
  

 

 

RAPORT ANUAL 2015 

FUNDAȚIA CORONA 

 

“Oameni care se dedică activităților pe care le desfășoară, care se 

identifică cu o cultură a realizărilor profesionale fundamentate pe 

satisfacția clienților cărora li se adresează, care își asumă 

responsabilitatea socială a deciziilor pe care le iau și care, în toate 

demersurile profesionale pe care le fac, urmăresc ca scop final 

satisfacția muncii bine făcute…”                                                           

Aceasta este viziunea noastră. 

 



       

RAPORT ANUAL 2015  1  

 

 

 

 

Mobilizați de obiectivele asumate avem determinarea de a 

traversa furtunile unui moment dificil, bazându-ne pe ceea ce avem mai prețios: 

oamenii, echipa. 

 

Valorile noastre: devotamentul față de beneficiari și clienți, 

competența, inovarea, participarea, educația continuă - fundamentează decizia 

de a privi întotdeauna înainte! 

 

 

 

Director Executiv 

Irina Maria Sile 
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INFORMAȚII GENERALE 

Când, cum şi de ce? 

Fundația Corona a fost fondată de către dr. ing. Costică Roman în anul 1999. De la înființare 

și până în prezent, dl. Costică Roman este Președintele Fundației. 

Scopul Fundației este de a determina, elabora și duce la îndeplinire programe pentru 

dezvoltarea comunității locale în toate sectoarele vieții economice, sociale, culturale, 

educative, sportive și de tineret și mediu (Statutul Fundației Corona). 

Cine? 

Fundația Corona este condusă de un Consiliu Director format din trei membri: inginer Irina 

Sile, sociolog Bogdan Paul Romanică, sociolog Mihaela Hrușcă. 

Administrarea Fundației Corona este încredințată de către Președintele Fundației, din 

noiembrie 2002, d-nei ing. Irina Sile, care îndeplinește funcția de Director Executiv. 

Începând cu anul 2002, în cadrul Fundației Corona funcționează trei departamente: 

• Departamentul Social – Cercetare, coordonator: sociolog Bogdan Paul Romanică; 

• Departamentul de Consultanță Mediu, coordonator: ecolog Dana Vasilescu; 

• Departamentul de Consultanță -  Educație – Cultură, coordonator: master ing. Irina 

Sile. 

Din 2007, în cadrul Fundației Corona funcționează şi un Centru de Cercetări Socio – 

Economice, atestat de către CNSIS. 

Din același an, fundația Corona aplică un sistem de management al calității în conformitate 

cu standardul EN ISO 9001:2000 pentru activități de consultanta în afaceri şi management, 

sistem certificat de către Organismul de certificare pentru sisteme de management şi 

personal, CERTIND 
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ECHIPA 

 

Efortul de a duce la îndeplinire scopul și obiectivele Fundației Corona este susținut de o 

echipă în care predomină tinerețea.  

Caracteristici: entuziasm, încredere, creativitate, comunicare. 

Echipa Fundației Corona este formată din specialiști în domenii diverse: sociologi, psihologi, 

economiști cu specializări în management, marketing, resurse umane, relații publice, finanțe, 

biologi, ingineri. 

La finele anului 2015, Fundația Corona avea angajate un număr de 22 de persoane full time şi 

peste 10 colaboratori. 

Pe lângă numărul de angajați constanți, Fundația Corona încurajează şi sprijină colaborarea 

pe bază de voluntariat. Astfel, până în anul 2013, gradul de implicare a voluntarilor în cadrul 

proiectelor Fundației a crescut constant. 
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REPERE 2015 

 

În cursul anului 2015, Fundația Corona a mobilizat resurse umane si materiale pentru a 

îndeplini o serie de obiective care se regăsesc în proiectele concepute şi  implementate de 

organizația noastră. Printre acestea, enumerăm: 

 Sprijin acordat persoanelor vârstnice aflate în nevoie socială - eveniment social bianual,  în 

preajma sărbătorilor de Paște și de Crăciun care constă în activități de fundraising pentru 

40 de vârstnici aflați în nevoie. 

 
 Promovarea valorilor Uniunii Europene prin dezvoltarea de programe care să contribuie la 

promovarea acestora la nivelul cetățenilor Uniunii. 

 
 Promovarea dezvoltării durabile, a protecției mediului şi a biodiversității prin 

implementarea de programe care să determine un management sustenabil în ariile 

protejate. 

 
 Implicarea in comunitatea locala rurală prin asocierea cu alți actori locali in Grupuri de 

Acțiune Locala (GAL) cu scopul de a contribui la dezvoltarea locala. Astfel, Fundația Corona 

este membră în următoarele asociații: 

 Grupul de Acțiune Locală „Ștefan cel Mare” situat în judeţele Iaşi şi Vaslui, înglobând 

12 unităţi administrativ teritoriale. 

 Grupul de Acțiune Locală (GAL) Iași Sud-Vest format din 45 de membri, 

reprezentând 13 parteneri publici (12 sunt Consilii Locale si un Ocol Silvic) si 32 

parteneri privați (6 ONG, 1 Federație sindicală din sectorul agricol, 2 asociații 

agricole, 23 de agenți economici); acoperă un teritoriu format din 12 unități 

administrativ teritoriale din județul Iași.  

 
 Promovarea drepturilor femeii și egalitatea între femei și bărbați prin activarea ca membru 

în Asociaţia Romanian Women’s Lobby. Misiunea organizației Romanian Women’s Lobby 

este creșterea gradului de conștientizare referitor la problema egalității reale și efective între 

femei și bărbați în toate sferele vieții publice și în spațiul privat în Romania și Europa. 

Organizația, cu secretariatul la Iași, are 17 membri activi și este membră a European 

Women's Lobby (EWL) din 27 octombrie 2007. 
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 Sprijinirea persoanelor aflate în dificultate prin: creșterea competențelor persoanelor care 

nu au o calificare sau au o calificare redundantă prin oferirea de programe de instruire 

acreditate de Autoritatea Națională pentru Calificări, creșterea capacității de ocupare și de 

integrare socio-profesională a persoanelor din județul Iași aflate în căutarea unui loc de 

muncă, prin desfășurarea activităților de consiliere, mediere, consultanță antreprenorială 

și formare profesională. 

Rezultatele activităților de instruire și consultanță derulate de Fundația Corona în anul 

2013  sunt sintetizate in tabelul de mai jos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• 352 de persoane au absolvit programe 
de formare finalizare cu certificate de 
absolvire/ calificare profesională în 
cursul anului 2015

Furnizor autorizat de 
formare profesională 

pentru adulţi cu o 
experiență de peste 10 ani

• 340 de persoane aflate in cautarea 
unui loc de munca au beneficiat de 
acest program în cadrul proiectelor 
Fundatiei în anul 2015

Program integrat de 
informare, consiliere de 

grup, evaluare, consiliere 
individuală, mediere pe 

piaţa muncii  

• 78 de șomeri aflați în evidența  AJOFM 
au beneficiat în 2015 de servicii de 
consultanță și asistență pentru 
începerea unei activități independente 
sau pentru inițierea unei afaceri.

Servicii de consultanță și 
asistență pentru 

deschiderea unei afaceri
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PROIECTE 2015 

PROIECTE ÎN IMPLEMENTARE    

+ FEMINA 

POSDRU/145/6.3/G/135123 

Scopul proiectului: 

Prevenirea discriminării pe criterii de gen pe piața muncii din județele Iași si Botoșani, in 

scopul asigurării accesului egal la ocupare și dezvoltare profesionala a femeilor si grupurilor 

vulnerabile si al promovării principiilor incluziunii 

sociale si ale egalității de șanse.  

Beneficiarii: 

 484 de femei au participat la programe de 

consiliere si formare in vederea dezvoltării 

abilitaților si competentelor profesionale. 

 140 de experți mass media si personal al APL au 

participat la programe de instruire asupra 

problematicii discriminării de gen . 

Rezultate: 

 350 femei calificate/recalificate, 

 56 de femei formate profesional in utilizare TIC,  

 29 femei instruite in antreprenoriat din care 6 au 

deschis propria afacere, 

 20 experți mass media formați in tehnici si metode de identificare si eliminare a 

stereotipurilor de gen din discursul media, 

  120 de angajați ai APL informați cu privire la modalitățile de implementare a 

principiilor egalității de șanse,  

 Broșura „Șanse egale”- colecție de materiale de lucru si bune practici colectate,  

 Albumul foto si materialul video + FEMINA,  

 Campania de promovare a conceptului egalității de șanse si gen, 

 Studiu privind tipologia locurilor de munca flexibile la nivelul Regiunii Nord Est, 

 Analiza bunelor practici privind egalitatea de șanse dezvoltate în cadrul programelor 

de antreprenoriat feminin si economie sociala rurala in Regiune. 

Buget: 2.124.260,00 lei, din care 98% prin POS DRU 2007-2013, DMI 6.3.  

Perioada de implementare: 16 aprilie 2014 - 30 decembrie 2015 

Parteneri: Asociația Clara Dorohoi.  
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Educație Cu Profit 

POSDRU/175/2.1/S/150105 

Scopul proiectului:  

Creșterea gradului de pregătire practică a elevilor și 

familiarizarea acestora cu activități similare celor din 

economia reală 

 

Beneficiarii: 

 960 de elevi înmatriculați în sistemul 

național de învățământ secundar 

(învățământul liceal și învățământul 

profesional – ISCED 3) din regiunile Nord Est 

și Centru înscriși la activități specifice 

firmelor de exercițiu. 

Rezultate: 

 120 de firme de exercițiu înființate în cadrul 

unităților de învățământ din Regiunile Nord Est și Centru; 

 .960 elevi beneficiari de servicii de orientare şi consiliere profesională 

 960 elevi participanți in activitățile firmelor de exercițiu 

 36 de unități de învățământ parteneri in cadrul activităților 

 36 de unități de învățământ dotate pentru desfășurarea activității firmelor de exercițiu 

(calculatoare, videoproiector, scaune, mese, etc) 

 2 Târguri ale firmelor de exercițiu desfășurate in Iași si Brașov la care au participat 

peste 300 de elevi 

 1 broșura dedicata bunelor practici in firmele de exercițiu 

 Peste 100 de ore de instruire desfășurate cu elevii din fiecare firma de exercițiu 

Bugetul: 7.394.291,00 LEI, din care 98% din fondurile Uniunii Europene prin intermediul 

Programului POS DRU 2007-2013. 

Perioada de implementare: 11 februarie 2015 - 11 decembrie 2015 

Parteneri:  

 Camera de Comerț și Industrie Brașov, 

 S.C. Info Educația S.R.L. 

 Camera de Comerț și Industrie Alba 
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Management durabil în siturile Natura 2000: 

Movila lui Burcel ROSCI0117 și Sărăturile din Valea Ilenei ROSCI0221 

Programul Operațional Sectorial “Mediu” 2007-2013 

 

Scopul proiectului: 

Sprijinirea şi îmbunătățirea stării de conservare a speciilor şi habitatelor din două situri 

Natura 2000, care asigură o gestionare adecvată: 

 Movila lui Burcel – arie naturală protejată ca Sit 

Natura 2000, conform Ord. 1964/2007 poziția 117, 

cod ROSCI0117–o suprafață de 13 ha, situată în 

comuna Miclești, județul Vaslui, Regiunea de Nord - 

Est. 

 Sărăturile din Valea Ilenei – arie naturală protejată ca 

Sit Natura 2000, conform Ord. 1964/2007 poziția 221, 

cod ROSCI0221–o suprafață de 112 ha, situată în satele 

Dumești, Lețcani și Românești, județul Iași, Regiunea 

de NE. 

Beneficiarii: 

 Ministerul Mediului și Pădurilor; 

 Agențiile de protecția mediului din Iași și Vaslui; 

 Primăriile din Miclești, Codăești – județul Vaslui şi Dumești, Românești, Lețcani – 

județul Iași; 

 Locuitorii din zona rurală apropiați de Siturile Natura 2000; 

 ONG-urile de mediu. 

Rezultate: 

 Un plan de management aprobat de către Ministerul Mediului și Pădurilor în 

conformitate cu legislația română pentru fiecare din Siturile Natura 2000.  

 Mai mult de  1000 de persoane informate cu privire la reducerea presiunii antropice 

asupra speciilor protejate și a habitatelor în Siturile Natura 2000. 

 http://www.econatura2000.ro/ 

 Osesti-barzesti.ro 

Bugetul: 818.223 LEI, din care 705 323 lei finanțare nerambursabilă FEDR şi bugetul de stat. 

Perioada de implementare: 1 noiembrie 2011 – 31 decembrie 2015  
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Management eficient în Situl Natura 2000: ROSCI0330 Oșești – Bârzești 

Programul Operațional Sectorial “Mediu” 2007-2013 

 

Scopul proiectului: 

 Sprijinirea protecției şi îmbunătățirii stării de 

conservare a speciilor din cadrul unui sit Natura 2000, 

asigurând un management corespunzător la nivelul 

acestora.  

 Situl are o importanță prioritară în vederea conservării 

populațiilor de dihor de stepă şi popândău. 

 

Beneficiarii: 

 Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice; 

 Agenția de protecția mediului Vaslui; 

 Primăriile din Cozmeşti, Oşeşti, Vultureşti, Ştefan cel Mare – jud. Vaslui 

 Locuitorii din zona rurală apropiați de Situl Natura 2000; 

 ONG-urile de mediu. 

 

Rezultate estimate: 

 1 Plan de Management care cuprinde planuri de măsuri concrete de conservare pentru 

speciile de interes comunitar prezente în sit – aprobat de Autoritatea Competentă, 

conform legislației în vigoare. 

 30 % creștere a nivelului de informare şi conștientizare a 800 de copii si tineri si 1000 

de adulți din zonele învecinate și a comunităților de impact a  Sitului Natura 2000: 

Situl ROSCI0330 Oșești - Bârzești asupra importanței protejării obiectivelor de 

conservare prezente. 

 http://www.osesti-barzesti.ro/ 

Bugetul: 786.059 LEI - finanțare nerambursabilă FEDR şi bugetul de stat. Proiect cofinanțat 

din Fondul European de Dezvoltare Regionala in cadrul Programului Operațional Sectorial 

“Mediu” Axa Prioritară 4 „Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru 

Protecția Naturii” 

 

Perioada de implementare: 1 iulie 2013 – 30 decembrie 2015 
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ÎMPREUNĂ PENTRU COMUNITATE – IC6 

POSDRU/173/6.1/S/148367 

 

Scopul proiectului:   

Creșterea gradului de acces pe piața muncii a 

grupurilor vulnerabile prin dezvoltarea unui 

număr de 6 structuri de economie socială în 

care vor fi desfășurate activități generatoare de 

profit. 

 

Beneficii:  

1. creșterea gradului de integrare în viată 

economică a persoanelor excluse social sau care 

sunt expuse riscului de excluziune socială,  

2. crearea de locuri de muncă în domeniul 

furnizării serviciilor, care să ofere posibilitatea 

persoanelor care se află în risc de excluziune 

socială, de a se integra in viața economica, 

3. dezvoltarea de servicii pentru piață, care să acopere necesități economice reale și care să 

genereze beneficii reale atât pentru clienți cât și pentru operatorii economici.  

Rezultate: 

 6 structuri de economie socială înființate   

o Asociația Social Link - furnizare servicii de îngrijire la domiciliu,  

o Asociația Unic - furnizare servicii de consultanță,  

o Asociația Clara – secția Print Shop- unitate protejata, producție tipografică 

o SC Tradiții Moldovenești SRL – servicii de marketing si promovare 

comunitară,  

o Asociația MERIT – Secția Acurat - servicii de curățenie  

o Asociația Împreună pentru comunitate - servicii de curățenie și producție saci 

menajeri  

 27 locuri de munca nou create, 30 persane angajate 

 6 manageri ai structurilor de economie socială formați, 

 6 seminarii tematice organizate pe tema beneficiilor economiei sociale 

 servicii de informare, consiliere și formare pentru 60 de persoane vulnerabile 

în vederea dezvoltării competențelor antreprenoriale și de IT 

 



       

RAPORT ANUAL 2015  12  

 1 studiu in domeniul economiei sociale 

 

Grupul țintă al proiectului 

 Familii cu peste 2 copii, 

 Familii monoparentale, 

 Femei în situații de risc, 

 Persoane care trăiesc din venitul minim garantat, 

 Persoane cu dizabilități, 

 Persoane de etnie roma, 

 Victime ale violenței în familie. 

 

Buget: 3.758.653,06lei din care 98% finanțat prin POSDRU 2007-2013. DMI 6.1 . 

 

Perioada de implementare:  

5 ianuarie - 31 decembrie 2015  

 

Parteneri:  

 Asociația Clara – Dorohoi 

 Fundația Centrul de 

Mediere Și Securitate 

Comunitară – IAȘI 

 Asociația Ecovas- Vaslui 

 Asociația Merit- Deva 
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Minorități Minore 

 

 

Scopul proiectului:  

Scopul proiectului este acela de a recupera 

prin studiu moștenirea cultural-istorică a 

minorităților etnice cu slabă vizibilitate în 

prezent, de a facilita conștientizarea 

acesteia în rândul publicului larg printr-un 

film documentar, de a o promova şi 

valorifica prin evenimente publice, printr-

un Catalog cultural turistic al minorităților 

conținând oferte/trasee turistice pentru 

piața de profil la nivel local și 

internațional. 

Minorități abordate: germanii, evreii, 

turcii, rușii-lipoveni și ucrainenii. 

 

 

Rezultate estimate: 

 1 film documentar Împreuna in Romania (60 min, in 5 serii cate una fiecărei 

minorități) 

 1 Raport de studiu cultural-istoric cu privire la 25 de locații/evenimente/personalități 

semnificative pentru 5 minorități naționale cu slabă vizibilitate din România; 

 O creștere a conștientizării în rândul a minim 50.000 de persoane din marele public 

cu privire la diversitatea cultural istorică legată de minoritățile etnice în România; 

 50.000 vizualizări ale Documentarului la posturi TV şi pe internet; 

 Creșterea gradului de prezentă culturală în spațiul public a minorităților cultural-

istorice; 

 Creșterea gradului de dezbatere științifică pe seama patrimoniului cultural al 

minorităților; 

 Creșterea nivelului de contact direct între publicul larg (200 spectatori) şi de 

specialitate (50 reprezentanți minorități, specialiști) şi patrimoniul cultural al 

minorităților (momente artistice, culinare); 
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 5 Gale ale Minorităților Minore cu participarea a 50 reprezentanți minorități şi 

specialiști şi a 200 de spectatori implicați în prezentarea, dezbaterea şi consumul de 

produse culturale ale minorităților; 

 5 oferte/trasee turistice cu privire la cele 5 minorități elaborate şi testate; 

• 1 Catalog cultural turistic al minorităților cu rezumat Studiu inițial şi ofertele/traseele 

turistice; 

• Valorificarea diversității etnice ca instrument educativ în 500 de licee, ca ofertă turistică 

în 200 de agenții de turism din România şi străinătate, ca instrument media la 100 de 

posturi TV din tara şi străinătate, ca instrument de dezvoltare locală în 100 de 

instituții/organizații publice. 

• 1 site web - http://minoritati.fundatiacorona.ro/ 

 

Grup țintă: 

 50.000 de Consumatori ai filmului Documentar prin canale TV şi pe internet; 

 300 de Participanți la 5 Gale ale Minorităților si evenimente in cadrul proiectului 

 900 Beneficiari instituționali şi organizaționali, publici şi privați ai Catalogului 

cultural turistic al minorităților cuprinzând oferte/trasee turistice reprezentative 

pentru minorități. 

 

Bugetul: 952.193,2 RON , din care asistență financiară nerambursabilă 856.878,66 RON 

(89.99%), finanțat prin Programului PA17/RO13 „Promovarea diversității în cultura și artă în 

cadrul patrimoniului cultural european”, Mecanismul Financiar SEE 2009-2014. 

 

Perioada de implementare: 1 aprilie 2015 – 31 martie 2016 

 

Parteneri: Muzeul National al Literaturii Romane Iași 

  

http://minoritati.fundatiacorona.ro/
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Pandora - Parteneriat ANti – Discriminare Online pentru Reacție Activă 

RO2013_C1.3_32 

Scopul proiectului:  

Proiectul își propune creșterea capacității ONG – 

urilor și a tinerilor din România de a identifica, 

raporta și contracara Mesajele Discriminatorii și 

Instigatoare la Ură (MDIU) postate pe internet 

 

Grup Țintă si Rezultate estimate: 

• 30 studenți implicați în contracararea mesajelor 

MDIU de pe internet prin elaborarea unui Kit de 

contramesaje în cadrul unui Concurs Anti-

Discriminare Online, 

• 1.500 persoane din rețelele de socializare ale 

celor 30 de studenți, consumatori ai mesajelor 

elaborate, 

• 15 activiști ONG instruiți în promovarea și 

dezvoltarea Kitului de contramesaje, 

• 15 ONG-uri implicate într-un Parteneriat Anti-Discriminare Online, 

• 75 instituții și organizații publice beneficiare a unui Raport de Contracarare MDIU 

Online, 

• 60 profesori instruiți ca Diseminatori pe termen lung cu privire la metodele de 

identificare, raportare și contracarare a MDIU pe internet și cu privire la utilizarea 

Kitului de contramesaje, 

• 15.000 elevi informați prin pliante și sensibilizați prin 600 de dezbateri cu privire la 

identificarea, raportarea și contracararea MDIU pe internet și cu privire la utilizarea 

și dezvoltarea Kitului. 

 

Bugetul: : 83.290,00 Euro, din care asistență financiară nerambursabilă 74.950,00 (89.99%), 

finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România. 

 

Perioada de implementare: 1 septembrie 2014 – 31 august 2015 
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Cioc. Cioc. Cine este? ONG.  

Creșterea vizibilității sectorului ONG (inițiative, activități, organizații) la nivelul publicului larg 

RO2013_C1.3_32 

 

Scopul proiectului:  

Proiectul își propune să realizeze o campanie de 

promovare în masă a sectorului ONG, prin utilizarea 

de mijloace cu caracter inovativ și inedit. Scopul final 

al acțiunilor de promovare va fi acela de creștere a 

gradului de conștientizare în rândul cetățenilor cu 

privire la rolul și impactul societății civile asupra vieții 

tuturora și implicit de stimulare a implicării tinerilor 

în activitățile specifice ale ONG-urilor.  

 

Grup Țintă si Rezultate estimate: 

• Materiale de promovare create și distribuite în mediul offline și online: 10 videoclipuri, 

10 postere electronice, 10.000 de fluturași, 1 portal web promovând valorile societății 

civile și inițiative ale ONG-urilor. 

• 35 de ONG-iști formați ca Promotori ai Societății civile și implicați în susținerea 

sesiunilor de informare și sensibilizarea a tinerilor din liceele Regiunii Nord Est cu 

privire la societatea civilă și sectorul ONG. 

• 2 sesiuni de formare adresate celor 35 de Promotori cu privire la Societatea civilă și 

sectorul ONG.  

• 10.000 de elevi (clasele 9-12) și 10.000 de persoane din Regiunea de Nord Est 

informate, conștientizate și sensibilizate cu privire la cu privire la societatea civilă și 

sectorul ONG.  

• 350 de sesiuni de informare derulate în 50 de licee din mediul urban și rural. 

• 1 campanie de informare și sensibilizare organizată în mediul online și în mass media. 

• 1 concurs adresat elevilor. 

 

Bugetul: : 83.182,00 euro, din care asistență financiară nerambursabilă 74.859,00 euro, 

finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România. 

 

Perioada de implementare: 01 aprilie 2015 – 31 martie 2016 
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PROIECTE IN CALITATE DE PARTENER    

JOBCLUB  - o șansă de ocupare pentru mediul mic urban 

POSDRU/127/5.1/G/134017 

Scopul proiectului: Dezvoltarea serviciilor comunitare de proximitate de tip JOBCLUB 

pentru stimularea ocupării forței de munca in mediul mic urban din județele Vaslui si Iași, ca 

masuri de ocupare cu caracter activ, preventiv si corectiv..  

 

Beneficiarii: 

 235 de persoane aflate in 

situație de risc datorita 

lipsei unui loc de munca au 

participat la programe de 

consiliere  si mediere  in 

vederea creșterii șanselor 

acestora de ocupare   

 

Rezultate: 

 160 persoane participante la programe de formare si calificare, din care: 

 Lucrător in structuri pentru construcții 

 Îngrijitor bătrâni la domiciliu 

 Lucrător in comerț 

 Bucătar 

 Competente informatice (inițiere), 

 1 structura de tip Job Club deschisa in orașul Hârlău, in cadrul căreia s-au oferit servicii 

de consiliere si medierea muncii. Structura a funcționat 20 luni. 

 

Buget: 414.490,00 lei, din care 98% prin POS DRU 2007-2013, DMI 5.1.  

 

Perioada de implementare: 28 aprilie 2014 - 30 decembrie 2015 

 

Solicitant: Asociația ECOVAS, Vaslui 
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Centre de Consiliere Mediere şi Formare Profesională – CCMFP 

POSDRU/127/5.1/G/134535 

Scopul proiectului: Proiectul își propune să contribuie la îmbunătățirea capacității de 

ocupare și de menținere pe piața muncii a cel puțin 321 șomeri și șomeri de lunga durată din 

județele Iași si Botoșani prin desfășurarea de activități de informare, consiliere, mediere și 

formare profesională. Serviciile au fost oferite in cadrul Centrului de Consiliere Mediere si 

Formare  Profesională  Iași. 

Beneficiarii: 

 181  de persoane aflate in situație de risc au participat la programe de 

consiliere/mediere in vederea creșterii șanselor acestora de ocupare   

 338 persoane participante la cursuri de formare/calificare in domenii de interes  

Rezultate: 

 338  persoane participante la programe de formare si calificare, din care: 

- Bucătar 

- Dulgher-tâmplar-parchetar 

- Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist 

- Inspector/referent resurse umane Dorohoi 

- Agent paza/securitate 

- Manager Proiect 

- Contabil 

- Expert Achiziții publice 

- Lucrător in structuri pentru construcții 

- Competente Antreprenoriale 1 Iași 

- Competente IT 

- Competente Antreprenoriale 2 Dorohoi 

- Expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene 

- Inspector/referent resurse umane Iași 

- Asistent relații publice și comunicare 

- Inspector/referent resurse umane Dorohoi 

- Formator 
 

Buget: 1.099.300,00 lei, din care 

98% prin POS DRU 2007-2013, DMI 

5.1.  

Perioada de implementare: 13 

aprilie 2014 - 13 decembrie 2015 

Solicitant: Direcţia de Asistenţă 

Socială Dorohoi 
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INSTRUIRE ŞI CONSULTANŢĂ 

Fundația Corona oferă persoanelor fizice, agenților economici şi autorităților publice, 

servicii care sunt destinate să contribuie la dezvoltarea competențelor și dezvoltarea 

economică a beneficiarilor. 

Fundația Corona pune în aplicare un standard de calitate în conformitate cu ISO 9001-

2008, certificat de organizația CERTIND. 

Astfel, serviciile propuse de către Fundație sunt: 

Servicii de formare: 

Fundația este acreditată de Ministerul Educației şi Cercetării şi Ministerul Muncii să 

susțină cursuri în următoarele domenii: 

Programe de formare certificate: 

 Competente cheie, comune mai multor ocupații – competențe informatice, 

competențe antreprenoriale, comunicare în limba oficială; 

 Manager al sistemelor de management de mediu; 

Programe de calificare autorizate: 

 Lucrător în structuri pentru construcții; 

 Lucrător în izolații; 

 Dulgher – tâmplar – parchetar; 

 Lucrător comercial. 

 Operator Introducere si validare date 

 Îngrijitor bătrâni la domiciliu. 

 

De asemenea, Fundația Corona organizează cursuri în sistem nonformal în 

următoarele domenii: 

 Managementul proiectelor; 

 Conceperea şi elaborarea proiectelor de investiții; 

 Elaborarea şi conceperea planurilor de afaceri; 

 Proceduri de implementare a proiectelor; 

 Scriere creativa 

 Content Marketing 
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Servicii pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă 

Fundaţia Corona este furnizor acreditat de către AJOFM Iaşi pentru oferirea de servicii 

de consiliere şi informare profesională şi de servicii de mediere pe piaţa internă a muncii.  

 
Servicii de consultanță și asistență pentru începerea unei activități 
independente sau pentru inițierea unei afaceri 
 

Autoritate contractantă: Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Iași  

( AJOFM) 

Obiectivele proiectului:  

 asistarea a cel puțin 80 de șomeri indemnizați/ ne indemnizați aflați în evidența 

Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Iași ( AJOFM); 

 plasarea a cel puțin 5% din persoanele asistate ( 5 persoane). 

Beneficiari: 

 80 de șomeri indemnizați/ ne indemnizați înregistrați la  Agenția Județeană pentru 

Ocuparea Forței de Muncă Iași ( AJOFM). 

Rezultate: 

 80 de persoane care au beneficiat de informare şi consiliere profesională ; 

 80 de persoane care au beneficiat de  consultanță individuală privind înființarea unei 

firme; 

 80 de persoane care au beneficiat de  instruire antreprenorială; 

 6 persoane plasate; 

 un grad înalt de satisfacere a nevoilor de informare şi un grad înalt de mulțumire al 

beneficiarilor proiectului cu privire la serviciile primite. 

 

Buget: 62500 Ron 

 

Perioada de implementare: 15 septembrie 2015 – 31 decembrie 2015 
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Servicii de Consultanță  

 Consultanță în managementul de proiect, 

 Consultanță in conceperea si elaborarea de proiecte,  

 Consultanță pentru identificarea de surse de finanțare 

 

In vederea asigurării de resurse financiare constante pentru constituirea contribuției 

proprii în proiecte şi pentru asigurarea sustenabilității organizației, Fundația oferă 

consultantă in managementul şi implementarea proiectelor cu finanțare europeană, către 

beneficiari publici şi privați. 

Ne mândrim cu finanțări atrase de peste 70 milioane Euro si clienți precum: 

- Institutul De Boli Cardiovasculare Iași 

- Universitatea Tehnica Gh. Asachi Iași  

- Consiliul Județean Vaslui pentru Spitalul Județean Urgenta 

- Consiliul Județean Neamţ pentru reabilitarea a 4 Centre Sociale pentru 

Educaţia Incluzivă 

- Centrul de Asistenta Medico Socială Băcești, jud. Vaslui 

- Congregația „Compania Maicii Domnului„ loc. Nisiporești, com. Botești, jud. 

Neamț 

- Beneficiari privați (proiecte de investiții in servicii medicale, cercetare 

medicala, cercetare in IT, energie verde, etc.). 

In prezent avem contracte de consultanță pentru proiecte în implementare la 

următorii beneficiari: 

- Consiliul Județean Vaslui pentru Spitalul Județean Urgență Vaslui 

- Congregația „Compania Maicii Domnului„ loc. Nisiporești, com. Botești, jud. 

Neamț 

- Beneficiari privați – IMM-uri, persoane fizice, ONG-uri 
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PARTENERIATE 

Implicarea Fundației în comunitate este demonstrată şi de numărul mare de 

parteneriate încheiate atât cu organizații şi instituții din România, dar şi cu actori importanți 

ai societății civile din Europa. 

Printre partenerii noștri, cărora le mulțumim pentru solicitudinea de care au dat 

dovadă mereu şi pentru profesionalismul dovedit, enumerăm: 

Parteneriate naționale 

 Muzeul National al Literaturii Romane Iași 

 Liceul Costache Negruzzi Iași 

 Camera de Comerț si Industrie Iași 

 Camera de Comerț si Industrie Brașov 

 Camera de Comerț si Industrie Alba 

 Asociația Ecovas din Vaslui; 

 Asociația Clara Dorohoi, județul Botoșani 

 Centrul de Afaceri Master Deva 

 Asociația Merit  

 Centrul de Mediere şi Securitate Comunitară Iași; 

 SC INFOEDUCAŢIA SRL Iași; 

 Direcția de Asistență Socială Dorohoi 

 Agenția Județeană pentru Ocupare şi Formare Iași  

 Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași; 

 Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava; 

 Consiliul Județean Vaslui; 

 Grupul; Școlar Haralamb Vasiliu Podu Iloaiei; 

 Agenția Județeană pentru Protecția Mediului Iași; 

 Agenția Județeană pentru Protecția Mediului Vaslui; 

 Asociația „Cercetașii României”; 

 Asociația Normaliștilor Ieșeni. 

 Instituții de învățământ din Regiunea de Nod Est 

 Autorități publice Locale din Regiune 
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Parteneriate internaționale 

 Asociația SPARK - Olanda; 

 International Development Alliance - Bulgaria; 

 Asociația „Professional Forum for Education” – Bulgaria; 

 Fundația pentru Societate - Letonia; 

 N.A. Aequitas – Cipru; 

 Alternative Europee – Italia; 

 Asociaţia Balkan Assist – Bulgaria; 

 Asociaţia de Cetăţeni „Youth Can” – Macedonia; 

 North Lancastshire Friends of The Earth – UK; 

 Real Planning for Lancaster – UK; 

 Universitatea Toulouse Le Mirail – Franţa; 

 Universitatea Agricola Plovdiv – Bulgaria; 

 BESO Londra; 

 Asociaţia Mon Blau-Verd, Spania; 

 Asociaţia de Turism Rural KOSA – Koszalin, Polonia; 

 Wagenschot Pedagogical Center, Eke-Nazareth, Belgia. 
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DATE DE CONTACT    

Fundația Corona Iași 

 

Sediu: Iași, str. Păcurari 21, cod poștal 700511 

Tel :     +40-232-244530 

Fax :    +40-232-244536 

Email: office@fundatiacorona.ro 

Web:     www.fundatiacorona.ro 

 

 

 

 

 

Informații de contact 

 

 

 

 

 

IRINA SILE 
Director Executiv 

 CARMEN CUCU 
Director Economic 

 

     

Tel +40-232-244530 

Fax +40-232-244536 

 
irina.sile@fundatiacorona.ro  

 Tel +40-232-244530 

Fax +40-232-244536 

 
carmen.cucu@fundatiacorona.ro  

 


