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1. COORDONATE DE IDENTIFICARE
Denumirea
organizaţiei

Fundaţia ACTIVITY pentru resurse umane şi dezvoltare
durabilă

Tipul organizaţiei

Fundaţie

Data înregistrării

Sentinţa civilă 992/1996 din 10.12.1998 a Tribunalului
Judeţean Caraş-Severin, obţinută în urma avizului
Ministerului Educaţiei Naţionale şi a fost înscrisă în Registrul
special al persoanelor juridice de la Grefa Tribunalului la nr.
435/P7/1999

Cod fiscal

11434889

Cont bancar

BCR Reşiţa – RO23RNCB0100038241560001

CONSILIUL DE CONDUCERE
Numele

Funcţia

Profesia

Prof.dr.ing. Nadia Potoceanu

Preşedinte

Profesor univ.

Prof.dr.ing. Gilbert-Rainer
Gillich

Departament Cercetare

Profesor . univ.

Ec.Ada Trifunescu

Departament Formare şi Consultanţă

Economist

Prof. Cornean Adela Maria

Departament Mediu

Profesor biologie

Ana Nicola

Departament RP

Informatician

Ing. Cornean Nicolae Teodor

Departament Integrare Europeanã

Inginer

Ec. Oana Negroiu

Departament Tineret

Economist

Ing. Lupşan Daniela

Departament "Şanse Egale prin
Educaţie"

Inginer

Ing. Potoceanu Gheorghe

Secretar Executiv

Inginer

Reprezentantul legal al organizaţiei:
Adresa sediului si adresa poştala:
Centru consultanta:
Telefon:
E-mail:
Site web:

prof.dr.ing. Nadia Potoceanu – preşedinte
România, 320075 Reşiţa, Str. Pandurilor nr. 13
România, 320096 Reşiţa,str.G.Enescu nr.1 ap.8
0255 210532, 0741250670
resurse@yahoo.com, contact@activity-foundation.ro
www.activity-foundation.ro, www.discoverbanat.eu
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Persoană de contact:

Cornean Adela Maria

2. DECLARAŢIE DE MISIUNE
Misiunea Fundaţiei Activity este de a promova în ţara noastră valorile unei societăţi globale
deschise prin:
- susţinerea dezvoltării unui sistem educaţional democratic şi deschis, caracterizat prin
competiţie transparentă şi onestă, cooperare, încurajarea iniţiativei individuale şi a inovaţiei
în domeniu;
- promovarea iniţiativelor care vizează egalitatea şanselor prin educaţie, formarea centrată
pe individ, dezvoltarea unor modele de implementare a reformei educaţionale care să poată
fi replicate ulterior la scara naţională

3. OBIECTIVE
 promovarea iniţiativelor ce vizează egalitatea şanselor prin educaţie şi dezvoltarea unor
modele de implementare a reformei educaţionale care să poată fi replicate la scară
naţională;
 promovarea dezvoltării durabile;
 promovarea şi susţinerea iniţiativelor menite să ofere tuturor şanse egale de antrenare şi
afirmare în toate domeniile vieţii profesionale, ştiinţifice, culturale, sociale şi politice;
 susţinerea acţiunilor de protecţie socială şi desfăşurarea de activităţi de sprijin material şi
moral pentru categoriile de persoane defavorizate: copii, tineri, inclusiv cei dotaţi din punct
de vedere intelectual, mame fără venituri, şomeri, bătrâni bolnavi şi persoane singure;
 colaborarea cu structuri şi organizaţii similare din ţară şi din străinătate.

4. PRINCIPII DE ACTIVITATE
Generozitatea şi înţelegerea continuă, profundă a speciei umane;
Respectul faţă de creaţie şi faţă de demnitatea omului;
Consecvenţa în a păstra cultura originală, menţinând continuitate între tradiţional şi nou;
Iubirea de aproape care nu-l cântăreşte pe om doar după măsura utilităţii lui, dându-le
şanse egale tuturor;
 Educaţia continuă, fără de care civilizaţia riscă să stagneze;
 Libertatea de conştiinţă şi de acţiune, componentă a democraţiei , care să conducă la
dezvoltarea societăţii civile
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5. PROIECTE in anul 2012
Centru de crestere a concurentialitatii IMM-urilor in regiunea de
frontiera, MIS – ETC 409
Perioada de implementare:2011 -2012
Obiectivul general: stimularea dezvoltării economice a regiunii de graniţă prin pregătirea
IMM-urilor să acceadă la cunoştiinţe, tehnologii şi abilităţi noi.
Obiectiv specific:
- infiintarea Centrului de crestere a competitivitatii in scopul sprijinirii IMMN-urilor
sa acceada la consultanta;
- instruire grup tinta conform modulelor: muncitor masini unelte cu comanda
numerica; antreprenoriat; auditor mediu;
- oportunitatea de a creea IMMN-uri in regiunea de frontiera in scopul cresterii
ofertei pe piata muncii.
PARTENERI:
Camera Regională de Comerţ din Pozarevac, REPUBLICA SERBIA
BUGET: 381.354 euro (FUNDATIA ACTIVITY 82.750 EURO)
Finanţator: Uniunea Europeană în cadrul Programului de cooperare IPA România Serbia

Instruire pe masini unelte cu comanda numerica
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FEMEIE – TU POTI! GRU-10-P-LP-188-CS-ES
Perioada de implementare:2010 -2012
Obiectivul general:cresterea abilitatilor femeilor din grupul tinta si a increderii in
capacitatile creative proprii
Femeile din grupul ţinta au lucrat cu diferiţi traineri imbogatindu-si competentele in domenii
diferite cum ar fi:abilitaţi sociale, educaţie sexuala, TIC, creativitate etc. Creativitatea acestora a
fost pusa in evidenta de realizarea unei parti (1x1m, din materiale si procedee de lucru diferite)
dintr-o pătura de calatorie ce a fost asamblata la Resita, reprezentând unul din produsele finale ale
proiectului.

Patura de calatorie a celor 6 parteneri

Ateliere de lucru :dezvoltare personala si antreprenoriat
Parteneri: Asociación cultural La Unión Valladolid, C Tórtola 2 Escal izq. 2ºC,
Valladolid, FOUNDATION OF KNWOLEDGE2, Holló Street, Hódmezővásárhely,
MICA GRESIC Université Bordeaux 3, MSHA- Esplanade des Antilles 33607 PESSAC
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Cedex, Bordeaux, LOGOS FAMIGLIA e MINORI , Corso gelone 39, Syracuse, Çınarcık
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Gazy Süleyman Caddesi Çinarcik, Yalova, Fundatia
ACTIVITY , Resita

Buget:15.000 euro/partener
Festivalului Internaţional 'Porţile Poeziei'
Perioada de implementare: 29 mai – 2 iunie 2012
Obiective:Manifestarea a urmarit două aspecte - de prezentare literară, turistică, artistică,
religioasă, şi, bineînţeles, a valorilor de patrimoniu din judeţul Caraş-Severin, iar pe de altă
parte, de cuprindere a judeţului Caraş-Severin pe harta festivalurilor de poezie din ţară şi
străinătate.
La Palatul Cultural din Reşiţa, monument istoric de categoria A, de importanţă naţională.
a avut loc un miting internaţional de poezie, cu participarea invitaţilor din străinătate şi a
poeţilor reşiţeni, pe 31 mai,iar pe 1 iunie, a fost programat un nou miting internaţional de
poezie, cu participarea invitaţilor din străinătate şi a poeţilor din Oraviţa, la Casa de Cultură
,,Mihai Eminescu'din oraş, clădire-monument istoric de aceeaşi categorie.
Pe 2 iunie, manifestarea s-a mutat în oraşul Bocşa, la un matineu literar, la Biserica
Pogorârea Sfântului Duh din Bocşa Montană, de asemenea monument istoric de categoria
A. În aceeaşi zi s-a vizitat staţiunea Băile Herculane, respectiv, a centrului istoric vechi,
declarat şi aceasta monument istoric de importanţa naţională.
PARTENERI:
Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Caraş-Severin, Consiliul
Judeţean, Fundaţia Activity şi CEZ Group România.
Buget: 8000 euro
Finantare comuna

Conferinta: Creativitatea tinerilor – traditie a Banatului Montan”
Perioada de implementare: februarie – aprilie 2012
Buget : 8000 lei
Finantare proprie si 2%
Obiectiv: sustinerea tinerilor cu capacitati de studiu deosebite
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In timpul conferintei

“EUROPEAN BANK OF MEMORIES” ,(BANCA EUROPEANĂ DE
AMINTIRI),GRU - 12 - P-LP-361-CS-ES
finanţat prin programul LIFELONG LEARNING PROGRAMME, GRUNDTVIG
Perioada de implementare:2012 -2014
Printre obiective proiectului amintim:
- păstrarea patrimoniului cultural (cunoştinţe, experienţe, şi amintiri), astfel încânt acestea
sa nu se piardă si sa contribuie la bunăstarea socială a tuturor;
- facilitarea mecanismelor de cercetare, colectare de date şi înregistrarea de amintiri (bazate
pe cele 5 simţuri) in fiecare ţară participantă;
- răspândirea respectului si conservarea patrimoniul cultural al fiecărei ţări, prin crearea
unei Bănci comune de amintiri;
- crearea unei Bănci de Amintiri protejând astfel sute de amintiri, comori intangibile păzite
de memorie;
- punerea bazelor pentru o pedagogie interculturală şi între generaţii centrata pe
cunoaşterea, acumularea şi promovarea a patrimoniului cultural, prin amintiri;
- contribuţia la provocarea învăţământului, cu un răspuns la îmbătrânirea populaţiei
europene.
- creşterea solidarităţii intre generaţii

Buget:15.000 euro/partener
Proiectul a fost selectat ca “proiect pilot de responsabilitate sociala”
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Expozitie decembrie 2012

Noi şi Comunitatea
Reşiţa, iunie-decembrie 2012
Obiectivul general: conştientizarea tinerilor privind apartenenţa la un spaţiu comun,
european.
Obiective specifice:
- organizarea de manifestări cu ocazii importante prin care membrii fundaţiei şi voluntarii
sa contribuie conştientizare populaţiei privind importanţa acestor evenimente,
- promovarea valorilor comune europene prin marcarea unor sărbători internaţionale.
În cadrul acestui proiect au fost realizate două evenimente majore care au avut ca pretext
marcarea unor evenimente internaţionale şi în Caraş-Severin. Astfel, după o campanie de
conştientizare privind problemele locale de mediu, în data de 24 iunie a avut loc masa
rotundă” Povestiri despre Dunăre” organizată cu prilejul zilelor internaţionale ale Dunării.
Cu acest prilej au fost decernate premiile la concursul pentru cea mai frumoasa povestire
legată de Dunăre, concurs ce a fost lansat în campania desfăşurată. În perioada 10-17
decembrie 2012 a avut loc Expoziţia Concurs” Pământul şi obiceiurile de iarnă”, concurs
de pictură adresat celor mai mici artişti plastici din Reşiţa, copii de la grădiniţele din oraş.
Parteneri:
Universitatea Eftimie Murgu Reşiţa
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Caraş-Severin
Buget: 12.000 lei
Finanţator:
Fundaţia Activity
8.000.lei
Omiasig SA
4.000. lei
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Participarea la cursuri şi seminarii
-

Action 1.2.2 Support measures- Europe for Citizens Programme, 512908-EFC-1-2010-1-ITEFC-SM, Forum for Innovation of Town Twinning (NewTwin), Palermo, Italia
Scoala de vara “SOCIETAL”, Miercurea Ciuc, septembrie 2012;

6. DEMERSURI PENTRU DEZVOLTARE
 În decursul anului 2012 au fost depuse spre finanţare următoarele propuneri pentru
proiecte:
- EWAC- Euromed at Work for Active Citizenship , program Youth;
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-

RePlaY, program Youth;
“Focus on traditional arts as a means of economic development” program IPA
– CBC,

7. DEMERSURI DE COMUNICARE SI MARKETING
Pentru a avea o vizibilitate cât mai bună atât din organizaţional cât şi al managementului de
proiecte, Fundaţia Activity a acordat o atenţie deosebită relaţiei cu presa, altor mijloace de
comunicare şi de multiplicare a informaţiei. Astfel, toate proiectele, activităţile pe care
Fundaţia şi membrii săi le-au întreprins au fost făcute cunoscute publicului larg, prin
comunicate de presă, organizarea de conferinţe de presă, parteneriate media, invitarea
reprezentanţilor din mass-media de pe plan local şi regional. O atenţie deosebită am acordat
transmiterii informaţiei prin Internet, pe liste de discuţii specializate la care Fundaţia
Activity este înscrisă (romania_eu_list, grundtvigers, ngo_romania etc.). Tot în acelaşi
demers, pentru transparenţă şi multiplicare a informaţiei, am creat site-ul web, pe care am
încercat să îl actualizăm în permanenţă şi care poate fi uşor accesat la adresa www.activityfoundation.ro.

8. SERVICIILE OFERITE
Toate serviciile Fundaţiei Activity adresate beneficiarilor în 2012 au fost gratuite, şi
acordate de membrii organizaţiei pe bază de voluntariat.
Servicii de consultanţă:
- Analiza si dezvoltarea de politici educaţionale;
- Consultanţă educaţională: curriculum, formare şi dezvoltare de resurse umane, evaluare ;
- Vizite de studiu pentru experţi în educaţie şi manageri ai sistemului de educaţie din
diferite ţări;
- Creare de imagine şi campanii de promovare pentru instituţii şi organizaţii cu profil
educaţional;
- Cercetare de piaţă pentru instituţii si organizaţii cu profil educaţional.
Servicii de formare:
Formare si dezvoltare profesională în diferite domenii ale educaţiei - dezvoltarea de politici
de formare pentru instituţii beneficiare, construirea infrastructurii pentru dezvoltare
profesională continuă, managementul programelor de formare, metodologia formării,
formarea cadrelor didactice pentru noi abilităţi şi competenţe, formare în metode de predare
inovative.
Organizarea unor evenimente:
- 9 Mai Ziua Europei ;
- Ziua internationala Dunarii

9. PARTENERI
Reţele în care Fundaţia Activity este membru:
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 Reţeaua “MONTESCA”- ce are drept misiune promovarea dezvoltării durabile.
 Reţeaua G.E.N. Gender Equality Network – ce are ca misiune promovarea şi
integrarea egalităţii de şanse pentru femei şi bărbaţi în toate domeniile vieţii publice şi
private.
 Reţeaua Naţională a Educaţiei pentru Cetăţenie Democratică – constituită pentru
promovarea la nivel naţional a conceptului ECD.
 Reţeaua de Multiplicatori de Informaţie Europeană – constituită pentru promovarea
programelor europene
Parteneri in proiecte:
 Universitatea Eftimie Murgu Reşiţa
 Inspectoratul Şcolar al Judeţului Caraş-Severin
 Primăria Municipiului Reşiţa
 Directia de Cultura, Culte si Patrimoniu Caras Severin
 Fundaţia Şanse Egale pentru Femei Iaşi
 Centrul de Afaceri Master din Deva
 Asociacion Cultural La Union Valladolid, Spania
 Centro di studii “Montesca” Citta di Castello, Italia
 Tempo Training & Consulting Ostrava, Republica Cehă
 Szegedi Tudomanyegyetem Mezogazdasagi Foiskolai Kar, Szeged, Ungaria
 Aegeas Center of Vocational Training Larissa, Grecia
 Volontari nel Mondo, FOCSIV, Roma, Italia
 UNIVERSIDADE DOS AÇORES, PONTA DELGADA –PORTUGAL
 Adults Education Center In Yalova “Yalova Halk Egitimi Merkezi “
 Wiener Volkshochschulen, Viena Austria
e.g.

10. OBSERVAŢII
În 2012, Fundaţia Activity a continuat actiunea 2%, iar din fondurile colectate vor fi
premiatii tinerii particioanti la Conferinta “Creativitatea tinerilor – traditie a Banatului
Montan” 2013.
Fundaţia Activity dispune de un număr de 15 voluntari formaţi, cu experienţă în campanii
de informare, organizarea de evenimente, derularea de proiecte de cercetare etc.,
echipamente de birou, mobilier, aparatura monitorizare caracteristici aer.
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