
    

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.

5



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
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 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
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