
RAPORT ANUAL 

2014 - 2015 
www.aroi.ro  

http://www.aroi.ro/


CUPRINS 

Despre Aso iația ROI 

Proie te edu ațio ale 

Parte eriate î  edu ație 

Proiecte cicloturistice 

Media 

Raport financiar 

Apicultori 

3 

6 

18 

22 

26 

27 

29 



 Simona Cris ăşa u 
Preşedi te E e utiv 

 
Rezultatele o ți ute în cadrul 
proiectului nostru edu ațio al 
Zburd - Edu ație prin coaching au 
fost extraordinare. Mai mult, am 
lansat în luna februarie filmul 
documentar ˝Ba se poate!˝ - un 
film menit pentru a î părtăși 
experie ța oastră în lucrul cu 
ș olile.  
 
Ne-am continuat planul de a pune România pe harta 
cicloturismului european. În 2014, echipa de voluntari Cycling 
Romania a investigat peste 400 de km pe i i letă în cadrul celei 
de-a doua ediție a Turului Du ării.  
 
Î preu ă cu orga izațiile noastre partenere, o ti uă  să 
aducem liceele tehnologice mai aproape de mediul de afaceri  
prin proiectul Adoptă un Liceu. 
 
În 2015, am i iţiat la nivel aţio al Re eaua de Sprijin Zburd, o 
reţea ce îşi propune să ofere sprijin profesorilor altfel  din 
România. 
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Despre 

ASOCIAȚIA ROI (www.aroi.ro) 

activează comunități pentru pentru a 

facilita o dezvoltare durabilă. 

  

Organizația derulează proiecte 

inovatoare în domeniul educațional, 
cultural si de leadership. 
 

ROI dezvoltă proiecte educaționale, 
sociale, culturale care contribuie la 

transformarea societății; 
 

ROI lucrează în parteneriat cu alte 

organizații pentru susținerea 

proiectelor cu impact în comunitate; 

 

ROI încurajează formarea de 

comunități puternice în jurul unor 

proiecte care dau energie pentru 

schimbare. 

http://www.aroi.ro/
http://www.aroi.ro/
http://www.aroi.ro/
http://www.aroi.ro/
http://www.aroi.ro/
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Oferă: 

 

O platformă de proiecte care răspund unor 
nevoi reale cu impact și vizibilitate în creștere. 

 

Acces la resurse verificate, pentru construirea 

și susținerea conexiunii dintre organizații și 
comunitatea unde activează. 

Expertiză în definirea și dezvoltarea proiectelor 
cu impact la nivelul comunității, coagularea și 
dinamizarea comunităților în jurul acestora. 
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PROIECTE ÎN DERULARE 
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ZBURD – Edu ație pri  oa hi g 

www.zburd.ro  

Prin proiectul Zburd – Edu ație prin 
Coaching, am demonstrat ca este posi ilă 
o ți erea de rezultate ex epțio ale atunci 
când profesorii, elevii, pări ții și alți 
repreze ta ți ai o u ității, lu rează 
î preu ă, în e hipă.   

Proiectul a fost aplicat cu succes în 5 
licee tehnologice care, la momentul 
sele tării, în 2011, aveau o rată a 
pro ova ilității situată între 2% și 18%.  

De exemplu, la Colegiul Tehnic din  
Câmpulung Muscel, promovabilitatea a 
crescut de la 2% la peste 38%.  

http://www.zburd.ro/
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Filmul documentar ‘BA SE POATE!” 

Pentru a î părtăși 
experie ța și poveștile de 
succes ale liceelor incluse 
în proiect, Aso iația ROI a 
realizat filmul documentar 
„Ba se poate! .  
 
Un scurt rezumat al 
filmului aici poate fi 
vizionat aici.  
 
Menirea filmului este de a 
inspira profesorii, elevii și 
pări ții din alte ș oli să 
lucreze î preu ă.  
 
Filmul a fost realizat în 
2013 și lansat oficial în 
februarie 2014. 
 

 
 

ZBURD – Edu ație pri  oa hi g 

http://youtu.be/6iyFuJstByA
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Voluntari ZBURD 

ZBURD – Edu ație pri  oa hi g 

În acest moment, ne sunt alături 25 de voluntari care parti ipă în 
mod activ la a tivitățile proiectelor edu ațio ale desfășurate de ROI. 
Cauza Z urd a fost susți ută î   la Ciclaton, unde 6 voluntari au 

i i lat peste  k , strâ gâ d fo duri pe tru susți erea 
proie tului edu ațio al. 

Pentru a duce mai departe spiritul Zburd, unul dintre obiectivele 
noastre în 2015 a fost să dezvoltă  o e hipă de voluntari, precum și 

să contribuim la crearea unei rețele de sprijin pentru „profesorii 
altfel  di  î văță â tul preuniversitar. 
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www.zburd.ro    

Cu toții am fost i spirați de 
câte un profesor pentru a 
deveni cineva în viață. Cum 
ar fi ca astfel de profesori, 
aflați în minoritate, să fie 
puși în valoare și sprijiniți 
printr-o rețea la nivel 
național? 
 
Elevii pot veni cu drag la 
școala, dacă orele sunt 
atractive, iar relația cu 
profesorul lor este 
apropiată, bazată pe 
incredere și respect!  
Estimăm că 10% dintre 
profesori au darul de a fi 
adevărați dascăli. Dorim 
să-i sprijinim pe acești 
profesori, pentru ca 
schimbarea pe care ei o 
reprezintă să se extinda la 
nivel de sistem. 
 

În acest sens, în 2015, am 
început să dezvoltă  o 
rețea de sprijin, bazată pe 
voluntariat, pentru 
profesorii altfel, implicați. 
Ne-am propus să  atragem 
persoane – resursă, care să 
contribuie ca voluntari cu 
timpul și expertiza lor 
pentru a sprijini profesorii, 
iar a eștia să sprijine, la 
rândul lor, alți profesori.  
 
Ne u ură  ă a eastă 
i ițiativă s-a bucurat de 
sprijinul Ciclaton în 2015. 

http://www.zburd.ro
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www.adoptaunliceu.ro   

I ițiativa răspu de unor probleme precum:   
-fractura existe tă între ș oală și piața muncii;  
- lipsa de otivație și o încredere în sine s ăzută; 
- lipsa ola orării profesor-elev-pări te-comunitate; 
- necesitatea de a î u ătăți procesul edu ațio al și accesul la 
edu ație;  
- încurajarea i ițiativei în cadrul ș olii. 
 

  3 Licee adoptate: 
       Liceul Tehnologic Auto Craiova 

      Colegiul Teh ologi  de I dustrie Ali e tară D. Moțo  Bu urești 
Liceul Teoretic Brâ ovea u Vodă  Urlați 

ADOPTĂ UN LICEU 

Obiectivul proiectului 
i ițiat în parteneriat cu 
Ș oala de Valori și 
Fu dația Noi Orizonturi, 
este ca elevii, profesorii, 
pări ții, repreze ta ții 
o u ității de afaceri, 

ai orga izațiilor 
neguvernamentale și 
autorităților locale să 
lucreze î preu ă 
pentru ca liceele să-și 
î u ătățeas ă 
perfor a țele și să 
devi ă modele pentru 
alte ș oli.  
  

http://www.adoptaunliceu.ro/
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Peste 120 de parti ipa ți, repreze ta ți ai 24 licee 
tehnologice, ai mediului de afaceri și ai autorităților, s-au 
aflat la Buște i, în perioada 24-26 octombrie, la ta ăra 

"Adoptă un liceu" 2014 pentru a descoperi cum pot lucra 
mai bine î preu ă. Evenimentul, aflat la cea de-a doua 
ediție, a fost organizat cu sprijinul Ministerului Edu ației 

Națio ale și Ministerului Tineretului și Sportului.  
 

ADOPTĂ UN LICEU 

Ta ără 4 



14 

Î preu ă u UNICEF Ro â ia, î  , Aso iația ROI      
a demarat realizarea unui studiu privind literatura 

știi țifi ă, pra ti ile și a politicile publice în domeniul 
edu ației, să ătății și a prote ției so iale, u privire la 

dezvoltarea a ilităților o -cognitive în rândul 
adoles e ților di  Ro â ia (î  spe ial adoles e ții 

aflați î  situații de risc). 

Studiu privind dezvoltărea a ilităților            
non- og itive ale adoles e ților di  Ro â ia  
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http://www.ctiurlati.ro/  

Pentru a transforma regiunea Urlați – 
Dealu Mare într-o desti ație re u os ută 
pentru cicloturism în România și chiar și în 
Europa, am pus bazele Clubului Tinerilor 

din Urlați – un club de i ițiativă  
al tinerilor din Urlați. 

Tinerii voluntari  
s-au implicat în amenajarea a 2 trasee 

de cicloturism din zona Urlați, 
contribuind astfel la dezvoltarea 

turis ului î  judeţul Prahova.     

DEZVOLTARE PERSONALĂ 

Clu ul Ti erilor I ovativi Urlați 

http://www.ctiurlati.ro/
http://www.ctiurlati.ro/
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Ca pa ii de o știe tizare a o eptului ull i g (intimidare) 

Diferiți, feri iți, u iți!  
este numele campaniei 
derulate în parteneriat cu 
Centrul de Parteneriat 
pentru Egalitate și Forum 
Group. 
 
Campania derulată în 4 
ș oli și un liceu din 
Bu urești, Ilfov și Urlați, 
jud. Ploiești, și-a propus să 
promoveze conceptul  
bullying, prin susți erea 
unor workshop-uri cu 
diferite teme: î țelegerea 
și acceptarea difere țelor, 
evitarea argi alizării; 

Mulțu i  tuturor 
personelor care ne-au fost 
alături: Nadine Voindrouh, 
Nicole Cherry, Florin Grozea 
(Hi-Q), Florentina Opriș, 
Andrei Roșu, Paul Dicu, Chef 
David Contant, Augustina 
Du itraș u, Magor Csibi 
(WWF Romania), Dr. Florin 
Bălă i ă. 

î lăturarea etichetelor etc, 
dar și a unor workshop-uri 

otivațio ale pentru 
promovarea unor povești 
de succes 
 

DEZVOLTARE PERSONALĂ 
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COALIȚIA PENTRU EDUCAȚIE 

http://coalitiaedu.ro/  

În 2015, am pus bazele Federației Coaliția pentru Edu ație , 
î preu ă cu alte 9 orga izații neguvernamentale active în 
edu ație, din nevoia de a fi o voce u i ă care să contribuie la 
schimbarea stru turală și se fi ativă a edu ației din 
România. 
Coaliția pentru Edu ație își propune să coaguleze energii 
și resurse pentru a împlini o viziune urajoasă despre î vățare 
în România: ș oala în care fiecare vrea și poate să își 
î pli eas ă potentialul 
 

http://coalitiaedu.ro/
http://coalitiaedu.ro/
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Rezultate edu ațio ale o ți ute î  
perioada 2014 - 2015 

3 Licee 

Licee în 

Programul 

Adoptă u  Liceu  

5 Ș oli ge erale 

Școli î  Ca pa ia 
Diferiți, u iți, 

fericiți  

100 de 
voluntari 

Implicați î  
proiectele 

educațio ale 

1500 de 
profesori 

850 ore de 
coaching 

Dintre care 1200 de 

profesori au participat 

la cursuri susți ute de 
experții oștri 

1000 de elevi 
beneficiari 

Beneficiari ai proiectelor 

implementate în 

do e iul educațio al 



22 

http://turuldunarii.cyclingromania.ro/  

Turul de Investigare  
a Du ării cu Bicicleta 

 
Î preu ă aducem Du ărea 

ro â eas ă pe harta cicloturismului 
european! 

 
A doua etapă:1-9 septembrie 2014 

10 voluntari români 
Sectorul: Călăraşi - Tulcea 

 

Proiectului a plecat de la  
ideea de a promova regiunea 

ro â eas ă a Du ării, ca 
parte i tegra tă a Du ării, un 

symbol European și de a 
sprijini dezvoltarea 

suste a ilă a o u ităților 
de-a lungul fluviului pe 

teritoriul  
României. 

 

TURUL DUNĂRII 4 

http://turuldunarii.cyclingromania.ro/
http://turuldunarii.cyclingromania.ro/
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ţUCURĂ-TE DE CICLOTURISM – 
PE URMELE LUI BRÂNCOVEANU 

Cei peste 100 de parti ipa ții au descoperit monumente în 
stil brâncovenesc mai puți  cunoscute, precum Conacul 

Drugă es u din “toe eşti și Palatul din Potlogi, ctitorite în 
ur ă cu peste 300 de ani. Turul a fost organizat chiar în 

apropierea zilei care ar hează martiriul domnitorului și al 
familiei sale din anul 1714 

Di  dori ța de a pro ova ersul pe i i letă, dar și o ie tivele 
turistice din regiunea Potlogi – Boltin Vale, am organizat cu sprijinul 

OMV Petro , u  eve i e t turisti  pe i i letă.  
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Prin intermediul proiectului Art in Bucharest,  coordonat de 
olega oastră Da iela “tai u, a o ti uat seria atelierelor 

î  are iu itorii de artă au o azia să se î tâl eas ă dire t u 
artiștii. A eștia au oportu itatea de a i tra î  atelierele 

u de operele de artă pri d for ă. 
Atelierele se adresează tuturor elor are su t i teresați să-
şi dezvolte reativitatea şi să exploreze u iversul artiştilor. 

http://artinbucharest.com/  
Artiştii are 

 ne-au deschis  
uşile atelierelor lor: 

Marilena Preda Sânc 
Zoita Delia Călinescu 

Aurel Bulacu 
 
 

Emilia Kiss 
Lauren iu Dimisca 
Lisandru Neam u 

Irina Wagner 
Lu ia  ăra  

ART IN BUCHAREST 

http://artinbucharest.com/
http://artinbucharest.com/
http://artinbucharest.com/
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Rezultate o ți ute î  do e iul i loturisti  
în perioada 2014 - 2015 

200 de 
voluntari 

Implicați î  proiectele și 
evenimentele cicloturistice 

350 de turiști 
Pe trasele 

amenajate de ROI 

7 trasee marcate 

Trasee marcate în zona 

Urlați – Dealu Mare 

160 km 
a e ajați 

1500 
utilizatori 

Pe trasele 

amenajate de ROI 
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Turul Dunării 4 Zburd – Educaţie pri   
coaching 

Adoptă u  Liceu Cycling Romania 

APARIȚII ÎN PRESĂ 
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VENITURI (RON) 

2014 2015 

Granturi 108,575             107,493 

Companii    21,280               48,695 

Donatori individuali   11,268               72,043 

Evenimente/cursuri   62,625             178,945 

Diferente de curs valutar     8,635               17,846 

TOTAL 212,383             425,022 

RAPORT FINANCIAR 

51% 

10% 

5% 

30% 

4% 

2014 

Granturi

Companii

Donatori individuali

Evenimente/cursuri

Diferente de curs
valutar

25% 

12% 

17% 

42% 

4% 

2015 

Granturi

Companii

Donatori individuali

Evenimente/cursuri

Diferente de curs
valutar
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CHELTUIELI (RON) 

2014 2015 

Cheltuieli administrative 49,684              39,115 

Cheltuieli cu 
implementarea 
proiectelor 

223,694            278,934 

Difere țe de curs valutar 6,873              17,855 

Amortizare 1,001                   856 

TOTAL 281,252            334,760 

18% 

80% 

2% 0% 2014 

Cheltuieli administrative

Cheltuieli cu implementarea
proiectelor

Difere țe de urs valutar 

Amortizare

RAPORT FINANCIAR 

12% 

83% 

5% 

0% 
2015 

Cheltuieli administrative

Cheltuieli cu implementarea
proiectelor

Diferente de curs valutar

Amortizare
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 GLOBALGIVING FUNDATION INC 
UNITED WAY ROMANIA 

OMV PETROM 
FDI TOP Consult SRL 

TDP Partners SRL 
CUMMINS Generator Tehnologies 

KIRRCHOFF AUTOMOTIVE Romania 
SITCO SERVICE SRL 
POPECI Utilaj Greu 

CICLATON 
 

APICULTORI 

Mulțu i  pe tru spriji ul a ordat: 

Cătăli a Che dea 
Liviu Ungureanu 

Tedy Necula 
 



30 

DEVINO ȘI TU APICULTOR! 

CUM? 

Da ă reprezi ți o persoa ă juridi ă poți dire ţio a 
20% din impozitul pe profit de la stat ătre Aso iaţia 
ROI, si gura o diţie o stă î  faptul a su a să u 

depăşeas ă 3% din cifra de afaceri.   
 

Persoanele fizice pot redire ţio a % din impozitul 
pe venit ătre Aso iaţia ROI. 

 
 

Datele Aso iației ROI 
Cont IBAN:  

RON: RO66 RZBR 0000 0600 1461 8568 
EURO: RO46 RZBR 0000 0600 1457 6822 
USD: RO56 RZBR 0000 0600 1457 6836 

Raiffeisen Bank 
Cod SWIFT: RZBRROBU 

CIF: 29384546 
 

www.aroi.ro 
stup@aroi.ro 

www.facebook.com/Asociatia.ROI  
 

mailto:stup@aroi.ro
mailto:stup@aroi.ro
mailto:stup@aroi.ro
mailto:stup@aroi.ro
http://www.facebook.com/Asociatia.ROI

