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Misiune
Conectăm cu sens, resursele de bine ale Sibiului.

Viziune
O comunitate vie, în orașul din care n-ai mai pleca.

Valori
Încredere, transparenţă, dezvoltare durabilă, inovare, creativitate, 
colaborare, implicare, empatie, profesionalism

Fundația Comunitară Sibiu este un finanţator privat local care identifică, promovează 
şi finanţează iniţiative şi proiecte ale comunităţii sibiene – ONG-uri, grupuri de 
iniţiativă, companii, persoane fizice – contribuind astfel la dezvoltarea locală. 
Fondurile sunt colectate, administrate şi distribuite transparent prin intermediul 
burselor sau granturilor.

În acelaşi timp, FCS pune la dispoziţia companiilor sibiene care doresc să se implice în 
comunitate, servicii de consultanţă pentru identificarea domeniilor pe care acestea le 
pot susţine şi a mecanismelor prin care pot contribui la dezvoltarea comunităţii.
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“ Am sărbătorit cea de-a 10-a ediție a Maratonului Internațional Sibiu cu 

măști și teste rapide. Am putea zice, o aniversare încrâncenată, însă așa 
cum vedem de multe ori, greutățile au un fel de a ne aduce împreună și 
până la urmă numărul 10 de pe tricouri a însemnat o nouă dovadă de 
reziliență, pentru noi ca organizație, noi ca o comunitate. Soarele blând de 
început de toamnă a luminat parcă cel mai bine zâmbetele maratonului în 
acest an și chiar dacă știam că nu trecusem încă cu totul peste greu, am 
realizat parcă cu toții că greul nu ne-a învins.

Nu doar că FCS a continuat să facă  în 2021 ceea ce știe mai bine, ci alături 
de partenerii săi a pus umărul la cea mai mare investiție în comunitate de 
până acum: o construcție modulară esențială pentru secția de boli 
infecțioase a Spitalului Clinic Județean Sibiu în valoare de aproape 800.000 
lei. A revenit Științescu, de data aceasta în aer liber, iar maratonul a 
reamintit comunității de plăcerea de a alerga pentru cele mai faine cauze 
și am văzut iar mii de chipuri fericite în Piața Mare. 

Uneori pare că merităm un premiu doar pentru supraviețuire, însă chiar și 
în vremuri de criză am demonstrat împreună că putem obține rezultate 
excepționale.

”

Ciprian Ciocan, Director Executiv, Fundația Comunitară Sibiu

04CUVÂNTUL DIRECTORULUI EXECUTIV



05   CHELTUIELI / VENITURI  2021 

Cheltuieli
1.811.784 lei

Venituri
2.892.878 lei

726235

779853



Maratonul Internațional Sibiu este cel mai mare eveniment filantropic de 

alergare din România, care se adresează alergătorilor de toate vârstele, 

profesioniști și amatori. Organizațiile non-profit sau grupurile de iniţiativă 

propun proiecte, iar alergătorii aleg câte o cauză  pe care o susțin prin 

taxa de participare. Persoanele sau companiile care doresc să contribuie 

la realizarea proiectelor susțin alergătorii, donând pentru cauzele înscrise. 

În  2021, am luat o gură de aer în timpul pandemiei și ne-am revăzut la o 
ediție hibridă a Maratonului, unde „ne-am bucurat de toate îmbrățișările 
care ne-au lipsit în ultimii doi ani”, după cum a spus unul dintre cei 2.921 
de  alergători. Și dacă, din motive de siguranță, în 2020 am decis să 
aducem la  evenimentul fizic doar adulți, în 2021 am vrut să le oferim și 
copiilor posibilitatea să alerge, din nou, pentru cauzele dragi. Iar pentru 
ca participanții să fie cât mai puțin expuși pericolului contaminării, am 
avut un weekend întreg plin de alergare: în 2 octombrie au luat startul 
adulții, iar în 3 au fost Cursele Copiilor Decathlon. La această ediție, cele 
34 de cauze au strâns 705.369 lei.

„Mulți nu înțeleg de ce alergăm dar nici noi nu ii înțelegem pe ei de ce nu o fac. 

A fost minunat anul acesta. Parcă toate îmbrățișările care mi-au lipsit în ultimii 

2 ani au venit înzecit. Felicitări organizatorilor dar mai ales voluntarilor care aici 

fac acest maraton minunat!”, Misu I.
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08Nume organizație/ grup de inițiativă finanțat(ă) Denumire proiect Finanțare (lei)
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Asociația Pentru Protecția Animalelor și a Naturii Animal Life Campanie de Sterilizări Gratuite Câini Și Pisici 33.819,00

Asociaţia BabyCare Sibiu Dăm Startul În Viață! 154.876,00

Asociația Copil Unicat Terapie pentru zâmbete 14.226,00

Asociația Cavalerii Turnului Înclinat din Ruși Satul învață Engleză! 5.285,00

Centrul European pentru Întâlnirea Tineretului Hosman Acoperiș deasupra capului – Salvăm Casa Parohială din Hosman 2.302,00

Asociația Colegiul Brukenthal Sibiu FolkRob – alfabetizăm tehnologic copiii din mediul rural 6.265,00

Ascoiația Crucea Roșie Română - Filiala Sibiu Primul ajutor, prima șansă la viață 9.135,00

Asociația De Poveste EU POT - art-terapie pentru copiii din centrele de plasament 26.564,00

Asociația Dia.Logos Șura Culturală Gușterița - un spațiu incluziv 16.226,00

Asociația Diakoniewerk International Solarul din grădina speranţei 9.439,00

Asociația Fanny Bäumel Acoperiș pentru Casa de lângă Sinagogă 4.449,00

Asociația My Transylvania Țara Colibelor Râul Sadului 10.302,00

Asociația „Prietenii Berzelor" Dotare echipa mobilă de prim ajutor pentru fauna sălbatică 11.559,00

Asociația Prietenii Mocăniței Readucem la viață Halta Hosman 6.052,00

Asociația Reset încOMunitate - Pe drumul meu 16.490,00

Asociația Ridică-te și umblă Filiala Arad, Sucursala Sibiu Centru de mobilitate „Taxi gratis” pentru persoane cu dizabilități 23.172,00

Asociația Sfântul Casian Și eu vreau să ma joc 7.364,00
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Asociația Urban Bike Revolution

Unstoppable – achiziționarea a cinci biciclete tandem dedicate 

persoanelor cu deficiențe de vedere 11.210,00

Asociația WeHelp! We Help Școala din Amnaș! 26.215,00

European Social Impact Institute (ESI) ONG MeetUp 2022 5.389,00

Gheorghe Boldijar - Grupul de inițiativă Maria și Gheorghe Boldijar Un Crăciun mai blând pentru copii orfani și nevoiași 19.728,00

Asociația Sibiul Cultural O bibliotecă pentru copiii din Porumbacu de Jos 13.644,00

ADI "Asociația Valea Hârtibaciului" Toți pentru SKATE PARK ȘTRAND 49.072,00

Asociația "Inimi care ajută - ICA" Descoperă-Mi Lumea, Fii Alături De Mine! 7.954,00

Asociaţia "Iulian al II-lea pentru Educație și Integrarea Romilor" Radio VOLUNTAR – ascultă și vocea copiilor romi 1.559,00

Asociația Organizația Voluntarilor SMURD Sibiu FAST-ecograf protabil pentru ambulanța Terapie Intensivă Mobilă SMURD 53.903,00

Asociația Pro Palatul Copiilor Sibiu Mai aproape de stele 3.033,00

Asociația „Rășinari Confluențe Europene” Hai cu noi în Cetățuie! 4.168,00

Asociația Sus Inima 600 de nopți cu somn linistit pentru pacienții oncologici 37.354,00

Fundația Polisano Fiecare Bătaie de Inimă Contează ediţia a 2-a – Spitalul Copiilor 60.018,20

Fundația Un Copil, O Speranță Evaluarea continuă - cheia intervenției terapeutice 22.214,00

Popa Iuliana - Grupul de inițiativă "Împreună pentru copilărie" Copacul înțelept al copilăriei! 16.285,00

Grupul de inițiativă Outdoor activities team-părinți și educatoare 

din Grădinița cu P.P Nr.5, Sibiu Outdoor activities- spații educaționale de învățare în aer liber 8.496,00

Grupul de inițiativă "Pas cu Pas" Împreună pentru o copilărie fericită! 7.602,00

Total 705.369



În 2021, am decis să finanțăm proiecte desfășurate în aer liber / natură și / sau 

spații deschise, unde participanții au putut să se bucure în siguranță de activitățile 

de explorare, descoperire și învățare. Ne-am dorit ca prin intermediul lor copiii să 

poată recupera cel puțin într-o măsură interacțiunile și bucuriile pe care le-au 

pierdut odată cu mutarea școlii în mediul online, în timpul pandemiei, și să învețe 

în siguranță și într-un mod care să le stimuleze plăcerea de a descoperi lucruri noi. 

Cele 7 idei finanțate:

● Beneficiile naturii în Muzeul ASTRA – a urmărit familiarizarea cu beneficiile 

oferite de natură, cu principii bazate pe sustenabilitate, respectarea și 

ocrotirea ei.

● Eco-Lab Laslea – a facilitat înțelegerea fenomenelor legate de poluare, 

gestiunea deșeurilor, economie circulară prin activități practice conectate 

la științe aplicate: biologie, geografie, chimie, tehnologie și fizică.

● Introducere în printarea 3D – modelare și imprimare – și-a propus să 

organizeze workshopuri de 3D printing în muzeul Astra, prin care 

participanții să realizeze o machetă 3D simplificată a unei construcții din 

complex.

● Sănătatea din grădina de acasă – a propus o abordare interdisciplinară din 

domeniile educație pentru sănătate prin sport și alimentație sănătoasă, 

protecția mediului și agricultură sustenabilă. 

10 Științescu 4.2
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Asociația Științescu Hub Nature STEAM Week 10.934,00

Asociația Casa Naturii Eco-Lab Laslea 12.880,00

Buda Andrei

Proiect pentru promovarea și valorificarea patrimoniului laic 

din zona Transilvaniei 2.282,00

Ilie Ancuța Maria Beneficiile naturii în Muzeul ASTRA 12.949,29

Discipulus Technologies Introducere în printarea 3D – modelare și imprimare 12.754,00

De Gonzanga Coralie Veron The Sundial Project (Proiectul Cadranul solar) 10.238,06

Stanciu Cristian Dumitru Sănătatea din gradina de acasă 12.447,16

Total 74.485

● Nature STEAM Week – a propus ateliere de explorare a naturii și de proiectare a unor elemente identificate în cadrul ei: 

construcție 3D, construire și programare a unor roboți meniți să ajute copiii în înțelegerea funcționării/dezvoltării anumitor 

organisme și de experimente pentru a asimila mai ușor noțiuni elementare necesare înțelegerii mediului înconjurător. 

● Promovarea și valorificarea patrimoniului laic din zona Transilvaniei – constă într-o prezentare introductivă despre 

Civilizația lemnului, plus realizarea unei furci de tors individuale de către participanți, folosind tehnici de lucru și unelte 

specifice. 

● The Sundial Project (Proiectul Cadranul solar) – copiii au învățat cum să construiască dispozitive care folosesc rotația 

Pământului pentru a măsura timpul. Începând cu un cadran solar simplu, de luat acasă, apoi un cadran solar interactiv uman 

pentru a experimenta cu propriul corp.
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14 sibian/că

sibian/că și-a propus să exploreze și să 

prezinte viața Sibiului și a locuitorilor săi: de la 

cultura locului la istorie, de la simple gânduri și 

aspirații la pățanii cotidiene și amintiri, iar 

de-acolo poate chiar până la unde cumpărăm 

cea mai mișto patiserie sau unde bem cel mai 

bun vin (desigur, gusturile nu se discută și nici 

noi n-o s-o facem prea mult).

Și cum în timpul pandemiei ne-am văzut mai 

rar unii cu alții și pe mulți ne-a prins dorul să 

mai povestim, am început proiectul cu o serie 

de mini-portrete ale locuitorilor orașului, 

indiferent dacă sunt aici de cinci luni sau de-o 

viață. Sunt simple schițe, un pic mai brute, dar 

foarte umane - așa cum ne auzim la o cafea sau 

https://www.facebook.com/sibian.ro/
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o bere: cu reflecții, vise, întâmplări și emoții 
de toate felurile. 

Diverse idei pe care cei prezentați au ales să le 

împărtășească cu noi.

Pe lângă acestea, am inserat și câte-un 

fragment din cărți legate într-un fel sau altul 

de Sibiu - un fel de rememorări și cercetări 

alte altor timpuri și recomandări de cărți 
deopotrivă.

Proiectul poate fi urmărit aici (link).

***

sibian/că este un proiect dospit de Fundația 

Comunitară Sibiu, alături de wenglor 

Romania.

sibian/că

https://www.facebook.com/sibian.ro/


După o lungă perioadă de întâlniri preponderent online, în vara lui 2021 

am sprijinit crearea comunității Code4Sibiu și am organizat, în parteneriat 

cu echipa Code for Romania și prietenii de la Agile Freaks, o serie de 

hackathoane în care s-a lucrat la o aplicație ce va veni în întâmpinarea 

profesorilor care vor să-și dezvolte competențele privind gestiunea 

socio-emoțională a copiilor și a tinerilor. 

Teacher Workout va fi o aplicație care oferă acces la cursuri scurte, 

interactive, pe subiecte care acoperă o gamă largă de tematici de la 

identificarea cu ușurință a copiilor cu dificultăți de învățare, până la 

gestiunea situațiilor complicate de la clasă, integrarea copiilor cu nevoi 

speciale în colectivul clasei și multe alte micro-cursuri de formare de 

obiceiuri pozitive pentru profesor.

În funcție de limbajul de programare cunoscut, doritorii au putut să lucreze 

și la alte aplicații Code for Romania aflate în dezvoltare.

16Hackathoane Code4Sibiu



17 oComunitate.ro În 2021, FCS a gestionat un proiect prin care Spitalul Clinic Județean de 
Urgență Sibiu a extins Secția Clinică Boli Infecțioase cu  o structură 
modulară formată din 18 containere, care a crescut capacitatea de cazare 
a pacienților din cadrul pavilionului infecțioase cu 10 paturi. 

Suma finanțării este  cea mai mare din cele oferite de Fundație.

Valoarea investiției a fost de 725.000 lei și a fost posibilă datorită mai 
multor sponsorizări generoase:

● 244.000 lei au fost obținuți de către Conf. Univ. Dr. Victoria Bîrluțiu, 
medicul șef al Secției infecțioase, în urma unui apel public, și au 
fost  strânși în contul Crucii Roșii Sibiu;

● 200.000 lei au fost donați de Fundația CON-A;
● restul banilor au fost strânși prin campania „Un spital, o 

comunitate” inițiată de FCS la începutul pandemiei, și au venit de 
la: Oasis Green Energy, Marquard, wenglor, Moara Cibin, Sigemo, 
Smart Bill, Joyson, Ausy, KeepCalling, Continenta etc., precum și de 
la donatori individuali. 

La finalizarea lucrării au contribuit S.C. APA CANAL S.A și SC Electrocon 
SRL, care au realizat gratuit lucrările de racordare la rețeaua de apă și 
canalizare, respectiv, la cea electrică.  





Membrii fondatori:

Ciocan Ciprian

Hazotă Iuliana Aura

Macrea Rareş
Mocanu Eusebia-Rodica

Muntean Florina-Olivia

Prodan Oana

Serfözö Tunde

Rusu Radu Ciprian

Tatu Diana Cristina

Târnovan Anabella-Maria

Consiliul Director:

Dan Luca, Președinte board – Fondator &amp; CEO 5AM Productivity Coaching Programme

Radu Hasan, Vicepreședinte board – Co-Founder &amp; CEO Smart Bill

Iuliana-Maria Labo, Trezorier – Co-Founder EatLocal

Stela-Maria Matioc – Manager Cultural Teatrul Gong

Alexandru-Nicolae Căinoiu – Co-Founder &amp; Project Manager AgileFreaks





office@fundatiacomunitarasibiu.ro

facebook.com/fundatiacomunitara.sibiu

instagram.com/fundatiacomunitarasibiu

www.fundatiacomunitarasibiu.ro

mailto:office@fundatiacomunitarasibiu.ro
http://facebook.com/fundatiacomunitara.sibiu
https://www.instagram.com/fundatiacomunitarasibiu
http://www.fundatiacomunitarasibiu.ro

