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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 
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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 



 5

 
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 
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