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• Fundația se implica in dezvoltarea comunităților rurale in
calitate de membru fondator in mai multe grupuri de acțiune
locala: GAL Rediu Prăjeni, GAL Stefan cel Mare, GAL Movila lui

Cine suntem ?

Burcel
• Promovarea drepturilor femeii și egalitatea între femei

și bărbați a determinat participarea ca si membru fondator
al Asociației Romanian Women’s Lobby - RoWL ce are
ca si misiune 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 22 membri activi și este
membră a European Women's Lobby (EWL) din 27 octombrie
2007
• Protecția

persoanelor

din

grupuri

vulnerabile:

vârstnici, tineri, adulți este o preocupare permanenta, fapt
ce a determinat înscrierea Fundației ca si membru in

Federația ONG-urilor pentru Servicii Sociale – FONSS,
organizație cu 35 membri la nivel național ce se dorește a fi
vocea sectorului in relația cu Autoritățile publice, promotor de
politici publice la nivel local si național.
• Având

in

vedere

preocuparea

continuă

pentru

problematica ocupării forței de muncă, Fundația Corona
este membra al Pactului Pentru Ocupare si Incluziune

Sociala Regiunea NE
• Antreprenoriatul si Inovarea ca si motor al dezvoltării
locale este susținut si printr-un parteneriat activ cu Camera de
Comerț din Iași, APL-uri din Regiunea de Nord Est,
universități, centre de cercetare si ADR NORD EST. Membra

in Consorțiul Regional de Inovare.
• Contribuim

la

Protecția mediului in regiune prin

elaborarea a 7 planuri de management pentru situri
Natura 2000

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).
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.
Fundația Corona este condusă
de un Consiliu Director format
din trei membri: inginer Irina Sile,
ecolog
Daniela
Vasilescu,
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 Ciprian Marcu;
•
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, coordonat de către
prof dr. ing. Costică Roman

Rezultate relevante
Susținerea antreprenoriatului prin dezvoltarea abilităților
antreprenoriale si acordarea de granturi
-

Oferta de formare

530 persoane instruite si consiliate
45 de start up-uri din regiunea Nord Est beneficiază de
sprijin financiar de 40000 euro
35 de start – up-uri din Mun. Dorohoi beneficiază de sprijin
financiar in valoare de 25000 Euro

Furnizor autorizat de formare profesională pentru adulți.
Peste 300 persoane au participat la programele de formare
organizate de Fundația Corona
Program integrat de informare, consiliere de grup, evaluare,
consiliere individuală, mediere pe piața muncii

Sistem formal
Programe
de
formare
certificate:
- Competente cheie, comune
mai
multor
ocupații
–
competențe
informatice,
competențe antreprenoriale;
Programe
de
calificare
autorizate:
- Lucrător în structuri pentru
construcții;
- Lucrător comercial;
- Lucrător in confecții;
- Îngrijitor bătrâni la domiciliu.

310 persoane aflate in căutarea unui loc de munca au
beneficiat de acest program în cadrul proiectelor implementate.
Elaborarea de studii, analize si strategii
Sistem non formal

Analiza la nivelul comunității marginalizate cartier Plevna
Dorohoi; Strategie de intervenție integrata la nivelul comunității
marginalizate cartier Plevna – Mun. Dorohoi.
Analiza la nivelul comunității marginalizate sat Ciurea, comuna
Ciurea, Jud. Iași, Strategie de intervenție integrata la nivelul
comunității marginalizate
Strategie de Dezvoltare
pescărească Larga Jijia

Locala

Integrată

pentru

zona

Elaborare Strategie de Dezvoltare Locala Integrată pentru
zonele urbane marginalizate Suceava (plan de acțiune)

- Managementul proiectelor;
- Conceperea şi elaborarea
proiectelor de investiții;
- Elaborarea şi conceperea
planurilor de afaceri;
- Proceduri de implementare a
proiectelor;
- Scriere creativa
Fundația este acreditată de
Ministerul Educației şi Cercetării
şi Ministerul Muncii să susțină
cursuri de formare.

Plan de intervenție la nivelul comunității marginalizate GAL Rediu
Prăjeni
Plan de intervenție la nivelul comunității marginalizate GAL
Poiana Vlădicăi
Plan de intervenție la nivelul comunității marginalizate GAL Siret
Moldova
Plan de intervenție la nivelul comunității marginalizate GAL
Stefan Cel Mare
Plan de intervenție pentru prevenirea si combaterea violentei
domestice in județele Iași, Vaslui, Neamț, Bacău
Cercetare socio economica cu privire la : identificarea
caracteristicilor intrinseci (psihologice) si extriseci (de mediu) ale
opțiunii antreprenoriale in populația regiunii de NE
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Rezultate relevante
Elaborare de planuri de management pentru protecția
biodiversității pentru ariile protejate:

Servicii

ROSCI0276 Albești, ROSCI0317 Cordăreni –

Servicii pentru persoanele
aflate în căutarea unui loc de
muncă

Vorniceni,

ROSCI0417 Manoleasa, ROSCI0234 si rezervația naturala
2.226 Stânca Ștefănești bazate pe :
• 4 Studii științifice de evaluare a stării de conservare a speciilor
si habitatului de interes comunitar: Spermophilus citellus si
Bombina bombina si a habitatului 6110 * Comunități rupicole
calcifile sau pajiști bazifile din Alysso-Sedion albi
• 4 seturi de harți realizate conform specificațiilor INSPIRE;
• 4 seturi de date geospațiale,
• 5 seturi de masuri de conservare cu 5 Protocoale de
monitorizare si rapoartele științifice pentru:
• 4 Planuri de management aprobate de autoritatea competenta
pentru: ROSCI0276 Albești, ROSCI0317 Cordăreni – Vorniceni,
ROSCI0417 Manoleasa, ROSCI0234 si rezervația naturala
2.226 Stânca Ștefănești.

Advocacy in domeniul egalității de gen
Elaborare de studii, politici publice si campanii in domeniul egalității
de gen:
1. PPA1 - Elaborarea unei politici naționale care să permită
introducerea graduală a bugetării de gen la nivelul instituțiilor
publice și organizațiilor cu peste 50 de angajați, prin consolidarea
atribuțiilor și instrumentelor expertului în egalitate de șanse în
bugetarea de gen
2. PP2 - Politica națională de întărire a capacității mecanismelor
interinstituționale locale -COJES prin introducerea bugetarii pe
baza de gen in vederea asigurării abordării integrate a principiului
egalității de șanse între femei și bărbați în scopul prevenirii și
combaterii violenței domestice
3. PP3 - Politica națională privind documentarea si construcția
bugetara din perspectiva de gen de către Consiliile Județene si
Consiliile Locale a sumelor alocate prin HCL conform legii
174/2018 pentru susținerea serviciilor sociale și a altor măsuri de
asistență socială pentru victimele violenței domestice prin
utilizarea unui instrument unitar/fisa de buget

Fundația
Corona
este
furnizor acreditat de către
AJOFM Iași pentru oferirea de
servicii
de
consiliere
și
informare profesională și de
servicii de mediere pe piața
internă a muncii. Pentru buna
funcționare a acestor servicii se
lucrează cu specialiști psihologi,
juriști, etc si cu instrumente
informatice ultima generație
.pentru testarea aptitudinilor si
abilităților persoanelor aflate in
căutarea unui loc de munca.
Servicii de consultanta in
elaborarea
cererilor
de
finanțare si in domeniul
managementului de proiect.
Clienți: persoane fizice sau
juridice
(instituții
publice,
societăți comerciale, etc)
Servicii furnizate: elaborare
planuri de afaceri si cereri de
finanțare,
consultanta
in
management de proiect, servicii
de evaluare planuri de afaceri si
cereri de finanțare.
Servicii în domeniul cercetării.
In cadrul Centrului de Cercetări
Socio-Economice sunt abordate
următoarele domenii:
Elaborare
strategii
de
dezvoltare locala;
Elaborare
planuri
de
management a ariilor naturale
protejate;
Studii sociologice: calitative,
cantitative,
Studii de inventariere a
biodiversității,
Studii de impact a activităților
umane asupra biodiversității,
Cercetări
in
domeniul
cultural
Servicii de promovare

4. PP4 - Elaborarea mecanismului de construcție al unui fond
pentru victimele violenței domestice de către Consiliile Județene
și Consiliile locale

Promovarea
diversității
culturale prin elaborarea de
campanii si producția de filme
documentare
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PROIECTE RELEVANTE
▪ Comunitatea marginalizata Plevna-Dorohoi – program
integrat de masuri de intervenție (CMP-Dh) MYSMIS 114921
Obiectivul general: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie si excluziune
sociala din comunitatea marginalizata non-roma „Cartier Plevna - Dorohoi”, Municipiul Dorohoi, județul
Botoșani, prin implementarea de masuri integrate.
Durata proiectului: 14 FEB 2018 - 13 FEB 2021
Parteneriatul proiectului: Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Dorohoi, Fundația Corona
Membru; Grădinița cu program prelungit Stefan Cel Mare si Sfânt ; Direcția Asistenta Sociala; Școala
Gimnaziala Mihail Kogălniceanu Dorohoi.
Fundația Corona este implicata in activitățile ce vizează consilierea pentru ocupare,
formarea profesionala, dezvoltarea antreprenoriala inclusiv prin cursuri de formare si
organizarea competiției pentru acordarea sprijinului financiar nerambursabil.
Rezultate așteptate la nivelul proiectului la care contribuie Fundația Corona
O1.R1. 600 de persoane aflate in risc de sărăcie si marginalizare sociala selectate si înscrise in grupul
țintă al proiectului, din care 33 persoane de etnie roma (5.5%). Toate persoanele vor intra in proiect
prin intermediul „punctului unic de acces la servicii” unde fiecare caz -familie/persoana - va fi analizat
individual si va fi direcționat spre un set de servicii personalizate care sa contribuie nemijlocit la
depășirea situației de sărăcie si marginalizare.
O3.R1. 310 de persoane aflate in risc de sărăcie si marginalizare sociala, din care minim 110
persoane de sex feminin (35%) care beneficiază de servicii de informare, consiliere profesionala si
mediere/plasare pe piața muncii.
O3.R2. 310 de persoane aflate in risc de sărăcie si marginalizare sociala, din care cel putin 110
persoane de sex feminin (35%), care participa la programe de formare profesionala, inclusiv formare
in domeniul antreprenoriatului. In acest sens, toți beneficiarii vor participa la programe de formare
profesionala susținute in proiect: programe de calificare/initiere/ perfectionare/ specializare, inclusiv
dezvoltarea de competente comune si formare prin programe de ucenicie.
O3.R3. 100 de persoane aflate in risc de sărăcie si marginalizare sociala, care participa la programul
de dezvoltare in domeniul antreprenoriatului. In cadrul acestui program, potențialii antreprenori
beneficiază de formare antreprenoriala (curs de formare – competente antreprenoriale),
servicii personalizate de sprijin pentru înființarea unei afaceri – consiliere, consultanta, sprijin calificat
in domeniul antreprenorial (suport in concept, documentare, elaborare plan de afaceri, documentare
proceduri înființare firma s.a.).
O3.R4. Finanțarea de mici afaceri cu potențial de creștere - cel puțin 35 subvenții (micro-granturi)
pentru înființarea de noi afaceri.
O3.R5. Minim 93 de persoane din zona marginalizata care au un loc de munca, inclusiv cele care
desfășoară o activitate independenta, la încetarea calității de participant (reprezentând 30% din nr
persoanelor care beneficiază de masuri de ocupare – 310 beneficiari).
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PROIECTE RELEVANTE
▪ Trei, doi, unu, start Nord-Est!
Obiectiv general Dezvoltarea si consolidarea antreprenoriatului si ocupării pe cont propriu din
zona urbana a Regiunii Nord Est prin susținerea înființării de 45 de afaceri cu profil nonagricol
in zonele urbane ale regiunii.
Fundația Corona este liderul parteneriatului si administratorul schemei de minimis. Partener
Camera de Comerț si industrie Iasi
Rezultate așteptate:
R1.OS1 - Minim 380 de beneficiari, potențiali antreprenori înscriși in grupul țintă al proiectului
care vor beneficia de serviciile de evaluare a potențialului antreprenorial.
R2.OS1 - Minim 380 de beneficiari, potențiali antreprenori înscriși in grupul țintă al proiectului
care vor beneficia de formare profesionala antreprenoriala.
R1.OS2 - Minim 80 de potențiali antreprenori care beneficiază de sprijin si consultanta in scopul
îmbunătățirii planurilor de afaceri pentru înscrierea acestora la concursul de selectare a planurilor de
afaceri ce vor fi subvenționate prin proiect.
R2.OS2 - Minim 54 planuri de afaceri selectate in proiect in vederea acordării ajutorului de
minimis. Procesul de evaluare si selecție se realizează potrivit metodologiei elaborata in proiect care
asigura o procedura decizionala transparenta, echidistanta si obiectiva.
R3.OS2 - Minim 54 antreprenori ale caror planuri de afaceri au fost selectate vor realiza un
stagiu de practica organizat in cadrul unei întreprinderi existente, funcționale, a cărei activitate
economica face parte din aceeași grupa CAEN cu cea aferenta planului de afaceri selectat.
R4.OS2 - Minim 45 afaceri înființate. Din planuri evaluate si selectate de comisia instituita in
proiect, primele 45 clasate conform punctajului obținuț vor primi finanțare (maxim 40.000 euro/plan de
afacere), distributia acestora acoperind întreaga regiune prin asigurarea infiintarii a minim 2 afaceri per
judet mediul urban.
R5.OS2 - Minim 90 locuri de munca create in intreprinderile infiintate in cadrul proiectului.
Finantarea intreprinderilor prin schema de ajutor de minimis este conditionata de crearea si menținerea
conform planului de afaceri a cel putin 2 locuri de munca/intreprindere.
R1.OS3 - Portal start-up de promovare si colaborare activa a antreprenorilor sprijiniți in cadrul
proiectului.

Nr. de înregistrare contract: POCU/82/2/7/103986 / 12.01.2018 / 12 IAN 2018
Durata proiectului: 15 IAN 2018 - 14 IAN 2021
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PROIECTE RELEVANTE
▪ LA SCOALA CU BUCURIE
Obiectivul general Creșterea gradului de integrare/reintegrare in sistemul de educație si formare a
persoanelor care sunt in risc de abandon școlar sau care au abandonat timpuriu școala, la nivelul
învățământului preșcolar, primar si secundar din zona de implementare a proiectului.
Parteneriatul proiectului: • Fundația Corona -Lider parteneriat/Partener 1, Asociația Clara ,
Școala Profesionala Speciala „Ion Pillat” Dorohoi, Municipiul Dorohoi, Școala Gimnaziala Alexandru
Ioan Cuza Dorohoi, Școala Gimnaziala Stefan cel Mare Dorohoi
Rezultate așteptate:
O1.R1. - 15 copii de vârsta ante prescolara, categoria de vârsta 2-3 ani, vor fi selectai si înscrisi
in grupul tinta al proiectului, pentru participarea la programe de educatie (EICP).
2. O1.R2. - 15 copii de vârsta ante prescolara, categoria de vârsta 2-3 ani, care participa in mod
frecvent/activ la programe de educatie (EICP).
3. O1.R3. - 15 parinti care au copii de vârsta ante prescolara, categoria de vârsta 2-3 ani, care
participa la un program de educatie parentala.
O1.R4. - Asigurarea de spatii si echipamentelor necesare pentru un învatamânt anteprescolar
de calitate.
O1.R5. - 15 copii de vârsta ante prescolara, categoria de vârsta 2-3 ani, care beneficiaza de
suport financiar si material
O2.R1. - 55 copii de vârsta prescolara, categoria de vârsta 3-5 ani, vor fi selectati si înscrisi in
grupul tinta al proiectului, pentru participarea la programe de educatie (EICP).
O2.R2. - 55 copii de vârsta prescolara, categoria de vârsta 3-5 ani, care participa in mod
frecvent/activ la programe de educatie (EICP).
O2.R3. - 55 de parinti care au copii de vârsta prescolara, categoria de vârsta 3-5 ani, care
participa la un program de educatie parentala.
O2.R4. - 55 copii de vârsta prescolara, categoria de vârsta 3-5 ani, participanti la programul
grădinița prietenoasa.
O2.R5. - 55 copii de vârsta prescolara, categoria de vârsta 3-5 ani, beneficiari de servicii de
ajutor in vederea sprijinirii tranzitiei si a facilitatii acomodarii în urmatorul ciclu scolar
O2.R6. - 55 copii de vârsta prescolara, categoria de vârsta 3-5 ani, care beneficiaza de suport
financiar si material
O2.R7. - Asigurarea de spatii si echipamente necesare pentru un învatamânt prescolar de
calitate.
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PROIECTE RELEVANTE
O3.R1. - 275 de elevi (învatamânt primar, învatamânt gimnazial, învatamânt secundar
superior), vor fi selectati si înscrisi in grupul tinta al proiectului, pentru participarea la programe de
educatie (învatamânt primar si secundar).
O3.R2. - 275 elevi (învatamânt primar, învatamânt gimnazial, învatamânt secundar superior),
care beneficiaza de servicii de tip scoala dupa scoala in vederea cresterii accesului si a participarii la
educatie si a prevenirii abandonului scolar.
O3.R3. - 75 elevi (învatamânt primar, învatamânt gimnazial, învatamânt secundar superior),
care beneficiaza de servicii de educatie remediala in vederea cresterii accesului si a participarii la
educatie si a prevenirii abandonului scolar.
O3.R4. - 40 de elevi (învatamânt primar, învatamânt gimnazial, învatamânt secundar superior),
care beneficiaza de servicii de tip scoala de weekend, in vederea cresterii accesului si a participarii la
educatie si a prevenirii abandonului scolar.
O3.R5. - 275 de elevi (învatamânt primar, învățământ gimnazial, învățământ secundar
superior), care beneficiaza de servicii de consiliere educațională in vederea creșterii accesului si a
participării la educatie si a prevenirii abandonului scolar.
O3.R6. - 275 de elevi (învatamânt primar, învatamânt gimnazial, învatamânt secundar
superior), care participa la programul de
combatere a comportamentelor negative din scoala (agresivitate, buling, intoleranta etc).
19. O3.R7. - 275 de elevi (învatamânt primar, învatamânt gimnazial, învatamânt secundar
superior), care beneficiaza de suport financiar si material
O3.R8. - Asigurarea de spatii si echipamente necesare pentru un învatamânt scolar de calitate.
O4.R1. - 50 de copii/tineri/adulti care vor fi selectati, înscrisi in grupul tinta al proiectului si
consiliati, pentru participarea la programul „a doua sansa” si „de tip a doua sansa”
O4.R2. - 50 de copii/tineri/adulti care participa la programele „a doua sansa” si „de tip a doua
sansa”
O4.R3. - 50 de copii/tineri/adulti care au finalizat programe de tip a doua sansa ca urmare a
sprijinului primit.
O4.R4. - 50 de copii/tineri/adulti, care beneficiaza de suport financiar si material pentru a urma
programele „a doua sansa” si de tip „a doua sansa”
O4.R5. - 50 de copii/tineri/adulti care obtin o calificare la finalizarea programelor de tip a doua
sansa
O5.R1. - 69 de cadre didactice care beneficiaza de programe de formare
O5.R2. - 69 de cadre didactice care si-a îmbunatatit nivelul de competente/certificat
O5.R3. - 69 de cadre didactice care beneficiaza de stimulente pentru performanta
O5.R4. - Constituirea unei retele de incluziune socio-educationala.
Nr. de înregistrare contract: POCU/74/6/18/105002 din 25.05.20 / 25 MAI 2018
Durata proiectului : 29 MAI 2018 - 28 FEB 2021
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PROIECTE RELEVANTE

▪

„Bugetarea pe baza de gen in politicile publice ”; 111319 – cod SIPOCA 359

Obiectiv general. Creșterea capacității ONG-urilor de a se implica în formularea si promovarea de
propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern in domeniul bugetarii pe baza de gen, vizând
alocarea corespunzătoare a resurselor financiare ținând cont de dimensiunea de gen.
Rezultate așteptate:
1 Selectarea, menținere si implicarea activa in activitățile proiectului a 60 ONG si 80 reprezentanți din
cadrul acestora
2 - 80 persoane din personal ONG instruite in domeniul bugetarii pe baza de gen si elaborării de politici
publice alternative
3 - Elaborare si promovare instrument monitorizare ONG politici publice ca publicație suport in
domeniul bugetarii pe baza de gen
4 - Dezvoltarea si întărirea capacității unui număr de 20 de ONG-uri de implicare in formularea de
politici publice alternative in domeniul bugetarii pe baza de gen
5 - Elaborarea unui nr de minim 20 propuneri de politici publice alternative in domeniul bugetarii pe
baza de gen de către ONG-urile beneficiare
6 - Elaborarea unei culegeri de promovare a propunerilor de politici publice alternative formulate de
ONG-uri in domeniul bugetarii pe baza de gen
7 - 4 politici publice alternative locale in domeniul bugetarii pe baza de gen incluse in programul de
mentorat pentru a fi testate ca si impact asupra comunității
8 - Dezvoltarea si întărirea capacității a 4 ONGuri de evaluare a impactului politicilor publice prin
intermediul studiilor de caz si analizelor de impact
9 - Dezvoltarea si întărirea capacității a de 4 ONGuri in elaborarea de politici publice privind bugetarea
pe baza de gen prin participarea la vizita de studiu – ONGuri europene cu experiență in politici publice
(Bruxelles-vizita găzduită de European Women’s Lobby)
10 - Întărirea capacității de evaluare, susținere si promovare a politicilor publice alternative a 4 ONGuri
prin organizarea a 3 workshopuri cu participarea reprezentantilor ministerelor de resort sustinute de
experti romani si europeni in domeniul bugetarii pe baza de gen
11 – 4 propuneri de politici publice alternative in domeniul bugetarii pe baza de gen acceptate de
autoritatile responsabile in varianta consultativa pentru public
12 – 4 politici publice alternative nationale in domeniul bugetarii pe baza de gen acceptate in forma
finala de autoritatile responsabile in urma revizuirii acestora ca urmare a organizarii a 4 audieri publice
nationale
13 - Promovarea si diseminarea in plan național a politicilor publice naționale acceptate in domeniul
bugetarii pe baza de gen
Perioada de implementare : 05 IUN 2018 - 04 FEB 2020
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PROIECTE RELEVANTE
▪

„Management eficient în siturile Natura 2000: ROSCI0276 Albești, ROSCI0417
Manoleasa, ROSCI0317 Cordăreni – Vorniceni si ROSCI0234 si rezervația
Stânca Ștefănești, județul Botoșani; MYSMIS 102066

Obiectivul general al proiectului: Creșterea gradului de protecție si conservare a speciilor si habitatelor
de interes conservativ din 4 situri Natura 2000 din județul Botoșani: ROSCI0276 Albești, ROSCI0317
Cordăreni – Vorniceni, ROSCI0417 Manoleasa, ROSCI0234 si rezervația naturala 2.226 Stânca
Ștefănești prin realizarea si aprobarea Planurilor de management pentru acestea.

Perioada de implementare: 1 AUG 2017 - 15 APR 2020
Rezultate așteptate
• 4 Studii științifice de evaluare a stării de conservare a speciilor si habitatului de interes comunitar:
Spermophilus citellus si Bombina bombina si a habitatului 6110 * Comunități rupicole calcifile sau pajiști
bazifile din Alysso-Sedion albi
• 4 seturi de harți realizate conform specificațiilor INSPIRE;
• 4 seturi de date geospațiale,
• 5 seturi de masuri de conservare cu 5 Protocoale de monitorizare si rapoartele științifice pentru:
• 4 Planuri de management aprobate de autoritatea competenta pentru: ROSCI0276 Albești,
ROSCI0317 Cordăreni – Vorniceni, ROSCI0417 Manoleasa, ROSCI0234 si rezervația naturala 2.226
Stânca Ștefănești.
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CONCLUZII

Cu o echipa formata din peste 10 experți cu preocupări si expertiza in diverse
domenii (servicii sociale, egalitate de șanse, management de proiect,
antreprenoriat, sociologie, dezvoltare rurala, mediu si protecția mediului,
cultura, etc), experiență in implementarea de acțiuni care sa contribuie la
dezvoltare locala in mediul rural sau urban , colaborare cu instituții si autorități
publice locale, cu grupuri de acțiune locala, putem avea o viziune globala
coerenta si asupra realităților sociale si a nevoilor de intervenție la nivelul
comunităților locale din Regiunea Nord Est.
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RAPORT FINANCIAR 2019

Venituri din finanțări nerambursabile

9.476.163,29 lei

Venituri din sponsorizări (Norvegieni si cei 2%)

12.984,49 lei

Venituri din activitate economica(chirii si consultanta)

73.121,06 lei

Venituri din subvenție AJOFM

30.522,00 lei

Venituri financiare( dobânzi si diferențe de curs valutar)

5.741,54 lei

Total venituri 2019

9.598.532,38 lei

Rezultat exercițiu financiar 2019

19.163,76 lei (Excedent)

Fundația Corona este înregistrată cu CIF nr 11688836 si depune rapoarte financiare anuale
la ANAF.
Veniturile se constituie din fonduri publice nerambursabile contractate in urma unor competiții
deschise iar cheltuielile sunt legate de activitatea in cadrul acestor proiecte.
Situația prezentată se poate verifica pe site-ul Ministerului de finanțe www.mfinante.ro. La
cerere se poate prezenta bilanțul detaliat.

Irina Sile
Director executiv
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Contact:
Fundația Corona, Iași, calea Chișinăului 23 A, et. 1,
Tel 0232244530/ fax 0232244536
Mail: office@fundatiacorona.ro
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