 500 RON 

Cheltuieli cu servicii bancare şi asimilate: 250 RON 

Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi: 14150 RON 

Contribuţii organisme ţară: 200 RON 



    

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2012

AL ASOCIAŢIEI CENTRUL DE VOLUNTARIAT SIMERIA
(VOLSIM)

Cuvînt înainte
            

Acest raport reprezintă rezultatul unui efort comun al membrilor şi voluntarilor Asociaţiei VOLSIM 

Simeria. El sintetizează principalele activităţi şi proiecte derulate pe parcursul anului 2012. Mulţumim tuturor 

colaboratorilor, sponsorilor, donatorilor, actorilor locali implicaţi şi partenerilor care pe parcursul anului au 

sprijinit moral sau financiar demersurile noastre în continuarea şi dezvoltarea voluntariatului în comunitatea 

noastră.

În calitate de preşedinte al Asociaţiei Volsim, prin încrederea ce mi-a fost încredinţată, mi-am respectat 

angajamentul prin găsirea de noi soluţii concrete la problemele pe care acesta organizaţie le întîmpină, precum 

şi implicarea directă pentru rezolvarea unor probleme din comunitatea locală. Consider că activitatea mea 

demonstrează că sunt un om care îşi respectă promisiunile.

         Am fost implicaţi în diverse activităţi la nivel local, judeţean, atît în SNV cît şi cu alte ocazii, organizînd 

întîlniri de lucru, etc. Asociaţia noastră din punct de vedere financiar a fost sponsorizată în special pentru 

cazuri sociale, lucrări în Parcul Dendrologic Simeria, Festivalul “Copil ca tine sunt şi eu” şi “Ecofest Junior”.

Pe plan profesional, prin intermediul Federaţiei VOLUM s-au instruit 5 membri. 

         Totodată mulţumesc tuturor membrilor asociaţiei şi voluntarilor, care au fost alături de noi, au participat 

în acţiunile noastre şi au venit cu idei noi.

                                                       

PREŞEDINTE,
TIBERIU NISTOR
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      În luna ianuarie s-a colectat suma de 142 lei cu care s-a achiziţionat produse alimentare pentru un caz 
social. În data de 28 februarie 2012, voluntarii asociaţiei noastre au confecţionat 350 de mărţişoare pe care le-
au distribuit cu ocazia zilei de 1 Martie.

      În data de 5 aprilie 2012 a avut loc Adunarea Generală a Asociaţiei Volsim. În luna aprilie s-a semnat 
contractul cu Consiliul Judeţean Hunedoara pentru finanţarea festivalului ,,Copil ca tine sunt şi eu’’. Subvenţia 
de la Consiliul Judeţean a fost de 10000 lei, bani care au fost utilizaţi în vederea finanţării proiectului care s-a 
desfăşurat în perioada 3-5 mai 2012 în colaborare cu Colegiul Tehnic TF “A. Saligny”.

Sub motto-ul “Copiii pot schimba lumea”, manifestare aflată deja la cea de-a VIII- a ediţie avînd în 
prim plan copiii cu dizabilităţi.

Preşcolari, elevi din clasele I-XII din ţară şi din străinătate, medici, asistenţi sociali, precum şi 
profesori au participat la Festivalul Internaţional „Copil ca tine sunt şi eu”, organizat în oraşul Simeria.

Grupul ţintă este format din copii şi tineri cu şi fără dizabilităţi, cadre didactice din învăţământul 
preşcolar, primar, gimnazial, liceal, medici şcolari, psihologi, asistenţi medicali, asistenţi sociali din ţară şi din 
străinătate.

Proiectul a cuprins activităţi interdisciplinare prin care s-a dorit evidenţierea frumosului şi talentului 
din mintea, sufletele şi mâinile copiilor din ţară şi din străinătate pe de o parte, iar pe de alta să facă dascălii de 
pretutindeni, să-şi perfecţioneze tehnicile de abordare pedagogică şi ştiinţifică a copiilor în cadrul 
Simpozionului Internaţional cu tema „O şansă pentru copiii cu CES”- activitatea a treia din festival.
Activităţi desfăşurate:
„Tărâmul copilăriei” – concurs literar (poezie, proză) şi plastic (picturi, colaje, alte lucrări de abilităţi 
manuale), expoziţie cu vânzare în scop caritabil - 4 mai 2012.
„Suflet de copil”, spectacol-concurs cultural (teatru, dans, interpretare vocală/instrumentală) - 4 mai 2012 la
Simpozionul Internaţional „O şansă pentru copiii cu CES”
Scopul     -   Promovarea şi încurajarea creativităţii în educaţie a copiilor cu şi fără CES, a cadrelor didactice; 
evitarea marginalizării copiilor cu nevoi speciale prin iniţierea unor activităţi socio-culturale comune, între 
copiii cu nevoi speciale şi copiii din şcoala de masă.
      Festivalul a reunit pe scenă atît elevi din diferite zone ale României, cît şi din alte ţări. Manifestarea a 
urmărit atragerea atenţiei asupra faptului că persoanele cu dizabilităţi sunt oameni la fel ca oricare alţii dintre 
noi.

În perioada 14-20 mai 2012, la nivelul întregii ţări s-a organizat Săptămîna Naţională a Voluntariatului, 
un eveniment naţional anual menit să mobilizeze cît mai multe organizaţii şi voluntarii pe care acestea îi 
implică, pentru a sărbători împreună voluntariatul, pentru a atrage sprijinul comunităţii pentru aceasta şi pentru 
a recunoaşte public activitatea voluntarilor. SNV înseamnă evenimente de creştere a implicării voluntarilor în 
comunitate şi acţiuni de voluntariat public pentru:

*protecţia mediului şi animalelor,   
*sprijinirea celor dezavantajaţi,
*apărarea drepturilor omului, 
*înfrumuseţarea şi dezvoltarea comunităţii,
*promovarea valorilor culturale,        
*sport şi stil de viaţă sănătos,     
*educaţie 
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Programul activităţilor desfăşurate de Asociaţia Volsim Simeria în  SNV 

În data de 14.05.2012, 10 voluntari ai asociaţiei au organizat o acţiune de promovare a voluntariatului 
şi a Anului Îmbătrînirii Active prin distribuirea de 100 fluturaşi, 50 de pliante, precum şi 25 de formulare 2%. 
Acţiunea a avut loc în Simeria, zona centrală a oraşului, a durat două ore, timp în care voluntarii au făcut 
cunoscută ideea de voluntariat prin discuţii cu cetăţenii. 

În data de 15.05.2012, în cadrul Colegiului Tehnic T.F. ,,A. Saligny’’Simeria, la sala de festivităţi, a 
avut loc o activitate de combatere a violenţei în instituţiile de învăţămînt. La acţiune au participat 5 profesori şi 
50 de elevi. S-a difuzat un film cu scop educativ, s-a discutat pe tema violenţei în şcoli. Au participat 
reprezentanţi ai Poliţiei de Proximitate Simeria şi ai Asociaţiei VOLSIM Simeria care au realizat consilierea. 
S-au discutat probleme ivite la nivelul structurii de învăţămînt pe parcursul acestui an şi a anilor precedenţi cu 
privire la actele de indisciplină din şcoli. 

În data de 16.05.2012 Colegiul Tehnic T.F. „A. Saligny” Simeria, grădiniţe, C.P.C. Simeria, C.I.T.O. 
Simeria, Spitalul CFR Simeria şi Biserica Eclesia din oraş  au desfăşurat acţiuni de amenajare spaţii verzi prin 
plantarea a 200 bucăţi de arbuşti tuya orientalis, acţiune la care au participat 50 de elevi însoţiţi de personalul 
didactic şi 10 voluntari. Acţiunea a avut ca scop conştientizarea populaţiei asupra păstrării unui mediu curat, 
lipsit de poluare, precum şi stimularea participării la acţiuni de înfrumuseţare şi protecţia mediului.

În data de 18.05.2012, timp de două ore la Sala de Consiliu a oraşului Simeria s-a desfasurat 
evenimentul ,,Campania naţională de informare şi sensibilizare ,,Vreau să fiu voluntar! Proiectul Rolul şi 
importanţa voluntariatului în situaţii de urgenţăa’’, avînd ca organizatori/participanţi Primăria Simeria prin 
Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, Asociaţia VOLSIM Simeria, I.S.U. ,,Iancu de Hunedoara” al 
jud. Hunedoara şi Colegiul Tehnic T.F. ‚,A. Saligny” Simeria. Au participat 50 de elevi de liceu. S-au discutat 
aspecte referitoare la structura şi organizarea Facultăţii de Pompieri, a Academiei de Poliţie, a Inspectoratului 
pentru Situaţii de Urgenţă a jud. Hunedoara, asupra obiectivelor şi activităţilor desfăşurate de aceste servicii, 
asupra modului şi condiţiilor de înscriere în aceste structuri, precum şi asupra importanţei voluntariatului 
pentru situaţii de urgenţă. S-au vizionat un număr de 6 filme şi s-au distribuit 50 de fluturaşi informativi.  

În data de 19.05.2012 în cadrul Centrului de zi pentru persoane vîrstnice din Simeria s-a desfăşurat o 
activitate de socializare între generaţii ,,Bunici şi nepoţi’’. Un număr de 12 voluntari ai asociaţiei au participat 
la concursul de şah şi de table organizat între tineri şi reprezentanţii vîrstei a treia. Preşedintele asociaţiei 
noastre a prezentat principalele activităţi desfăşurate de noi, a invitat persoanele doritoare să participe sau să 
iniţieze proiecte de voluntariat, să se alăture organizaţiei pe care o reprezintă şi a promis că va face toate 
demersurile posibile pentru a ne întîlni şi cu alte ocazii. Peste 30 de pensionari au fost alături de noi la aceasta 
acţiune care a creat o punte de legătură între generaţii.

În data de 20.05.2012 a avut loc la Vila Dorr din Simeria, Sărbătoarea Voluntarilor - recunoaşterea 
meritelor voluntarilor implicaţi şi a partenerilor în organizarea S.N.V. 2012, s-au vizionat principalele 
activităţi la care am luat parte în SNV, s-au înmanat diplome celor mai merituoşi voluntari. Au participat 25 de 
voluntari.

       În  perioada 25-27 mai s-a desfăşurat la Simeria un curs de scriere de proiecte în cadrul programului 
Tineret în Acţiune la care au participat şi membri VOLSIM.
    
       În perioada 4-7 iunie 2012 a avut loc o instruire privind atragerea de fonduri, organizată de  Federaţia 
Volum la care a participat un delegat de la VOLSIM - Anghel Maria Elisabeta.

        În perioada 13-15 iunie a avut loc Adunarea Generala a Federaţiei Volum la care suntem membrii 
fondatori, participant- Mitesc Dumitru Adrian.
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       În perioada 15-21 iulie 2012, 4 voluntari ai asociaţiei au participat la tabăra de pregătire pentru situaţii de 
urgenţă (dezastre, calamităţi), organizată de Primăria Municipiului Lupeni (S.V.S.U.) – Crucea Roşie – Filiala 
jud. Hunedoara, Serviciul Public Salvamont în colaborare cu ISU „Iancu de Hunedoara” a jud. Hunedoara, în 
parteneriat cu Inspectoratul de Jandarmi „Decebal” jud. Hunedoara şi ofiţeri (voluntari) de la Centrul Naţional 
de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţilor de Urgenţă (C.N.P.P.M.S.U.)  Ciolpani.
Locaţia: masivul Straja, municipiul Lupeni, jud. Hunedoara

      În perioada 19-22.06.2012 a avut loc cursul de management al voluntarilor la care a participat dl. Nistor 
Tiberiu, organizată de  Federaţia Volum.

Membrii voluntari de la Grădiniţa PN1 Simeria au participat pe parcursul anului 2012 la următoarele acţiuni:
-confectionare de martisoare, S.N.V. 2012, acţiuni de ecologizare în Parcul Dendrologic, Tîrg de Crăciun în 
unitate pentru copii nevoiaşi, Seara de caritate 2012.
 

În perioada august–decembrie 2012 s-au desfăşurat diverse activităţi de întreţinere şi curăţenie în 
Parcul Dendrologic Simeria. Sponsorii activităţilor: SC Instant International  - materiale în valoare de 1008,50 
lei, SC Reva SA- vopsea 75 kg, ţeava neagră 10 buc, detinuţi din Penitenciarul Bîrcea Mare au desfăşurat 4 
zile de voluntariat în parc.
SC Extensor Blue-500 lei, SC Datecom-2500 lei, DYAMOND Bebyno-1000 lei, Dyamond Claire-1000 lei,
Aprotera-1000 lei, Atlantic Trans-300 lei, Promt Servcom-200 lei, Sergiu SRL-100 lei, Rotmars SRL-600 lei,
Sangel Com-100 lei, Evisim Prod Com-1000 lei, Blue Beauty-500 lei, Exotic Aroma-300 lei.

În baza contractului de prestări servicii nr.31/21.09.2012 în zilele de 24-28 septembrie şi în zilele de 
10-18 octombrie 2012 s-au efectuat lucrări cu persoanele private de libertate în Parcul Dendrologic Simeria 
după cum urmează:
-lucrări de săpătură şanţ pentru fundaţie zid de piatră pentru susţinere teren;
-lucrari de secţionare piatră pentru zidul de susţinere;
-transport piatră pentru consolidare teren;
-efectuare zid de piatră pentru susţinerea terenului la lacurile din parc,  
-filtrare apă de ploaie prin montarea unui furtun.

Lucrările s-au făcut cu sprijinul angajaţilor de la Parcul Dendrologic Simeria cărora le mulţumim, a 
Primăriei Simeria, Poliţiei, echipei de fotbal, angajaţi de la Reva, Titan, etc.

 S-au încheiat 2 contracte de sponsorizare cu firma AVS Prod Textil, unul  valoare de 1425 lei, pentru o 
pacientă şi înca unul în valoare de 1425 lei pentru o altă persoană bolnavă.

În perioada  5-6 septembrie 2012 la Bucureşti, la sediul Fundaţiei Româno-Americane, d-na Baciu 
Camelia, director executiv al asociaţiei noastre a participat la un curs de instruire de  leadership şi governance.

În luna octombrie pentru balul bobocilor organizat la Colegiul Tehnic TF,,A. Saligny’’ Simeria, 
Asociatia Volsim a făcut diverse donaţii.

      Timp de două saptămîni (30 octombrie - 12 noiembrie 2012), organizaţiile non-guvernamentale, 
companiile şi instituţiile publice care lucrează cu voluntari şi cele care implementează proiecte de voluntariat 
au fost  aşteptate să îşi nominalizeze favoriţii la Gala Naţională a Voluntarilor.
         Gala Naţională a Voluntarilor este singura competiţie naţională care aduce voluntariatul în atenţia 
publicului larg şi a mass-mediei, premiind  voluntarii, proiectele de voluntariat, coordonatorii de 
voluntari şi centrele de voluntariat. Evenimentul oferă o binemeritată recunoaştere publică oamenilor din 
întreaga ţară care îşi dăruiesc constant din timpul, energia şi abilităţile lor pentru a-i ajuta pe cei aflaţi în 
nevoie, pentru a proteja mediul sau pentru a-şi dezvolta comunităţile.
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         La fel ca şi anul trecut, competiția ce s-a desfăşurat la Bucureşti, fost susţinută de către cei şapte 
ambasadori ai voluntariatului: Damian Drăghici, Raed Arafat, Marius Manole, Margareta Pâslaru, Călin Goia, 
Valeria Răcilă von Groningen şi  Zoli Toth .
         Doamna Hărţăgan Mărioara, aleasă voluntara anului 2012 de către Consiliul director al asociaţiei 
,,Volsim’’ Simeria a fost desemnată să candideze la Gala Naţională a Voluntarilor la categoria - Voluntarul 
senior al anului 2012. În urma preselecţiei făcute de organizatori ea face parte din lista finaliştilor galei din 
2012, drept  pentru care o felicităm pentru rezultatul obţinut şi îi dorim mult succes în activitatea pe care o 
desfăşoară.

       Asociaţia VOLSIM în parteneriat cu Primăria oraşului Simeria şi Colegiul Tehnic TF ,,A.  Saligny’’ 
Simeria a organizat în data de 7 decembrie 2012  la Sala de Festivităţi a Şcolii Gimnaziale din Simeria, seara 
de caritate ,,Nu sunteţi singuri!’’, ediţia a-VIII-a. 
       Suma de 1350 de lei obţinută din vînzarea biletelor şi donaţiilor din urnă a fost  utilizată pentru ajutorarea 
a 22 persoane de pe raza administrativ-teritorială a oraşului Simeria. Cu fondurile obţinute s-au cumpărat 
produse alimentare/nealimentare ce au fost distribuite persoanelor nevoiaşe din Simeria cu ocazia sărbătorilor 
de Crăciun.
       Le mulţumim tuturor persoanelor care au participat la seara de caritate, sponsorilor, donatorilor, care au 
adus prin contribuţia lor o rază de speranţă persoanelor nevoiaşe din oraş cu ocazia sărbătorilor de iarnă.
          Le  mulţumim totodată partenerilor pentru organizarea serii de caritate, a interpreţilor de muzică şi de 
colinde, invitaţi care au făcut posibilă desfăşurarea în cele mai bune condiţii a serii de caritate.
  

Pe parcursul anului 2012 s-au încheiat numeroase acorduri/colaborări/parteneriate cu Colegiul Tehnic 
TF ,,A. Saligny’’ Simeria.

În  luna decembrie 2012 s-a sarbatorit “Ziua internaţională a voluntariatului”, prilej cu care au fost 
oferite diplome celor mai merituoşi voluntari ai asociaţiei, dar şi celor mai generoşi sponsori. Sponsorii zilei 
internaţionale a voluntariatului: SC Rom Comfort Desingn SRL -100 lei, SC Land Felix SRL -100 lei.
      A fost solicitat Moş Crăciun pentru a împărţii darurile mult dorite de copii cu ocazia Sărbătorilor de 
Crăciun în Simeria, Deva şi Feredee.
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RAPORTUL ECONOMICO-FINANCIAR

pentru anul 2012

         Unitatea noastră este înregistrată ca o unitate cu profil de ALTE ACTIVITĂŢI ASOCIATIVE NCA la 
Registrul Comerţului sub numărul 7/A/2005; 40-6/2977.
      Respectînd profilul unităţii (asociaţiei) pe anul 2012, unitatea a obţinut următoarele rezultate:

Veniturile obţinute în anul 2012 se ridică la un total de 41557, 88 RON, din care cele mai importante sunt:
Venituri din cotizaţiile şi contribuţiile băneşti sau în natură a membrilor şi simpatizanţilor: 546 RON
Venituri din donaţii: 8600,71 RON
Venituri din donaţii 2%: 5580,43 RON
Venituri din sume sau bunuri primite prin sponsorizare: 12400 RON
Venituri din dobînzi conform pla.: 2224 RON
Resurse din subvenţii de la buget: 12400 RON
Venituri din donaţii şi subvenţii primite: 2008,50 RON

Cheltuielile efectuate în anul 2012 se ridică la suma de  39743 RON din care:
Cheltuieli cu alte materiale consumabile: 8936,35 RON
Cheltuieli cu materialele nestocate: 42,94 RON
Cheltuieli cu protocolul, reclama şi publicitatea: 472,41 RON
Cheltuieli cu deplasări, detaşări şi transferuri: 2004,83 RON
Cheltuieli poştale şi taxe de comunicaţie: 542,01 RON 
Cheltuieli cu servicii bancare şi asimilate: 80,20 RON
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi: 17469,42 RON
Donaţii şi subvenţii acordate: 10194,84 RON

La finele anului 2012 rezultatul net al exerciţiului este un excedent de  1814, 88 RON.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2013
AL ASOCIAŢIEI VOLSIM SIMERIA

Veniturile estimate a se obţine în anul 2013 se ridică la un total de 43520 RON, din care cele mai importante 
prognozate a se realiza sunt:

Venituri din cotizaţiile şi contribuţiile baneşti sau în natură ale membrilor şi simpatizanţilor: 500 RON
Venituri din donaţii: 4000 RON
Venituri din donaţii 2%: 15000 RON
Venituri din sume sau bunurile primite prin sponsorizare: 12000 RON
Venituri din dobînzi conform pla: 20 RON
Resurse din subvenţii de la buget: 10000 RON
Venituri din donaţii şi subvenţii primite: 2000 RON

6



 Cheltuielile prognozate a se efectua în anul 2013 se ridică la suma de  31730 RON din care:

Cheltuieli cu alte materiale consumabile: 8000 RON
Cheltuieli cu materialele nestocate: 50 RON
Cheltuieli cu protocolul, reclama şi publicitatea: 500 RON
Cheltuieli cu deplasări, detaşări şi transferuri: 2000 RON
Cheltuieli poştale şi taxe de comunicaţie: 500 RON 
Cheltuieli cu servicii bancare şi asimilate: 80  RON
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi: 10000 RON
Donaţii şi subvenţii acordate: 10000 RON
Contribuţii la organisme din ţară: 600 RON

7
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Scopul  asocia iei  este de a promova voluntariatul ca un mod  

de implicare a comunită ii în solu ionarea problemelor  

cu care se confruntă aceasta 

 

 
     

ASOCIA IA ,,CENTRUL DE VOLUNTARIAT SIMERIA’’ (VOLSIM) 

                         MEMBRU                                          MEMBRU FONDATOR 
 
 
 
 
 
 

 

                                 

 

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2013 

AL ASOCIA IEI CENTRUL DE VOLUNTARIAT SIMERIA                       
(VOLSIM)    

             

 

Contact: 

335900 – Simeria, judetul Hunedoara, România 

Str. A. Iancu 7/C/47 

tel. 0749059424, 0726026172 

e-mail: volsim2005@yahoo.com 

web: www.volsim.ro 
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Cuvânt înainte 
             

 

În calitate de pre edinte al Asocia iei Volsim, am demarat ac iuni de strîngere a 

fondurilor prin Cererea 230, prin amplasarea de urne i sponsorizări/dona ii unde s-au strîns 

19696 RON. În baza acestor sume strînse am putut ajuta persoane bolnave în valoare de 

26575 RON, ajutînd semenii afla i în suferin ă. 

          Am fost prezent aproape la toate activită ile asocia iei, venind cu solu ii i sprijin 

pentru cei care au cerut acest lucru. Împreună,  cu ajutorul membrilor i al voluntarilor am 

reu it să avem reu ite în  activită ile, proiectele, colaborările i parteneriatele încheiate. 

         Am dezvoltat programe de informare şi conştientizare a importan ei voluntariatului în 

cadrul comunită ii locale, jude ene, atît în SNV, cît şi cu alte ocazii, organizînd întîlniri de 

lucru, editînd materiale, fiind mereu  în mass-media jude eană i o data pe postul TVR1. 

        Asociaţia noastră este în creştere, atît pe plan profesional, cît şi organizaţional, 

încheind protocoale de colaborare benefice comunită ii locale. 

        Mulţumim celor care au fost alături de noi, ne-au ajutat să continuăm  această muncă 

pentru un mediu sănătos şi durabil. 

Ne dorim pentru viitor colaborări mai fructuoase. 

                                                        

 

 

PRE EDINTE, 

 

TIBERIU NISTOR 
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Pentru atingerea obiectivelor propuse „Centrul de Voluntariat Simeria” (VOLSIM) a 
desfă urat în anul 2013 următoarele activități: 
- Elaborarea de proiecte i programe de voluntariat; 
- Ini ierea sau participarea la programe regionale, na ionale i interna ionale cu privire la voluntariat; 
- Organizarea de seminarii, mese rotunde, campanii, evenimente, conferin e, expozi ii, simpozioane i 
tabăra în domeniul situa iilor de urgen ă; 
- Programe de instruire, formare, cercetare, informare i consultan ă; 
- Editarea de publica ii i realizarea de materiale în legătură cu scopul i obiectivele propuse; 
- Activită i economice legate de scopul i obiectivele asocia iei în conformitate cu legisla ia în vigoare; 
- Alte activită i legate de atingerea scopului i a obiectivelor. 
 

Acțiuni/activități desfă urate în anul 2013 
 

În data de 28 februarie un grup de 20 voluntari ai asocia iei noastre au participat la activitatea de 
confec ionare de măr isoare cu ocazia zilei de 1/8 Martie ,, Ziua Femeii’’ unde s-au confec ionat un număr 
de 350 de măr isoare. Distribu ia acestora s-a făcut în data de 1 martie, la doamne din ora ul Simeria. 
     În data de 7 februarie 2013 d-nul Antinie Constantin s-a deplasat în localitatea Băcia pentru a prezenta 
unui grup de 48 de elevi ai claselor gimnaziale o prelegere avînd ca temă minoritatea, violen a, situa ia 
disciplinară între anii 2012-2013 i consecin ele încălcării normelor de conduită socială, precum i teme 
antidrog sau trafic de persoane. S-au distribuit pliante cu recomandări. 
      În data de 26.03.2013, ora 17.30, la c. Gen. ”Sigismund Todu ă” a avut loc Adunarea Generală a 
Asocia iei Volsim. 
 

Programul adunarii a fost urmatorul: 
 

1. Prezentarea şi aprobarea Raportului de activitate pe anul 2012/Analiza SWOT a Asocia iei VOLSIM 
Prezentarea situa iei financiare a asocia iei; 

2. Prezentarea  raportului cenzorului; 
3. Aprobarea bilanţului pe anul 2012, a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 şi descărcarea de 

sarcini a Consiliului Director. 
4. Direc ionarea a 2% din impozitul pe venit pentru finan area Centrului-distribuirea de cereri 230; 
5. Propuneri de proiecte pe anul 2013-Anul European al Cetă enilor, în special pentru SNV i asigurarea bazei 

umane i materiale pentru desfă urarea acestora; 
6. Diverse. 

     
           În data de 11 aprilie a avut loc Adunarea Generală a Federa iei Volum. Delegarea pentru votul 
nostru a avut-o Asocia ia Centras Constan a. 

În data de 25 aprilie s-a colectat de la magazinul Artima Simeria suma de 305 lei care a fost virată 
în contul lui DANCI RAUL RAZVAN. 

În data de 27.04 a avut loc activitatea de colectare de de euri electrocasnice de pe raza 
administrativ-teritorială a ora ului Simeria. Au participat 10 voluntari pe baza de contract de voluntariat cu 
Asocia ia RoRec. 

În urma campaniei desfă urate de Asocia ia Română ptr Reciclare RoRec în parteneriat cu Primăria  
Simeria i Asocia ia Volsim Simeria în data de 27 aprilie 2013 au fost colectate DEEE-uri în greutate totală 
de 6125 kg. 
       În perioada 22-27.07.2013 au participat din partea Asocia iei Volsim 5 voluntari la tabăra de pregătire 
pentru situa ii de urgen ă ce a avut loc la Straja, Lupeni. Consiliul Jude ean Hunedoara a finan at tabăra cu 
suma de 1000 lei. 
       În perioada 13-18 mai 2013 a avut loc la Simeria Săptămâna Na ională a Voluntariatului. 
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Programul din SNV: 

Cine: Colegiul Tehnic TF "Anghel Saligny" Simeria, în parteneriat cu Asocia ia VOLSIM i Colegiul 
"Iancu de Hunedoara" din Hunedoara. 
Ce: "Trenule ul prieteniei"- activită i de caritate (colectare de fonduri pentru sus inerea unui elev 
bolnav)       
Cînd: 13.05.2013, orele 08-13 
Unde: c. Gen."Sigismund Todu ă" Simeria        
Contact: Baciu Camelia , camelia.baciu@yahoo.com                                                                               
                         
Cine: Colegiul Tehnic TF "Anghel Saligny" Simeria, în parteneriat cu Asocia ia VOLSIM i coala 
”Samuel” Deva.  
Ce: "Să ocrotim natura"- activită i de ecologizare i sădire de pomi            
Cînd: 15.05.2013, orele 09-14 
Unde: Parcul Dendrologic Simeria,        
Contact: Baciu Camelia, camelia.baciu@yahoo.com 

Cine: Asocia ia Centrul de Voluntariat (VOLSIM) Simeria  
Ce: Campanie stradală de promovare a S.N.V, distribuire flutura i, pliante cu anul european al cetă enilor 
precum i pliante cu organiza ia, formulare 2%. 
Cînd: 13.05.2013, orele 15-17      
Unde: Centrul ora ului Simeria 
Contact: Nistor Tiberiu, volsim2005@yahoo.com, 0749059424, www:volsim.ro 

Cine: Asocia ia Centrul de Voluntariat (VOLSIM) Simeria în parteneriat cu Inspectoratul de Poli ie al 
Jude ului Hunedoara, Poli ia Simeria  
Ce: Activitate de combatere a violen ei în institu iile de învă ămînt  
Cînd: 14.05.2013, orele 11-13 
Unde: Colegiul Tehnic T.F. ,,Anghel Saligny’’ Simeria, Sala festivită i a colii 
Contact: Nistor Tiberiu, volsim2005@yahoo.com, 0749059424, www:volsim.ro 

Cine: Asocia ia Centrul de Voluntariat (VOLSIM) Simeria în parteneriat cu Colegiul Tehnic T.F. ”Anghel 
Saligny” Simeria  
Ce: Amenajare de spa ii verzi  prin plantare de tuya orientalis cu voluntari i elevi în comunitatea locală. 
Cînd: 15.05.2013, orele 10-13      
Unde: Asocia ii de proprietari i strazi, Simeria 
Contact: Nistor Tiberiu, volsim2005@yahoo.com, 0749059424, www:volsim.ro 

Cine: Asocia ia Centrul de Voluntariat (VOLSIM) Simeria în parteneriat cu Colegiul Tehnic T.F. ”Anghel 
Saligny” Simeria , cu grădini e i coli din subordine, ICAS Simeria i C.P.C. Simeria. 
Ce: „Cu mic cu mare la ecologizare”  
Cînd: 16.05.2013, orele 09-13 
Unde: Parc dendrologic i institu ii de învă ămînt Simeria 
Contact: Nistor Tiberiu, volsim2005@yahoo.com, 0749059424, www:volsim.ro 

Cine: Asocia ia Centrul de Voluntariat (VOLSIM) Simeria în parteneriat cu Crucea Ro ie-Subfiliala 
Simeria, SVSU Simeria, Colegiu Tehnic T.F. ‚Anghel Saligny” Simeria 

mailto:camelia.baciu@yahoo.com
mailto:camelia.baciu@yahoo.com
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Ce: Concurs “Cu via a mea apar via a” i Prietenii Pompierilor faza pe ora  
Cînd: 17.05.2013, orele 10-14      
Unde: Primăria ora ului Simeria 
Contact: Nistor Tiberiu, volsim2005@yahoo.com, 0749059424, www:volsim.ro 

Cine: Asocia ia Centrul de Voluntariat (VOLSIM) Simeria  
Ce: Sărbatoarea Voluntarilor - Recunoa terea meritelor voluntarilor implicati i a partenerilor în 
organizarea S.N.V. 2013. 
Cînd: 18.05.2013, orele 16-20 
Unde: malul Streiului, Simeria Veche  
Contact: Nistor Tiberiu, volsim2005@yahoo.com, 0749059424, www:volsim.ro 

Cine: Colegiul Tehnic TF "Anghel Saligny" Simeria, în parteneriat cu Asocia ia ,, Centrul de voluntariat '' 
Simeria (VOLSIM)  
Ce: Proiectul Na ional "Lumea pove tilor"-"Medi@Junior" care se desfă oară pe sec iuni: sec iunea I 
pentru copii-crea ii plastice, sec iunea II pentru cadre didactice,  sec iunea III moment artistic, inclus în 
calendarul activită ilor aprobate de MECTS. 
Cînd: 17.05.2013, orele 14.30-17.30 
Unde: c. Gen."Sigismund Todu ă" Simeria - sala de festivită i        
Contact: Hărăgu  Rodica,  rodica_haragus@yahoo.com 

În perioada 6-8 iunie 2013 a avut loc Festivalul ,,Copil ca tine sunt i eu” , la care Asocia ia Volsim 
Simeria a fost partener. 
În perioada 14-16 iunie, Simeria, sat Uroi s-a desfă urat festivalul  de zbor “Îngerii prieteniei” la care am 
fost prezen i cu voluntari, ajutînd la desfă urarea ac iunii.  
           În perioada 21-24 iunie 2013 a avut loc Festivalul ,,Eofest Junior”, la care Asocia ia Volsim Simeria 
a fost partener. 
            În data de 5 iulie 2013 s-a colectat de la magazinul Artima Simeria suma de 629  lei care a fost 

virată în contul lui DANCI RAUL RAZVAN. 

             În data de 3 septembrie în parcul dendrologic Simeria a avut loc o activitate de promovare a 
voluntariatului prin intermediul TVR. Au participat 11 voluntari ai asocia iei. A avut loc o campanie de 
ecologizare a parcului dendrologic Simeria. Voluntarii au participat la diverse interviuri. Un sumar al 
ac iunii a fost prezentat la TVR, în jurnalul de seară. 
 În data de 28 septembrie a avut loc Campania ”Let,s do it Romania”, campanie de ecologizare la 
nivel na ional i la nivelul ora ului Simeria, la care au participat i voluntarii asocia iei unde s-au adunat 
420 saci de plastic de de euri. 
 În luna decembrie s-au împăr it 28 pachete cu dulciuri i jucării primite de la o funda ie belgiană 
către copiii din Centrul Social de Urgen ă Bîrcea Mare. 
 În data de 13 decembrie 2013 a avut loc seară de caritate ,,Nu sunte i singuri!’’ la sala de festivită i 
a c. Gen. ”Sigismund Toduta” Simeria. S-a desfă urat un spectacol de caritate, cu invita i, interpre i de 
muzică populară i u oară, o tombolă i vînzare de produse pentru un caz social: elevul DANCI RAUL 
RAZVAN din Simeria, diagnosticat cu leucemie. În urma ac iunii au fost sprijinite i 5 familii nevoia e din 
ora  cu pachete alimentare. 
 În 2013 pentru ajutorarea unor cazuri de boli incurabile, asocia ia a virat în contul a 7 persoane 
suma totală de 26.575 lei, din care S.C. AVS Textil din Deva a sponsorizat 4 persoane grav bolnave cu 
suma de 9000 lei. 
 În anul 2013 pentru Danci Raul Razvan  s-au donat în contul mamei sale suma de 11575, iar pentru 
Varga Liliana suma de 6850 lei. În perioada sărbătorilor de iarnă, în ajunul Crăciunului, Mo  Craciun de la 
Volsim s-a deplasat la 7 copii distribuind pachete de sărbători. 
    

mailto:rodica_haragus@yahoo.com
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Bugetul Asociaţiei ,,Centrul de Voluntariat  Simeria’’(VOLSIM) 

pe anul 2014   

 

                                                                                                                                       LEI 
Clasificare Realizat 2013 Prognozat 2014 
Total venituri 43466,27 44053 

Venituri din cotizaţiile membrilor şi contribuţiile băneşti sau în 
natură a membrilor şi simpatizanţilor   

900 800 

Venituri din donaţii 8756,55 8000 
Venituri din sume sau bunurile primite prin sponsorizare  9100 10250 
Venituri  din dona ii 2% 19696,43 20000 
Venituri din dobînzi conform pla. 2,29 3 
Resurse din subven ii de la buget  5011 5000 
Total cheltuieli 40432,72 39575 

Cheltuieli cu alte materiale consumabile 2108,76 3000 
Cheltuieli cu materiale de natura obiectelor de inventar  2602,88 3000 
Cheltuieli cu comisioane i onorarii 1500 1500 
Cheltuieli cu protocolul, reclama i publicitatea 72,12 75 
Cheltuieli cu deplasări, deta ări i transferuri 975,50 900 
Cheltuieli  po tale i taxe de comunica ie 661,67 700 
Cheltuieli cu servicii bancare i asimilate  169,65 200 
Alte cheltuieli cu serviciile executate de ter i  5124,01 5000 
Cheltuieli cu contribu ii organisme ară  200 200 
Dona ii i subven ii acordate 26928,13 25000 

 



Scopul asociaţiei este de a promova voluntariatul ca un mod 

de implicare a comunităţii în soluţionarea problemelor 

cu care se confruntă aceasta 

 

 
         

ASOCIAŢIA “CENTRUL DE VOLUNTARIAT SIMERIA” (VOLSIM) 

     MEMBRU                                                 MEMBRU FONDATOR 

 

 

 

 

                        

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2014 

AL   ASOCIAŢIEI CENTRUL DE VOLUNTARIAT SIMERIA 

(VOLSIM) 

             

 

 

Contact: 

335900 – Simeria, judeţul Hunedoara, Romania 

Str. A. Iancu 7/C/47 

tel. 0749059424, 0726026172 

e-mail: volsim2005@yahoo.com 

web: www.volsim.ro 

 

 

 



 

             

Cuvânt înainte 

             

 

În calitate de preşedinte al Asociaţiei Volsim, am pus suflet la toate activităţile la care am participat, 

acţiuni de strângere de fonduri prin Cererea 230, prin amplasament de urne şi sponsorizări/donaţii, fapt pentru 

care am putut ajuta persoane bolnave  grav, fapte de întrajutorare a semenilor aflaţi în suferinţă, precum şi la 

alte activităţi benefice comunităţii locale. 

Am organizat prima Tabără de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă, alături de alte forţe de 

sprijin din judeţul Hunedoara. Cu siguranţă vom organiza în fiecare vară această tabăra. 

          Cu ani în urma am specificat faptul că în asociaţie dorim calitate şi nu cantitate, sugerând implicarea 

activă a membrilor în activităţile noastre. 

 

        Mulţumim celor care au fost alături de noi, ajutându-ne să continuăm această muncă pentru un mediu 

sănătos şi durabil, participând la acţiunile noastre sperând pe viitor o colaborare mai fructuoasă. 

 

 

                                                        

 

PREŞEDINTE, 

TIBERIU NISTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITOLUL I 

 

Prezentarea Asociaţiei ,,Centrul de voluntariat Simeria''(VOLSIM) 

 

Asociaţia “Centrul de Voluntariat Simeria” (VOLSIM), este o organizaţie neguvernamentală, neafiliată 

politic, independentă şi nonprofit, înfiinţată în anul 2005, în oraşul Simeria. 

Asociaţia Volsim este membră a Reţelei Naţionale a Centrelor de Voluntariat din România (RNCV) şi 

membru fondator al Federaţiei Organizaţiilor care sprijină dezvoltarea voluntariatului din România 

(VOLUM). 

 

Scopul organizaţiei: 

 

- promovează voluntariatul ca mod de implicare a comunităţii în soluţionarea problemelor cu care se 

confruntă aceasta. 

 

- promovează implicarea activă în viaţa comunităţii şi crede în potenţialul nelimitat al fiecărui membru din 

comunitate de a participa la prevenirea şi soluţionarea problemelor comune. 

 

Obiectivele Asociaţiei “Centrul de voluntariat Simeria” (VOLSIM) 

 

- Recrutarea şi formarea de voluntari pentru alte organizaţii şi instituţii, legal constituite; 

- Acordarea de consultanţă organizaţiilor/instituţiilor pentru elaborarea unei strategii cu privire la voluntariat, 

legal constituite; 

- Instruirea şi supervizarea managerilor de voluntari cu privire la managementul voluntarilor;  

- Organizarea de campanii şi evenimente de promovare a voluntariatului şi de apreciere a muncii prestate de 

voluntari în folosul comunităţii locale; 

- Colaborarea cu alte centre de voluntariat din ţară şi din străinătate în vederea dezvoltării şi promovării 

voluntariatului; 

- Dezvoltarea de programe de voluntariat proprii sau în parteneriat cu alte organizaţii şi instituţii, legal 

constituite; 

- Sprijinirea creării de noi centre de voluntariat; 

- Dezvoltarea de programe sociale în domenii deficitare sau în care nu există iniţiative similare; 

- Atragerea de fonduri pentru sprijinirea programelor de voluntariat proprii şi a altor organizaşii şi instituţii; 

- Promovarea tinerilor si dezvoltarea sectorului asociativ de tineret; 

- Prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă civilă; 

- Promovarea concepţiei de protecţie civilă a populaţiei şi bunurilor materiale din comunitate în situaţii de 

urgenţă civilă. 

     

Pentru atingerea obiectivelor propuse, “Centrul de Voluntariat Simeria” (VOLSIM) a desfăşurat în 

anul 2014 următoarele activităţi: 

 

-Elaborarea de proiecte şi programe de voluntariat; 

-Iniţierea sau participarea la programe regionale, naţionale şi internaţionale cu privire la voluntariat; 

-Organizarea de seminarii, mese rotunde, campanii, evenimente, conferinţe, forumuri, expoziţii, simpozioane 

şi colocvii; 

-Programe de instruire, formare, cercetare, informare şi consultanţă; 

-Editarea de publicaţii şi realizarea de materiale în legătură cu scopul şi obiectivele propuse; 

-Activităţi economice legate de scopul şi obiectivele asociaţiei în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

-Alte activităţi legale, legate de atingerea scopului şi obiectivelor. 

 

 



               

 

    În data de 03.04.2014 s-au predate la ICAS Simeria ca urmare a parteneriatului încheiat cu aceştia, 

materiale în valoare de 933,72 lei. 

       În perioada 07.04.2014-11.04.2014 cu ocazia Săptămânii Altfel “Să ştii mai multe, să fii mai bun’’ 

Asociaţia Volsim a realizat un parteneriat cu C.T. Transilvania, C.N. Decebal Deva şi C.T.T.F. “Anghel 

Saligny’’ Simeria având ca scop ecologizarea parcului dendrologic. La acţiune au participat 594 de elevi şi 40 

cadre didactice. 

           Prin HCL 100/2013 s-a aprobat încheierea unei convenţii de colaborare între oraşul Simeria şi ICAS 

Bucureşti în scopul dezvoltării şi punerii în valoare a parcului dendrologic Simeria, încheiat pe o perioadă de 

5 ani. 

În data de 28.04.2014, Eurosport DHS a sponsorizat prin Asociaţia Volsim, ICAS Simeria cu 6 

biciclete în valoare de 3503 lei. 

În data de 24.07.2014 a avut loc la Bucureşti Adunarea Generală Volum şi un curs de scriere a 

proiectelor la care a participat preşedintele asociaţiei, Nistor Tiberiu. 

SNV (Săptămâna Naţională a Voluntariatului) este un eveniment naţional anual care are loc în fiecare 

primăvară, aflat la cea de-a treisprezecea ediţie, menit să mobilizeze cât mai multe organizaţii şi voluntarii pe 

care acestea îi implică, pentru a sărbători împreună voluntariatul, pentru a atrage sprijinul comunităţii şi 

pentru a recunoaşte public activitatea voluntarilor. Acest eveniment naţional este iniţiat şi coordonat de către 

Pro Vobis - Centrul Naţional de Resurse pentru Voluntariat începând cu anul 2002 şi implementat în 

colaborare cu parteneri locali şi centre de voluntariat.  

Asociaţia VOLSIM din Simeria, condusă din funcţia de preşedinte, de Nistor Tiberiu, a participat ca 

partener în acest proiect naţional desfăşurat sub egida “Recreează-te prin voluntariat!” cu un bogat program de 

activităţi, între 12 şi 18 mai 2014. 

Săptămâna a debutat cu  o campanie stradală de promovare a voluntariatului, distribuire de fluturaşi, 

afişe cu Anul European al Cetăţenilor, promovare SNV 2014, acţiune desfăşurată între orele 15 şi 17, în 

centrul oraşului Simeria. 

Marţi, 13 mai, Asociaţia VOLSIM  în parteneriat cu Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Hunedoara şi  

Poliţia Oraşului Simeria au  desfăşurat o activitate de combatere a violenţei în instituţiile de învăţământ,  

acţiune adresată  elevilor de gimnaziu  cu probleme, din cadrul C.T.T.F. “Anghel Saligny” din Simeria, pentru 

a avea un comportament mai bun la şcoală şi în societate. 

Miercuri, 14 mai, Asociaţia VOLSIM  în parteneriat cu Primăria Oraşului Simeria, ISU Hunedoara,  

Crucea Roşie Filiala Simeria şi  Inspectoratul Şcolar al Judeţului  Hunedoara a  desfăşurat un concurs teoretic  

şi probe practice, între clase de gimnaziu de la C.T.T.F. “Anghel Saligny” Simeria, pe tema Cu viaţa mea, 

apăr viaţa,, în domeniul situaţiilor de urgenţă. Câştigător a fost echipajul de la Şcoala Waldorf, condus de inst. 

Lucian Ursaleş. 

Joi, 15 mai, din cauza condiţiilor meteorologice ce au împiedicat desfăşurarea activităţii de 

ecologizare, cu tema ,,Cu mic, cu mare la ecologizare,,  aşa cum a fost ea planificată  în Adunarea Generală  

VOLSIM, s-a desfăşurat în curtea şcolii, cu dorinţa de a  reprograma această acţiune. 

Vineri, 16 mai, pentru cei mici din clasele primare s-a organizat  un concurs de alergare, cu tema 

,,Mini Cros,, desfăşurat pe categorii de vârstă, unde s-au acordat, conform premierii, 70 de diplome, din partea 

Asociaţiei VOLSIM. 

Sâmbătă, 17 mai, Asociaţia VOLSIM  în parteneriat cu ROREC, C.T.T.F. “Anghel Saligny”, Simeria 

şi Primăria Oraşului Simeria au organizat şi desfăşurat o acţiune de colectare a deşeurilor de echipamente  

electrice şi electronice, între orele 09-17. A existat un punct de colectare pentru Simeria şi satele aparţinătoare 

şi două maşini care au răspuns solicitărilor primite prin telefon, care au ridicat deşeurile de la domiciliu.  

Duminică, 18 mai, în ultima zi din SNV a fost desfăşurată sub tema “Sărbătoarea voluntarilor” fiind 

recunoscute meritele voluntarilor şi a partenerilor implicaţi în organizarea şi desfăşurarea Săptămânii 

Naţionale a Voluntariatului 2014.  

In perioada 10-15.08.2014, a avut loc Tabăra de pregătire pentru situaţii de urgenţă de la Centrul Cultural şi 

de Creaţie al oraşului Simeria, str. Biscaria, nr. 1, lângă Parcul Dendrologic 

 



Parteneri:  

-Primăria Oraş Simeria   

-S.N.C.R.R Fil. Hunedoara + Subfiliala Simeria 

-I.S.U. Hunedoara 

-Serviciul Judeţean de Ambulanţă Hunedoara 

-Asociaţia SALVITAL Hunedoara 

-S.V.S.U.  Simeria 

-Serviciul Public Salvamont Hunedoara 

 

Tematica de pregătire: 

1. Cutremure şi seisme, măsuri de diminuare a efectelor negative ale acestora. Reguli de comportare 

2. Voluntariatul în cadrul serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă 

3. Forme şi metode de informare publică utilizate de serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă 

4. Asistenţa psihologică în situaţii de urgenţă   

5. Asistenţa religioasă la dezastre  

6. Paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor în situaţii de urgenţă 

7. Noţiuni de salvare montană.  

8. Tehnica şi proceduri de salvare montană 

9. Managementul situaţiilor de urgenţă.Tipuri de risc 

10. Protecţia populaţiei şi salariaţiilor în situaţii de urgenţă 

11. Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă. Organizare, funcţionare, tehnică, activitate practică 

12. Noţiuni teoretice BLS 

13. Poziţia laterală de siguranţă 

14. Lanţul supravieţuirii 

15. Dezobtrucţia de căi aeriene 

16. Poziţia laterală de siguranţă 

17. Lanţul supravieţuirii 

18. Dezobtrucţia de căi aeriene 

19. Fracturi. Hemoragii 

20. Situaţii speciale de resuscitare 

21. Evaluarea măsurilor de siguranţă – asigurarea locului accidentului        

22. Evaluarea stării victimei                                                                           

23. Solicitarea ajutorului                                                                                

24. Acordarea primului ajutor 

25. Suport vital de bază 

26. Verificarea reacţiilor – conştienţa                                                                  

27. Eliberarea căilor respiratorii                                                                          

28. Verificarea respiraţiei şi a circulaţei                                                              

29. Compresia toracică şi respiraţia gură la gură                                                 

30. Bebeluşi şi copii – particularităţi de intervenţie                                             

31. Starea de inconştienţă – poziţia de siguranţă                                                

32. Sufocarea – corpi străini în gât – adulţi, bebeluşi, copii                               

33. Hemoragii. Hemostază.                                                                               

34. Plăgi. Bandaje                                                                                             

35. Arsuri                                                                                                          

36. Traumatisme ale capului, gâtului şi spatelui                                              

37. Leziunile oaselor, muşchilor sau articulaţiilor                                            

38. Otrăvirea                                                                                                      

39. Durerea toracică. Atacul cerebral.                                                              

40. Studii de caz: aplicaţii practice în situaţii date.                                           

Participanti la tabara 50 de persoane. 

 



Sponsorizare Consiliul Judeţean Hunedoara 1999,50 lei din care s-au achiziţionat şi inscripţionat un număr de 

50 de tricouri. 

În data de 24 august 2014 s-a desfăşurat evenimentul BikeSim – concurs de biciclete. S-au făcut 3 

sponsorizari prin Volsim: 

-SC STOCK RESOURCE SRL 500 lei 

-SC SPORT TEAM TOUR SRL produse în valoare de 2108,50 lei 

-EUROSPORT DHS 460,80 lei. 

             În luna decembrie am primit de la organizaţia ROSA din Belgia 21 pachete care s-au distribuit unui 

număr de 21 copii de la Centrul Social de Urgenţă  Bârcea Mare. 

S-au plătit ajutoare umanitare în valoare de 12255,05 lei pentru boli grave, unui numar de 3 persoane, 

conform Codului Fiscal art 55, alin 4 lit a.  

  

    Prin HCL 111/2014 se încheie acordul partenerial între Asociaţia Volsim, Primăria Simeria şi C.C.T.F. 

,,Anghel Saligny” Simeria în vederea desfăşurării serii de caritate ce a avut loc în data de 12 decembrie 2014. 

Sumele obţinute din vânzarea biletelor şi din sponsorizări şi donaţii s-au distribuit către Adam Andrei Raul, 

bolnav de aplazie medulară severă, în vederea realizării unui transplant în străinătate. S-a colectat şi plătit 

suma de 2615 lei către părinţii băiatului, în contul special creat pentru donaţii. 

S-au distribuit 6 plase cu produse alimentare în valoare de 306,53 lei unui număr de 6 familii cu posibilităţi 

materiale reduse din oraş. 

   În data de 12 decembrie 2014 a avut loc la Simeria şi gala voluntarilor, prilej cu care s-au distribuit diplome 

unor voluntari şi sponsori ai asociaţiei noastre. Voluntarul anului a fost ales Boarnă Bogdan. 

 

 

CAPITOLUL II. SITUAŢIA FINANCIARĂ A ASOCIAŢIEI 

 

Date financiare privind activitatea Asociaţiei VOLSIM 

 

Veniturile obţinute în anul 2014 se ridică la un total de 46841,69 lei, din care cele mai importante sunt: 

Venituri din activităţi diverse: 1650 lei 

Venituri din cotizaţiile membrilor şi contribuţiile baneşti sau în natură a membrilor şi simpatizanţilor: 590 lei 

Venituri din donaţii: 6680,60 lei 

Venituri din donaţii 2%: 29087,33 lei 

Venituri din sponsorizare: 3308,50 lei 

Venituri din dobânzi conform pla.: 22,76 lei 

Venituri din subvenţii de la buget: 1999,50 lei 

Venituri din donaţii şi subvenţii primite: 3503 lei  

 

Cheltuielile efectuate în anul 2014 se ridică la suma de 40125,08 lei din care: 

Cheltuieli cu alte materiale consumabile: 12391,06 lei 

Cheltuieli cu materiale de natura obiectelor de inventar: 8257,78 lei 

Cheltuieli cu deplasări, detaşări şi transferuri: 759,84 lei 

Cheltuieli  postale si taxe de comunicatie: 552,64 lei 

Cheltuieli cu servicii bancare si asimilate: 79,51 lei 

Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti: 2788,20 lei 

Donatii si subventii acordate: 15296,05 lei 

 

      La finele anului 2014 rezultatul net al exerciţiului este un excedent de 6716 lei. 

   

 

 

 

 



 

Bugetul Asociaţiei “Centrul de Voluntariat Simeria” (VOLSIM) pe anul 2015 
 

 

   

 

 

Clasificare Capitol bugetar                                      

Realizari 2014 

Prognozat 

2015 

Total venituri 46841,69 50000 

Venituri din activităţi diverse 1650 8000 

Venituri din cotizaţiile membrilor şi contribuţiile băneşti sau în 

natură a membrilor şi simpatizanţilor  

590 500 

Venituri din donaţii  6680,60 6000 

Venituri din donaţii 2%  29087,33 25000 

Venituri din sponsorizare  3308,50 3000 

Venituri din dobanzi conform pla 22,76 300 

Venituri din subvenţii de la buget  1999,50 5000 

Venituri din donaţii şi subvenţii primite   3503 2000 

Total cheltuieli 40125,08 43380 

Cheltuieli cu alte materiale consumabile 12391,06 20000 

Cheltuieli cu materiale de natura obiectelor de inventar  8257,78 5000 

Cheltuieli cu deplasări, detaşări şi transferuri  759,84 1000 

Cheltuieli  postale şi taxe de comunicaţie  552,64 300 

Cheltuieli cu servicii bancare şi asimilate  79,51 80 

Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi  2788,20 2000 

Donaţii şi subvenţii acordate 15296,05 15000 

 

 



Scopul asociaţiei este de a promova voluntariatul ca un mod  

de implicare a comunităţii în soluţionarea problemelor  

cu care se confruntă aceasta. 

 

 
     

ASOCIAŢIA ,,CENTRUL DE VOLUNTARIAT SIMERIA’’ (VOLSIM) 

                      MEMBRU                                              MEMBRU FONDATOR 

 

 

 

 

 
 

                                 

 

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2015 

AL ASOCIAŢIEI CENTRUL DE VOLUNTARIAT  SIMERIA                       

(VOLSIM)    
             
 

Contact: 

335900 – Simeria, judeţul Hunedoara, România 

Str. A. Iancu 7/C/47 

tel. 0749059424, 0726026172 

e-mail: volsim2005@yahoo.com 

web: www.volsim.ro 

 

http://www.volsim.ro/


 

 

 

 

 

Cuvînt înainte 
 

 

 

             

În calitate de preşedinte al Asociaţiei Volsim, timp de 10 ani am fost implicat în activităţile 

asociaţiei, am găsit soluţii concrete pentru rezolvarea problemelor apărute. 

În anul 2015, pe lîngă faptul că am sărbătorit împreuna 10 ani de la înfiinţarea asociaţiei, în 

Parcul Tineretului din oraş, am fost implicaţi din nou în activităţi de voluntariat cu ajutorul 

membrilor şi al voluntarilor în SNV, seara de caritate, ecologizări, tabăra pe situaţii de urgenţă, 

alături de colaboratorii şi partenerii noştri. 

Consider că am fost mai vizibili în comunitatea locală printr-o organizare mai bună, privind 

optimişti spre viitor. 

        Mulţumim colaboratorilor şi sponsorilor noştri, care ne-au ajutat să continuăm această muncă 

pentru comunitatea noastră în primul rînd. 

         Mulţumesc în continuare  membrilor asociaţiei şi voluntarilor activi, care au fost prezenţi la 

acţiunile noastre, precum şi partenerilor noştri, cu speranţa unei mai bune colaborări viitoare. 

                                                        

 

 

 

PREŞEDINTE, 

TIBERIU NISTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITOLUL I - PREZENTAREA ASOCIAŢIEI CENTRUL DE VOLUNTARIAT SIMERIA 

(VOLSIM) 

 

Prezentarea organizaţiei: 

Asociaţia ,,Centrul de Voluntariat Simeria” (VOLSIM), este o organizaţie neguvernamentală, 

neafiliată politic, independentă şi nonprofit, înfiinţată în anul 2005, în oraşul Simeria. 

Asociaţia Volsim este membră a Reţelei Naţionale a Centrelor de Voluntariat din România 

(RNCV) şi membru fondator al federaţiei organizaţiilor care sprijină dezvoltarea 

voluntariatului din România (VOLUM). 

 

Scopul organizaţiei: 

 

- promovează voluntariatul ca mod de implicare a comunităţii în soluţionarea problemelor cu care se 

confruntă aceasta. 

- promovează implicarea activă în viaţa comunităţii şi crede în potenţialul nelimitat al fiecărui 

membru din comunitate de a participa la prevenirea şi soluţionarea problemelor comune. 

 

Obiectivele Asociaţiei ,,Centrul de voluntariat Simeria''(VOLSIM) 

 

-Recrutarea şi formarea de voluntari pentru alte organizaţii şi instituţii legal constituite; 

-Acordarea de consultanţă organizaţiilor/instituţiilor pentru elaborarea unei strategii cu privire la 

voluntariat; 

-Instruirea şi supervizarea managerilor de voluntari cu privire la managementul voluntarilor;  

-Organizarea de campanii şi evenimente de promovare a voluntariatului şi de apreciere a muncii 

prestate de voluntari în folosul comunităţii locale; 

-Colaborarea cu alte centre de voluntariat din ţară şi din străinatate în vederea dezvoltării şi 

promovării voluntariatului; 

-Dezvoltarea de programe de voluntariat proprii sau în parteneriat cu alte organizaţii şi instituţii, 

legal constituite; 

-Sprijinirea creării de noi centre de voluntariat; 

-Dezvoltarea de programe sociale în domenii deficitare sau în care nu există iniţiative similare; 

-Atragerea de fonduri pentru sprijinirea programelor de voluntariat proprii şi a altor organizaţii şi 

instituţii; 

-Promovarea tinerilor şi dezvoltarea sectorului asociativ de tineret; 

-Prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă civilă; 

-Promovarea concepţiei de protecţie civilă a populaţiei şi bunurilor materiale din comunitate în 

situaţii de urgenţă civilă. 

     

Pentru atingerea obiectivelor propuse „Centrul de Voluntariat Simeria” (VOLSIM) a 

desfăşurat în anul 2015 următoarele activităţi: 
-Elaborarea de proiecte şi programe de voluntariat; 

-Iniţierea sau participarea la programe regionale, naţionale şi internaţionale cu privire la voluntariat; 

-Organizarea de seminarii, mese rotunde, campanii, evenimente, conferinţe, forumuri, expoziţii, 

simpozioane şi colocvii; 

-Programe de instruire, formare, cercetare, informare şi consultanţă; 

-Editarea de publicaţii şi realizarea de materiale în legătură cu scopul şi obiectivele propuse; 

-Activităţi economice legate de scopul şi obiectivele asociaţiei în conformitate cu legislaţia în 

vigoare; 

-Alte activităţi legale legate de atingerea scopului şi a obiectivelor. 



Structura de conducere a Asociaţiei „Centrul de Voluntariat Simeria” (VOLSIM) este 

următoarea: 

 

Adunarea Generală (AG) – constituită din totalul membrilor asociaţi şi deschisă tuturor membrilor 

(asociaţi, simpatizanţi, onorifici), reprezintă organul suprem de decizie al organizaţiei; 

Consiliul Director (CD) – organul de decizie al organizaţiei în perioada dintre două AG; 

Comisia de cenzori – organul de control financiar al organizaţiei. 

  

Consiliul Director este compus din 5 membri, aleşi pe o perioadă de 2 ani,  mandatul lor 

putînd fi prelungit. Preşedintele este de drept şi preşedintele Consilului Director. În cazuri 

excepţionale, AG poate revoca membrii CD înaintea expirării mandatului.  

 

  Structura Consiliului Director este următoarea: 

- Preşedintele Consiliului Director: Ing. Dpl. Nistor Tiberiu - preşedintele Asociaţiei „Centrul de 

Voluntariat Simeria” (Volsim) 

- Vicepreşedinţi:  Iordache Daniel 

                            Vinczi Gavril  

                            Oprişa Adrian 

  Secretar:           Antinie Constantin  

   

 

CAPITOLUL II – ACTIVITĂŢI  DESFĂŞURATE ÎN ANUL 2015 

 
În data de 21.01.2015 prin hotărîrea Consiliului Director nr.1, s-a hotărît direcţionarea sumei 

de 1500 RON către d-nul Simion Virgil, diagnosticat cu adenomocarcinom tubulo-papilar gastric 

chimio-tratat. 

În 22.01.2015 s-a plătit cotizaţia anuală către Federaţia Volum în cuantum de 400 lei. 

În februarie 2015 s-au distribuit cu proces verbal de predare-primire două buc. cadru de mers 

achiziţionate de asociaţie pentru persoane cu probleme de deplasare. 

Membri şi voluntarii asociaţiei din şcoli au confecţionat cu elevii din clasele lor, 264 de 

mărţişoare care au fost apoi primite de mamele copiilor cu ocazia zilei de 1 Martie. 

În data de 20.03.2015 s-au achiziţionat 25 de tricouri pentru Săptămîna Naţională a 

Voluntariatului de la Provobis Cluj-Napoca. 

În data de 02.04.2015 s-a încheiat un contract de voluntariat cu Penitenciarul Bîrcea Mare pe 

o perioadă de 3 zile cu 10 persoane private de libertate în vederea ecologizării Parcului Dendrologic 

Simeria. 

În perioada de 02-03.04.2015, d-nul Antinie Constantin a participat la cursul de pregătire în 

domeniul managementului resurselor umane în ONG-uri, organizat la Bucureşti. 

În perioada 20-21 februarie 2015, d-na Toşcuţă Liliana a participat la cursul Scriere de 

Proiecte organizat la Bucureşti. 

În data de 15.04.2015 a fost convocată Adunarea Generală a Asociaţiei Volsim, conform 

ordinii de zi. 

 

Voluntari din 38 de judeţe s-au mobilizat în perioada 11-17 mai 2015, cu ocazia Săptămînii 

Naţionale a Voluntariatului (SNV), pentru a înfrumuseţa viaţa oamenilor din cele 144 de 

comunităţi în care activează, de la Bucureşti, Cluj-Napoca, Constanţa, Iaşi sau Timişoara pînă la 

Caracal, Cehu Silvaniei, Ciocăneşti, Medgidia sau Saschiz. SNV este un eveniment anual aflat la cea 

de-a paisprezecea ediţie, iniţiat şi coordonat de Pro Vobis – Centrul Naţional de Resurse pentru 

Voluntariat. 



Sub sloganul „Prinde gustul”, echipele de voluntari afiliaţi celor 179 de organizaţii 

partenere ale evenimentului au organizat şi au participat la 473 de acţiuni diverse de voluntariat, care 

au presarat cu entuziasm şi energie de neegalat săptămîna care marchează anual sărbatoarea 

voluntariatului. SNV este ocazia cu care voluntarii din toata ţara se sincronizeaza sub umbrela unui 

eveniment care reuneşte an de an diversitatea de cauze şi organizaţii pentru care luptă aceştia. Fie că 

este vorba despre educaţia copiilor, ajutorarea celor defavorizaţi, protecţia şi înfrumuseţarea 

mediului înconjurător sau promovarea sportului şi sănătăţii, SNV este acea ocazie din fiecare an cînd 

se leagă punţi între oameni, între cauzele în care cred aceştia, între organizaţiile din spatele lor şi mai 

ales între comunităţile din diverse colţuri ale ţării care preţuiesc spiritul voluntariatului. 

 

În perioada 11-17 mai 2015 a avut loc Săptămîna Naţională a Voluntariatului şi s-au 

desfăşurat următoarele activităţi la Simeria: 

 

11.05.2015 - Campanie stradală de promovare a S.N.V. 

Distribuire fluturaşi, afişe cu Anul European pentru dezvoltare în Romania, formulare 2%, 

promovare S.N.V. 

 

12.05.2015  În parteneriat cu Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Hunedoara, Poliţia oraş Simeria  

Activitate de combatere a violenţei în şcoli şi adresat elevilor cu probleme de comportament din                                            din  din 

cadrul colegiului din oraş. Au participat 9 cadre didactice şi 160 elevi.  

 

13.05.2015 S-au predat 10 arbuşti de tuya pentru plantare la Spitalul General C.F. Simeria şi  

70 bucăţi tuya la CTTF “A. Saligny” Simeria. 

 

14.05.2015  În parteneriat cu CTTF Simeria, ICAS, Penitenciarul Bîrcea Mare s-a ecologizat 

Parcul dendrologic. 

 

15.05. 2015 În parteneriat cu CTTF Simeria s-a organizat "Mini cros", concurs de alergat pe 

2 categorii de vîrstă de la grădiniţă la clasele 1-4. Au primit diplome 128 participanţi fiind însoţiţi de 

22 cadre didactice. 

 

17.05.2015 Sărbatoarea Voluntarilor - Recunoaşterea meritelor voluntarilor implicaţi şi a 

partenerilor în organizarea S.N.V. 2015.  

 

S-a demarat acţiunea de strîngere de fonduri pentru Kurti Elena Luiza, diagnosticată cu 

sindrom Apert, tulburare genetica şi care are nevoie de mai multe operaţii în Ungaria . 

S-au colectat 970 lei pentru acest caz din urna amplasată la SC Biomed Doris. 

D-nul Nistor Tiberiu a participat la adunarea generală a Federaţei VOLUM în calitate de 

membru deplin şi la trainingul ,,Evaluarea impactului programelor de voluntariat în ong-uri în 

perioada 29-31.05.2015, organizat de Federaţia Volum. 

În perioada 28.06.-03.07.2015, a avut loc Tabăra de pregătire pentru situaţii de urgenţă de la 

Centrul Cultural şi de Creaţie al oraşului Simeria, str. Biscaria, nr. 1, iar demersurile pentru 

organizare au început din luna aprilie 2015. 

Organizator - Asociaţia Centrul de Voluntariat Simeria (VOLSIM) 

Finanţator - Consiliul Judeţean Hunedoara cu fonduri nerambursabile în valoare de 9000 lei 

Contribuţia beneficiarului -5808 lei, din care 508 lei contribuţie proprie şi 5300 lei venituri din taxa 

de tabără. 

Total buget tabară -14807,67 lei. 

Parteneri: Primăria Simeria, S.N.C.R.R Fil. Hunedoara + Subfiliala Simeria, I.S.U. Hunedoara, 

Serviciul Judeţean de Ambulanţă Hunedoara, Asociaţia SALVITAL Hunedoara, S.V.S.U.  Simeria, 



Serviciul Public Salvamont Hunedoara. 

Participanţi tabără -55 persoane 

Tematica de pregătire: 

1. Cutremure şi seisme, măsuri de diminuare a efectelor negative ale acestora. Reguli de 

comportare 

2. Voluntariatul în cadrul serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă. 

3. Forme şi metode de informare publică utilizate de serviciile voluntare pentru situaţii de 

urgenţă 

4. Asistenţa psihologică în situaţii de urgenţă   

5. Asistenţa religioasă la dezastre  

6. Paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor în situaţii de urgenţă 

7. Noţiuni de salvare montană.  

8. Tehnica şi proceduri de salvare montană 

9. Managementul situaţiilor de urgenţă.Tipuri de risc 

10. Protecţia populaţiei şi salariaţiilor în situaţii de urgenţă 

11. Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă. Organizare, funcţionare, tehnică, activitate 

practică 

12. Noţiuni teoretice  BLS 

13. Poziţia laterală de siguranţă 

14. Lanţul supravieţuirii 

15. Dezobtrucţia de căi aeriene 

16. Poziţia laterală de siguranţă 

17. Lanţul supravieţuirii 

18. Dezobtrucţia de căi aeriene 

19. Fracturi. Hemoragii 

20. Situaţii speciale de resuscitare 

21. Evaluarea măsurilor de siguranţă – asigurarea locului accidentului        

22. Evaluarea stării victimei                                                                           

23. Solicitarea ajutorului                                                                                

24. Acordarea primului ajutor 

25. Suport vital de bază 

26. Verificarea reacţiilor – conştienţa                                                                  

27. Eliberarea căilor respiratorii                                                                          

28. Verificarea respiraţiei şi a circulaţei                                                              

29. Compresia toracică şi respiraţia gură la gură                                                 

30. Bebeluşi şi copii – particularităţi de intervenţie                                             

31. Starea de inconştienţă – poziţia de siguranţă                                                

32. Sufocarea – corpi străini în gît – adulţi, bebeluşi, copii                               

33. Hemoragii. Hemostază.                                                                               

34. Plăgi. Bandaje.                                                                                             

35. Arsuri                                                                                                          

36. Traumatisme ale capului, gâtului şi spatelui                                              

37. Leziunile oaselor, muşchilor sau articulaţiilor                                            

38. Otrăvirea, durerea toracică. Atacul cerebral 

Studii de caz: aplicaţii practice în situaţii date.               

Prin finanţarea nerambursabilă de la Consiliul Judeţean Hunedoara s-a asigurat masa de 

prînz, o parte din mic dejun şi cina, un banner policromie, sonorizare, tricouri personalizate, pixuri 

inscripţionate, alimente, dvd-uri, servicii IT, materiale sanitare consumabile, alte bunuri materiale 

necesare desfăşurării taberei. 



În perioada 25-27 septembrie 2015 asociaţia noastră a sărbătorit 10 ani de existenţă, prin 

organizarea unui spectacol aniversar şi caritabil, organizat în Parcul Tineretului din Simeria. S-a 

susţinut un spectacol de muzică uşoară, un spectacol cu DJ şi unul de muzica populară avînd ca 

invitaţi trupa Quas, Maris, Praf, Camelion, Atlantis, Kuky Cucuruz, Denisa Badea, Ansamblul 

folcloric  Flori Mureşene, clubul Copiilor Haţeg, ansamblul de dansuri pădureneşti Peştişu Mic, 

formaţia Vali Tănase, etc. 

În data de 7 noiembrie 2015 a avut loc la Simeria şi în satele din raza administrativ-teritorială 

a oraşului Simeria o acţiune de colectare de deşeuri electrocasnice organizată de firma ROREC în 

colaborare cu Asociaţia Volsim Simeria şi Primăria Simeria. S-au organizat puncte de colectare a 

deşeurilor electrocasnice. S-au adunat 531,46 kg de deşeuri. 

Prin Hotărîrea 89/2015 s-a semnat convenţia partenerială între Oraşul Simeria, Asociaţia 

Volsim şi Centrul de Creatie şi Cultură al oraşului Simeria, în vederea organizării Serii de caritate 

“Nu sunteţi singuri!”, ediţia a XI-a. Banii adunaţi din donaţii şi sponsorizări au fost utilizaţi pentru 

Kurti Elena Luiza. 

Invitaţii serii de caritate au fost Simi Belea, Andrada şi Marinică Paul, Marilena şi Marius 

Adam, Ciprian Stoica şi Gabi Nicolae, Dionisie Boldizsar, Luiza Ţîrlea. 

Prezentatorii serii de caritate organizate în data de 11 decembrie 2015 la Sala de Festivităţi a şcolii 

G2 Simeria - Luiza Ţîrlea şi Cernescu Mărioara. 

S-a transferat suma de 3930 lei în contul deschis de părinţi pentru acest caz medical în data 

de 14.12.2015. 

Tot în data de 11 decembrie a avut loc recunoaşterea meritelor voluntarilor. Voluntarul 

anului a fost desemnat Nistor Tiberiu. 

S-a încheiat în data de 14.12.2015 un contract de sponsorizare pentru Spitalul General C.F. 

Simeria prin care Asociaţia Volsim a pus la dispoziţia spitalului suma de 930 lei, cu care s-a 

achiziţionat o fereastră de termopan pentru spitalul afectat de incendiul din data de 19.11.2015. 

S-a acordat un ajutor în sumă de 1422 lei pentru o persoană cu deficienţe grave de auz în 

vederea achiziţionării de material medical. 

S-au mai acordat 500 lei pentru o persoana de 62 de ani diagnosticată cu carcinom scuamos 

al colului uterin. 

S-au acordat 4000 lei pentru Danci Raul Răzvan, copil suferind de leucemie. 

S-a acordat suma de 4000 lei în contul d-nei Varga Liliana, persoana diagnosticată cu cancer. 

Donaţiile acordate de asociaţie pe parcursul anului 2015 pentru susţinerea unor cazuri medicale 

grave au fost de 19531,39 lei. Donaţiile s-au acordat în baza actelor medicale doveditoare care atestă 

boala de care au suferit beneficiarii. 

Toate bolile pentru care s-a acordat donaţia s-au încadrat în categoria boli grave şi incurabile şi 

conform art. 55 alin. 4 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările 

ulterioare.  

Următoarele sume nu sunt incluse în veniturile salariale şi nu sunt impozabile, în înţelesul 

impozitului pe venit: 

a) ajutoarele de înmormântare, ajutoarele pentru pierderi produse în gospodăriile proprii ca urmare a 

calamităţilor naturale, ajutoarele pentru bolile grave şi incurabile, ajutoarele pentru naştere, 

veniturile reprezentând cadouri pentru copiii minori ai salariaţilor, cadourile oferite salariatelor, 

contravaloarea transportului la şi de la locul de muncă al salariatului, costul prestaţiilor pentru 

tratament şi odihnă, inclusiv transportul pentru salariaţii proprii şi membrii de familie ai acestora, 

acordate de angajator pentru alte persoane, astfel cum este prevăzut în contractul de muncă. 
În 18.12.2015 voluntarii au împodobit un brad în centrul oraşului.  

 

 

 



 

 

 
 

CAPITOLUL III - SITUAŢIA FINANCIARĂ A  ASOCIAŢIEI 

 

Date financiare privind activitatea 

Asociaţiei „Centrul de Voluntariat Simeria” (VOLSIM) 

 

   

      Respectînd profilul unităţii (asociaţiei) pe anul 2015, unitatea a obţinut următoarele rezultate: 

 

Veniturile obţinute în anul 2015 se ridică la un total de 52118,93 lei, din care cele mai importante 

sunt: 

Venituri din activităţi diverse - 5300 lei 

Venituri din cotizaţiile membrilor şi contribuţiile băneşti sau în natură a membrilor şi simpatizanţilor 

- 515 lei 

Venituri din donaţii - 8328,83 lei 

Venituri din donaţii 2% - 28972,33 lei 

Venituri din dobînzi din pla. - 3,49 lei  

Resurse din subvenţii de la buget - 8999,28 lei 

 

Cheltuielile efectuate în anul 2015 se ridică la suma de 50807,53 lei din care: 

Cheltuieli cu piese de schimb - 25 lei 

Cheltuieli cu alte materiale consumabile - 9185,07 lei 

Cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de inventar - 9319,23 lei 

Cheltuieli cu materialele nestocate - 128,51 lei 

Cheltuielile cu protocolul, reclama şi publicitatea - 533,18 lei 

Cheltuieli cu deplasări, detaşări şi transferuri - 600,03 lei 

Cheltuieli poştale şi taxe de comunicaţie - 853,95 lei  

Cheltuieli cu servicii bancare şi asimilate - 56,73 lei 

Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi - 10174,44 lei 

Contribuţii organisme ţară - 400 lei 

Donaţii şi subvenţii acordate - 19531,39 lei 

 

          La finele anului 2015 rezultatul net al exerciţiului este un excedent de 1311,40 lei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPITOLUL IV - Bugetul Asociaţiei ,,Centrul de Voluntariat Simeria’’ 

(VOLSIM) 

 

Pe anul 2016 

                                                                                              LEI                                                          

Categoria de venit Suma încasată 

2015 

Prognoza venituri 

încasate 2016 
Venituri din activităţi diverse 5300 5500 
Venituri din cotizaţiile membrilor şi contribuţiile 

băneşti sau în natură a membrilor şi simpatizanţilor 
515 600 

Venituri din donaţii 8328,83  9000 
Venituri din donaţii 2%  28972,33 30000 
Venituri din dobînzi din pla.  3,49 4 
Resurse din subvenţii de la buget  8999,28 16500 

TOTAL VENITURI 52118,93   61604 
Categoria de cheltuială Sume cheltuite 

2015 

Sume prognozate 

a se cheltui 2016 
Cheltuieli cu piese de schimb 25 100 
Cheltuieli cu alte materiale consumabile  9185,07 9000 
Cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de 

inventar 
9319,23 12000 

Cheltuieli cu materialele nestocate 128,51 150 
Cheltuielile cu protocolul, reclama şi publicitatea 533,18 600 
Cheltuieli cu deplasări, detaşări şi transferuri    600,03 600 
Cheltuieli  poştale şi taxe de comunicaţie   853,95 800 
Cheltuieli cu servicii bancare şi asimilate  56,73 60 
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi  10174,44 11000 
Contribuţii organisme ţară 400 800 
Donaţii şi subvenţii acordate  19531,39 20000 

TOTAL CHELTUIELI 50807,53  55100 
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