


Misiunea Asociației Alternative Sociale este de a acționa pentru apărarea și 
promovarea drepturilor omului prin activități de prevenire, asistență, 
formare, cercetare și advocacy.

OBIECTIVE:
• Desfășurarea de activități de prevenire în domeniul apărării drepturilor 

omului;
• Asistență pentru persoanele aflate în dificultate;
• Optimizarea abilităților profesionale ale specialiștilor cu atribuții în 

promovarea și apărarea drepturilor omului; 
• Dezvoltarea comunitară, informarea și implicarea comunității în activitățile 

desfășurate de asociație;
• Cercetarea fenomenelor psihosociale;
• Analiza legislativă și propuneri de lege ferenda;
• Activități de lobby și advocacy în domeniul drepturilor omului;
• Dezvoltarea colaborării interinstituționale pentru apărarea drepturilor 

omului;
• Oferirea de consultanță pentru instituții publice și private; 
• Promovarea statutului profesional al psihologului și asistentului social.

MEMBRII CONSILIULUI DE CONDUCERE:
Dumitru Pușcașu – președinte

Cătălin Luca – director executiv
Marian Voicu - membru

Nicu Gavriluță – membru
Mădălin Țăranu – membru



1

 2009 a fost un an în care Asociația Alternative Sociale a 
realizat preponderent activități de asistență a copiilor cu 
părinții plecați la muncă în străinătate cât și a vârstnicilor  
lipsiți de ajutor. 
 O preocupare în activitatea noastră a fost aceea de a 
informa, sensibiliza și implica comunitățile în sprijinirea 
persoanelor vulnerabile. O campanie cu privire la drepturile 
copiilor care au părinții plecați la muncă în străinătate 
pentru a accesarea prestațiilor familiale în țara în care se află 
a fost desfășurată cu ajutorul Ministerului de Externe 
Român în țară cât și în țările UE cu cei mai mulți români 
migrați pentru muncă.
 Activitățile de conștientizare a autorităților cu privire la 
consecințele separării copiilor de părinții plecați la muncă în 
alte țări a fost recunoscută prin introducerea studiului reali-
zat în parteneriat cu UNICEF în motivarea Rezoluției 
Parlamentului European din 12 martie 2009 referitoare la 
copiii migranților care sunt lăsați în țara de origine.
 Formarea specialiștilor s-a concentrat în acest an în mod 
special pe două categorii profesionale: magistrați și lucrători 
de poliție. Peste 300 de persoane aparținând acestor profesii 
au fost formați în diferite teme de interes profesional pentru 

aceștia: audierea copiilor în proceduri judiciare, asistența victimelor, relația cu 
mass-media, management operațional etc.
 Tot în anul 2009 au fost tipărite și distribuite gratuit 7 titluri - lucrări de 
specialitate care se adresează magistraților, cadrelor didactice, polițiștilor, psiholo-
gilor și asistenților sociali.
 Dezvoltarea organizațională ne-a preocupat atât din perspectiva asistenței 
pentru dezvoltare a asociațiilor de magistrați din România cât și din perspectiva 
continuării procesului de dezvoltare și maturizare a propriei instituții.
 Suntem bucuroși să vă împărtășim rezultatele muncii noastre pe 2009, să 
mulțumim partenerilor și finanțatorilor care ne-au sprijinit. Totodată, vrem să vă 
asigurăm că veți continua să găsiți la noi o organizație care luptă pentru apărarea 
și promovarea drepturilor omului prin activități de prevenire, asistență, formare, 
cercetare și advocacy.
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117 profesioniști cu atribuții în protecția copilului din România și Republica 
Moldova au fost formați în domeniul asistenței copilului lipsit de îngrijire din 
cauza plecării părinților la muncă în străinătate. 
50 de magistrați membri ai asociațiilor profesionale din România au 
participat la trei seminarii ce aveau ca teme dezvoltarea organizațională: 
elemente de advocacy, comunicare și relații publice, mecanisme creative 
de sustenabilitate.
19 magistrați au fost formați în audierea 
copilului în proceduri judiciare.
60 polițiști din structuri de management 
din România și Republica Moldova au 
fost pregătiți în domeniul managementu-
lui operațional.
80 polițiști din România și Republica 
Moldova au fost formați în gestionarea 
relației cu mass-media.
110 polițiști din România și Republica Moldova au fost formați în asistența 
victimelor infracțiunilor (tra�c de persoane, violență domestică, abuzul asupra 
copilului).
17 membri ai sta�ului asociației au fost formați și certi�cați ca formatori în 
cadrul Centrului de formare al Asociației Alternative Sociale.

Asociaţia Alternative Sociale, în parteneriat cu Facultatea 
de Filoso�e și Știinţe Social-Politice din cadrul Universi-
tăţii “Al. I. Cuza”, a organizat în contextul unui partene-
riat de colaborare transfrontalieră România-Moldova,  
conferinţa "Migraţia internaţională în perspectiva 
cooperării transfrontaliere. Efecte. Dinamici. Ipostaze."
Conferinţa a reunit vorbitori din mediul academic, din 
instituţiile publice și organizaţiile neguvernamentale 
active în domeniul protecţiei drepturilor copilului cu 

părinţi plecaţi la muncă în străinătate și a bene�ciat de 
participarea profesioniștilor cu atribuţii în domeniu dar și studenţi, maste-
ranzi, doctoranzi de la specializări cu pro�l psihologic și social.
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FORMAREA SPECIALIȘTILOR

Lansare carte "Protecția victimelor"



400 de copii din municipiul și 
județul Iași, lipsiți de îngrijire din 
cauza plecării părinților la muncă în 
străinătate, au fost asistați (social, 
psihologic, juridic, au bene�ciat de 
suport material, orientare 
vocațională, abilități de viață inde-
pendentă etc.) pentru depășirea 
situațiilor de risc (abandon școlar, 
delincvență, tulburări emoționale, 
sărăcie, abuz și neglijare etc.).

240 de bătrâni vulnerabili (lipsiți de suport familial ca urmare a migrației 
pentru muncă a copiilor, boli cronice speci�ce vârstei a treia, afectați de sărăcie 
etc.) din muncipiul Iași au fost 
asistați social, psihologic, juridic, au 
primit sprijin material și au fost 
implicați în activități de socializare.

20 de victime ale tra�cului de 
persoane au primit asistență 
(psihosocială, medicală, 
educațională, juridică, sprijin materi-
al etc.) pentru reintegrare și preveni-
rea implicării lor în noi situații de 
tra�c de persoane.

11 copii victime ale abuzurilor au fost evaluaţi din punct de vederea psihologic 
la cererea poliţiei, parchetelor și instanţelor de judecată din judeţul Iași.

SERVICII DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
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Foto: Andreea Dănilă  - Grija de altul
Concurs foto “Despre copii, fără violenţă”

Asistență socială la domiciliul copiilor



“Alocații europene. E dreptul 
copilului tău!” 
Această campanie se desfășoară atât 
național cât și în unele țări membre 
UE și promovează dreptul copilului 
al cărui părinte lucrează legal în una 
dintre țările Uniunii Europene de a 
bene�cia de prestații sociale conform 
Regulamentului Consiliului Euro-
pean nr.1408/71. 
Mesajul campaniei a fost promovat 
folosind 2 spoturi radio, 2000 de 
a�șe, 10.000 pliante și 3000 broșuri.  Un sprijin deosebit în promovarea mesa-
jului în străinătate a fost oferit de Ministerul Afacerilor Externe din România 
și Radio România Internațional.

“Nu uita de bătrânii din jurul tău!” 
Campania se adresează comunității ieșene pentru a o sensibiliza și a determina 
un comportament prosocial pentru problemele cu care se confruntă persoane-

le a�ate la vârsta senectuții. În această 
campanie s-au folosit 300 de a�șe și 2 
spoturi radio pentru a promova mesa-
jul de conștientizare și sensibilizare a 
populaţiei orașului Iași.

“Ai grijă de copiii tăi oriunde ai �!” 
Aceasta campanie de informare și 
conștientizare a fost continuată și în 
anul 2009 în comunitățile cu cei mai
mulți parinți migranți din județul 
Iași.

AI DREPTUL LA “ALOCAȚIE EUROPEANĂ”

E DREPTUL COPILULUI TĂU!
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CAMPANII SOCIALE ȘI ADVOCACY 



“Despre copii, fără violență!” 
Am ales această temă pentru concurs 
motivați de recomandările Secreta-
rului General al Națiunilor Unite, 
care a stabilit ca 2009 să �e anul în 
care să se realizeze interzicerea 
universală a pedepsei corporale 
aplicată copiilor. 
La concurs au participat 250 de 
fotogra� din România care au 
înscris peste 800 de fotogra�i.

20 dintre aceste fotogra�i au fost 
premiate de juriu iar câștigătorul 
marelui premiu a primit un aparat  
foto profesional și accesorii. 
Fotogra�ile �naliste au fost prezen-
tate publicului în cadrul a patru 
expoziții organizate în Parcul Copou 
din Iași, Rotonda Facultății de 
Filoso�e și Științe Social-Politice a 
Univ. „Al. I. Cuza” din Iași, Iulius 
Mall din Iași și Iulius Mall din 
Suceava.

La baza motivării Rezoluției Parlamentului European din 12 martie 2009 
referitoare la copiii migranților care sunt lăsați în țara de origine a stat și 
studiul „Analiză la nivel național asupra fenomenului copiilor rămași acasă 
prin plecarea părinților la muncă în străinătate”, studiu realizat de UNICEF și 
Asociația Alternative Sociale.

O propunere de lege ferenda a fost transmisă noii conduceri
a Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor 
Copilului.  Această propunere viza optimizarea 
Ordinului 219 din 15 iunie 2006 privind activitățile 
de identi�care, intervenție și monitorizare a copiilor 
care sunt lipsiți de îngrijirea părinților pe perioada în care 
aceștia se a�ă la muncă în străinătate.
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Foto: Andrei Bobu  - Inocenţă
Concurs foto “Despre copii, fără violenţă” 

Parcul Copou - Expoziţie foto „Despre copii fără violenţă” 



19 asociații de magistrați din România au bene�ciat de formare și asistență tehnică 
pentru dezvoltare organizațională din partea  Asociației Alternative Sociale.

14 granturi (în valoare totală de 28.250 USD) au fost acordate asociațiilor de 
magistrați din România, în scopul dezvoltării instituționale ale acestora. 
Asociațiile de magistrați care au bene�ciat de aceste granturi sunt: Asociația 
Magistraților din Iași, Asociația Formul Judecătorilor din Oltenia, Uniunea 
Națională a Judecătorilor din România, Asociația Profesională a Judecătorilor 
de la Curtea de Apel Bacău, Asociația Magistraților din România și  �lialele 
acesteia din Argeș, Brăila, Dâmbovița, Suceava.

În parteneriat cu Bernard Brunhes International, Asociația Alternative Sociale 
a implementat proiectul “Continuarea dezvoltării sistemului de probațiune 
din România”. Bene�ciarul acestui proiect a fost Minis-
terul de Justiție respectiv Direcția de Probațiune și 
Administrația Națională a Penitenciarelor.

A fost în�ințat și dotat Centrul de formare profesională al 
Asociației Alternative Sociale care în anul 2009 a fost  acredi-
tat de către CNFPA să ofere cursuri de formare de formatori. 

www.singuracasa.ro este un site dedicat proble-
maticii consecințelor migrației pentru muncă 
și se adresează profesioniștilor, părinților și 
copiilor.
În anul 2009 site-ul a continuat să ofere 
materiale resursă, prin intermediul forumului 
au fost abordate subiecte noi de discuție și a 
fost dezvoltată o componentă adresată 
persoanelor din Republica Moldova.

www.antitra�c.ro a continuat să ofere resurse persoanelor implicate în preveni-
rea și combaterea tra�cului de �ințe umane.  În anul 2009 au fost trimise 11 
Buletine Informative Antitra�c la peste 400 de profesioniști din România și 
alte țări.

CONSULTANȚĂ ŞI DEZVOLTARE ORGANIZAȚIONALĂ
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Ghid de audiere a copilului în proceduri judiciare 

1000 de exemplare din această lucrare au fost 
distribuite gratuit parchetelor și instațelor din 
România cu scopul de a realiza o practică unitară 
în audierea copilului victimă, a copilului martor și 
a copilului a�at în con�ict cu legea penală. Cartea 
a primit Premiul III la Gala Societății Civile, 
Secțiunea Apărarea Drepturilor Individuale și 
Colective, Ediția a VIII-a.

PUBLICAȚII

Ghidul de audiere a copilului în procedurile judiciare 
reprezintă o aplicaţie practică a unui complex interdisci-
plinar de concepte și practici psihologice și de reguli juridi-
ce cu caracter naţional și internaţional, toate având ca 
�nalitate valorizarea și respectarea drepturilor copilului în 

raport cu ipostazele juridice în care acesta se a�ă.
Ghidul structurează încrederea pe care trebuie să se fundamenteze 
relaţia dintre magistrat și copil, tehnica audierii urmărind în 
mod esenţial respectarea principiilor generale ale protecţiei și 
promovării drepturilor copilului în strânsă legătură cu principiul 
a�ării adevărului de către magistrat.
Respectarea sugestiilor inserate în ghid va putea duce la 
crearea unui mediu responsabil pentru copil, indiferent de 
domeniul juridic în care este aplicat.
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Manual pentru profesioniștii care lucrează cu copiii singuri acasă ca 
urmare a plecării părinților la muncă în străinătate

Această lucrare a fost tipărită în 3000 de exempla-
re și distribuită gratuit cadrelor didactice, 
polițiștilor, asistenților sociali și psihologilor 
școlari din județele Iași, Vaslui, Botoșani din 
România și raioanele Telenești, Fălești și Călărași 
din Republica Moldova.

Manualul este un instrument de lucru pentru asistenţi 
sociali, psihologi, profesori și psihopedagogi dar și pentru 
alte categorii de profesioniști.
Manualul oferă informaţii speci�ce cum ar �:

• Consecinţe ale plecării părinţilor la muncă în străinătate (studii 
şi cercetări),

• Cadrul legislativ al protecţiei drepturilor copilului singur acasă,
• Asistenţa socială a copilului singur acasă,
• Asistenţa psihologică a copilului singur acasă,
• Rolul profesorului în lucrul cu copiii singuri acasă,
• Psihopedagogia prevenirii consecinţelor negative ale plecării 

părinţilor asupra copiilor,
• Sistemul de protecţie a copilului singur acasă,
• Fişă pentru identificarea situaţiei copilului singur acasă.
Manualul cuprinde și instrumente de lucru, exemple de activităţi 
și nu în ultimul rând, o fișă de identificare a copilului singur 
acasă, ce poate � folosită de orice profesionist pentru a 
sesiza sau referi cazul către un alt profesionist care trebuie 
să intervină.
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Ghid pentru părinții care pleacă la muncă în străinătate

3000 de exemplare din acest ghid au fost tipărite 
și distribuite gratuit părinților care urmau să 
plece în străinătate din județele Iași, Vaslui, 
Botoșani din România și raioanele Telenești, 
Fălești și Călărași din Republica Moldova.
"Manual pentru profesioniștii care lucrează cu 
copiii singuri acasă ca urmare a plecării părinților 
la muncă în străinătate" și "Ghid pentru părinții 
care pleacă la muncă în străinătate" constituie un 
pachet de resurse pentru asistența copiilor singuri 
acasă și a fost premiat cu Mențiune la Gala 
Societății Civile, Ediția a VIII-a.

Această lucrare îi poate ajuta pe părinţi și copii să se înţelea-
gă mai bine și să facă situaţia mai puţin dificilă începând 
cu momentul de pregătire a plecării și până la situaţia de 
readaptare a familiei după întoarcerea părinţilor din 

străinătate. Din ea se poate a�a:
• Ce se întâmplă cu copiii despărţiţi de părinţi,
• Ce poți să faci tu, ca părinte, pentru a face situația cât mai puțin 

di�cilă,
• Cum să pregăteşti copilul pentru plecarea ta la muncă,
• Cum să  ajuţi copilul să se adapteze după plecarea ta,
• Cum să comunicaţi la distanţă,
• Cum să  pregăteşti copilul pentru (re)întoarcerea ta,
• Ce instituții te pot ajuta să previi şi să depăşeşti consecinţele 

negative pe care le poate avea asupra copilului plecarea 
ta la muncă în străinătate.
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Elemente de management aplicate activității de poliție  

Această lucrare  a fost tipărită în 1500 de exem-
plare și distribuită gratuit polițiștilor din județele 
Iași, Galați, Vaslui și raioanele Fălești, Nisporeni 
și Ungheni din Republica Moldova.

Multă vreme s-a considerat că e�cienţa în activitatea 
managerială este determinată în mod exclusiv de calităţile 
personale, experienţa combinată cu perspicacitatea, origi-
nalitatea, energia, puterea de a convinge pe ceilalţi cu 

ușurinţă, încrederea în sine. De aici ideea că managementul este o 
artă deoarece nu există reţete prestabilite pentru rezolvarea unor 
situaţii di�cile într-o organizaţie, de luare a celor mai potrivite 
decizii într-un context caracterizat, de multe ori, de ambiguitate.
Un manager din cadrul poliţiei ar putea spune: „noi nu avem 
timp de teorii și concepte din cărţi; le-am citit cândva și descriu 
situaţii ideale – asta e treaba profesorilor – să explice teorii; noi 
trebuie să facem lucrurile să meargă.“ De aceea vom observa 
diferitele roluri în care se poate regăsi un cadru de conducere din 
poliţie și vom re�ecta la modul în care munca lui este 
afectată de contextul instituţional și de mediul extern, 
a�at într-o continuă schimbare.
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Relația polițistului cu mass-media

1500 de exemplare au fost tipărite și distribuite 
gratuit polițiștilor din județele Iași, Galați, Vaslui și 
raioanele Fălești, Nisporeni și Ungheni din Republi-
ca Moldova.

Poliţiștii din compartimentele de specialitate (relaţii 
publice, purtătorii de cuvânt ai instituţiilor etc.) sunt 
selectaţi în funcţie de aptitudini și bene�ciază de o pregă-
tire de specialitate riguroasă în acest domeniu. Șe�i de 

structuri (inspectorate judeţene, sectoare ale poliţiei de frontieră, 
secţii de poliţie) bene�ciază, de asemenea, de experienţa, pregăti-
rea și consilierea de specialitate necesare. Care este relaţia poliţiști-
lor din structurile operative cu mass-media, având în vedere că 
aceștia desfășoară preponderent activităţi de execuţie, de asigurare 
a ordinii și siguranţei publice, de supraveghere și control a trecerii 
frontierei de stat, de supraveghere și dirijare a tra�cului rutier, de 
prevenire, descoperire și combatere a actelor infracţionale? Cu siguran-
ţă, nu se întâlnesc acum pentru prima dată cu aceste noţiuni. Experi-
enţa profesională și de viaţă, dispoziţiile și precizările interne, unele 
teme desfășurate pe timpul școlarizării poliţistului sau în cadrul 
pregătirii individuale au încercat să răspundă nevoii de a clari�ca 
unele aspecte legate de relaţionarea poliţistului (din structurile opera-
tive) cu mass-media. 
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Protecția victimelor

1500 de exemplare au fost distribuite gratuit 
polițiștilor din județele Iași, Galați, Vaslui și 
raioanele Fălești, Nisporeni și Ungheni din Repu-
blica Moldova.

Protecţia victimelor infracţiunii trebuie să includă atât 
reintegrarea socială, cât și repararea prejudiciului cauzat 
victimelor infracţiunilor prin asigurarea accesul victimelor 
la justiţie și la un tratament corect, repararea prejudiciului 

material produs prin atentatele contra patrimoniului și acţiunile 
violente, compensarea daunei, reabilitarea moral-psihologică a 
persoanei vătămate, precum și apărarea � zică a acesteia împotriva 
victimizării repetate.
Asigurarea si respectarea drepturilor copiilor si plasarea lor într-o 
zonă de interes special a constituit o prioritate naţională și au făcut 
din începutul anului 2001 momentul de schimbare radicală a 
politicii de protecţie a copilului a�at in di�cultate si a adopţiei. 
Principiul interesului superior al copilului apare impus inclusiv în 
ceea ce privește drepturile si obligaţiile ce revin părinţilor copilului, 
reprezentanţilor legali ai săi, precum și oricăror persoane cărora 
acesta le-a fost plasat în mod legal. Acestui aspect i se conferă priori-
tate absolută în ceea ce privește orice demersuri si decizii care 
privesc copiii, întreprinse de autorităţile publice și de organismele 
private autorizate, precum și în cauzele soluţionate de instanţele 
judecătorești. Mai mult decât atât, legea mai sus menţiona-
tă, subordonează acestui principiu orice alte reglementari, 
ori acte juridice, care ar putea � elaborate si care ar putea 
avea incidenta în domeniul protecţiei drepturilor copilului.
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Elemente de sustenabilitate pentru organizațiile de magistrați

Cartea a fost tipărită în 500 de exemplare și 
distribuită gratuit asociațiilor de magistrați din 
România.

Fie că vorbim de mediul înconjurător sau de cel instituţional, 
în de�nirea conceptului de sustenabilitate elementul central este 
reprezentat de responsabilitatea faţă de prezent pentru asigura-
rea viitorului. O organizaţie de�nită ca �ind sustenabilă 

bene�ciază de un context speci�c în care importantă este preocuparea 
activă pentru asigurarea unor dimensiuni descrise în continuare. Pentru 
a-și asigurarea sustenabilitatea, ONG-ul nu trebuie să �e o entitate 
pasivă, ce bene�ciază de existenţa sau suferă din cauza lipsei unui cadru 
legal favorabil. Dimpotrivă, bucurându-se de �exibilitate organizaţio-
nală, de independenţă în stabilirea propriilor strategii și planuri, 
organizaţiile non-guvernamentale au posibilitatea de a schim-
ba realităţile legislative nefavorabile sau contrarii și a le trans-
forma în oportunităţi și facilităţi.
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Peste 1000 de ore de voluntariat au fost efectuate în 
sprijinul comunităţii ieșene și pentru persoane 
a�ate în risc.

50 de voluntari au fost implicați în activități de 
asistență a copiilor singuri acasă, a bătrânilor vulne-
rabili dar și în alte activități de prevenire.

25 de voluntari au fost formați în cadrul unui semi-
nar pentru a desfășura cu copiii activități de tipul 

pregătirii temelor, petrecerea timpului liber, prevenirea comportamentelor 
antisociale etc.

VOLUNTARIAT
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Voluntarii Asociației Alternative Sociale



Extras din raportul cenzorului cu privire la veri�carea și certi�carea situaţiilor 
�nanciare întocmite pentru anul 2009.

Bilanţul �nanciar al asociaţiei Alternative Sociale la 31.12.2009, comparativ 
cu exerciţiul �nanciar precedent, se prezintă astfel:

INFORMAȚII FINANCIARE

Indicatori 
2008 2009 

RON % RON % 

A. Active imobilizate 58.018 4,15 204.945 13,53 

Imobilizări necorporale 5.329 0,38 8.999 0,59 

Imobilizări corporale 52.489 3,76 195.746 12,93 

Imobilizări �nanciare 200 0,01 200 0,01 

B. Active circulante 1.341.181 95,84 1.310.203 86,47 

Stocuri - total 25.866 1,86 46.681 3,08 

Creanțe - total 95.287 6,80 113.648 7,50 

Disponibilități 1.220.028 87,18 1.149.874 75,89 

C. Cheltuieli în avans 210 0,01 0 0 

Total active nete 1.399.409 100,00 1.515.148 100,00 

D. Capital și rezerve 20.956 1,50 20.956 1,38 

Capital 0 0 0 0 

Rezerve din reevaluare 17.321 1,24 17.321 1,14 

Rezerve  3.635 0,26 3.635 0,24 

Rezultatul reportat – sold C/D 540.329 38,61 1.293.115 85,35 

Rezultatul exerciţiului – sold C/D 752.786 53,79 103.697 6,84 

Repartizarea pro�tului 0 0 0 0 

Total capitaluri proprii  1.314.071 93,90 1.417.768 93,57 

E. Datorii peste 1 an  0 0 0 0 

F. Datorii sub 1 an  82.295 5,88 96.238 6,35 

Total datorii  82.295 5,88 96.238 6,35 

G. Subvenţii pentru investiţii 3.043 0,22 1.142 0,08 

Total capitaluri  1.399.409 100,00 1.515.148 100,00 
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Analizând datele din tabel, avem următoarele concluzii:
• În exerciţiul financiar curent se constată o creștere a ponderii activelor 

imobilizate în total active nete (cu 9,38% mai mare faţă de exerciţiul 
precedent), creștere datorată în principal investiţiilor efectuate de asociaţie 
pentru derularea proiectelor și pentru necesităţile proprii;

• Activele imobilizate au crescut în mărimi absolute faţă de perioada 
precedentă cu  146.927 lei, iar cele circulante au scăzut cu 30.978 lei (cu 
9,37% în mărimi procentuale), scădere cauzată în principal de reducerea 
ponderii disponibilităţilor (cu 11,29%) în total active nete;

• Capitalurile proprii au înregistrat, ca pondere în total capitaluri, o scădere 
nesemnificativă în anul 2009 (cu 0,33% mai mică faţă de anul 2008), în 
contextul creșterii sensibile a ponderii rezultatului reportat (cu 46,74% mai 
mare faţă de anul precedent) și a diminuării ponderii rezultatului exerciţiului 
curent (cu 46,95% mai mică faţă de anul 2008).

Situaţia veniturilor și cheltuielilor la finele anului 2009, comparativ cu anul 
precedent se prezintă astfel:

Indicatori Exerciţiul financiar Abateri 

(±∆) 

Procente 

(%) 2008 2009 

TOTAL VENITURI, din care: 1.937.414 2.021.315 +83.901 4,33 

Venituri din ajutoare și împrumuturi 

nerambursabile din străinătate 

1.850.855 1.841.391 -9.464 -0,51 

Venituri din sponsorizări şi donaţii 15.938 37.663 21.725 36,31 

Venituri financiare 55.990 58.933 2.943 5,25 

Alte venituri 14.631 83.328 68.697 369,53 

TOTAL CHELTUIELI, din care: 1.184.628 1.917.618 +732.990 61,87 

Cheltuieli cu lucrări şi servicii executate de terţi 494.928 547.961 53.033 10,72 

Cheltuieli materiale 65.325 182.896 117.571 79,98 

Cheltuieli cu personalul 386.196 996.531 610.335 158,04 

Cheltuieli cu ajutoare şi împrumuturi 

nerambursabile transferate altor pers. jur. fără 

scop patrimonial 

39.835 45.115 5.280 13,25 

Cheltuieli financiare 4.557 18.485 13.928 305,64 

Alte cheltuieli 193.787 126.630 -67.157 -34,65 

Rezultatul exerciţiului +752.786 +103.697 -649.089 -86,22 
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Analizând indicatorii din tabel, avem următoarele concluzii:
• Veniturile  realizate de asociaţie din activităţile desfășurate au crescut în anul 
curent cu 4,33% faţă de anul precedent, respectiv cu 83.901 lei în mărimi 
absolute, creșterea acestora fiind datorată în principal majorării veniturilor din 
sponsorizări și donaţii (cu 36,31% mai mari faţă de anul precedent), a venitu-
rilor financiare (cu 5,25% mai mari faţă de anul 2008) și a altor venituri, în 
contextul menţinerii în anul curent a ponderii veniturilor primite ca împru-
muturi nerambursabile din străinătate;
• Cheltuielile înregistrate de asociaţie în anul 2009, pe total activităţi, au 
crescut faţă de anul 2008 cu 61,87%, creștere datorată in principal majorării 
cheltuielilor cu personalul și a celor asimilate (cu 158,04%), a cheltuielilor 
materiale (cu 79,98%), a cheltuielilor financiare (cu 305,64%),  această majo-
rare fiind rezultatul evoluţiei generale a economiei naţionale în anul 2009;
• Rezultatul exerciţiului financiar 2009 a scăzut semnificativ faţă de cel al 
anului 2008, cu  649.089 lei în mărimi absolute, respectiv cu 86,22%, acest 
fapt fiind cauzat de creșterea într-un ritm mai accentuat a  cheltuielilor compa-
rativ cu creșterea minoră a veniturilor totale ale asociaţiei.

În anul 2009 Asociaţia Alternative Sociale nu a desfășurat activităţi de natură 
economică, supuse impozitului pe profit. 

Analizând indicatorii economici realizaţi putem afirma că activitatea asociaţiei 
în anul 2009 s-a efectuat în condiţii optime, scopurile propuse și atinse fiind 
atragerea fondurilor nerambursabile și implementarea proiectelor.

La încheierea lucrărilor noastre nu am constatat existenţa unor elemente care 
să pună la îndoială regularitatea și sinceritatea conturilor anuale și nici imagi-
nea fidelă dată de acestea patrimoniului, situaţiei financiare și rezultatului 
persoanei juridice fără scop patrimonial la sfârșitul exerciţiului financiar.

Conturile anuale la 31.12.2009 sunt conforme cu Normele de audit financiar 
și certificare a bilanţului contabil, precum și cu prevederile legale și statutare.

CENZOR,
Expert contabil

Ţopa Mariana Loredana
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Evoluţia Venituri/Cheltuieli (Mii EURO)

Surse de �nanțare 2009
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Ministerul Afacerilor Externe; Institu-
tul Naţional al Magistraturii; Inspecto-
ratul General al Poliţiei Române - Insti-
tutul de Psihosociologie; Autoritatea 
Naţională pentru Protecţia Familiei și a 
Drepturilor Copilului

UNICEF – Reprezentanţa din Româ-
nia, Biroul Internaţional al Muncii – 
Programul Internaţional pentru Elimi-
narea Muncii Copiilor, O�ce for 
Democratic Institutions and Human 
Rights of the Organization for Security 
and Cooperation in Europe 
(OSCE/ODIHR); Bernard Brunhes 
International; Fundaţia L’Albero Della 
Vita; CIDDC (Centrul de Informare si 
Documentare privind Drepturile Copi-
lului) Chișinău, Republica Moldova; 
Asociaţia Obștească pentru Copii și 
Tineret „Făclia”, Ungheni, Republica 
Moldova

Universitatea „Al. I. Cuza”, Facultatea 
de Filoso�e și Știinţe Social-Politice; 
Universitatea Babes – Bolyai, Faculta-
tea de Sociologie și Asistenţă Socială, 
Catedra de Asistenţă Socială; Școala de 
Formare Iniţială și Continuă a Persona-
lului Poliţiei de Frontieră Iași

Tribunalul Iași; Direcţia de Asistenţă 
Comunitară Iași; Direcţia Generală de 
Asistență Socială și Protecţia Copilului 
Iași; Direcţia Generală de Asistență 
Socială și Protecţia Copilului Vaslui; 
Direcţia Generală de Asistență Socială 

și Protecţia Copilului Botoșani; Agen-
ţia Naţională Împotriva Tra�cului de 
Persoane - Centrul Regional Iași; Agen-
ţia Judeţeană de Prestaţii Sociale Iași; 
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă Iași; Centrul Judeţean 
de Asistenţă Psihopedagogică Iași

Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de 
Frontieră Iași; Inspectoratul Judeţean 
de Poliţie Iași; Inspectoratul Judeţean 
de Poliţie Vaslui; Inspectoratul Jude-
ţean de Poliţie Botoșani; Serviciul 
Public Comunitar pentru Eliberarea și 
Evidenţa Pașapoartelor Simple Iași; 
Direcţia Generală de Combatere a 
Criminalităţii Organizate – Brigada de 
Combatere a Crimei Organizate Iași; 
Penitenciarul Iași

Inspectoratul Școlar Judeţean Iași; 
Inspectoratul Școlar Judeţean Vaslui; 
Inspectoratul Școlar Judeţean Botoșani; 
Comisariatul Raional de Poliţie 
Ungheni, Republica Moldova; Direcţia 
Generală Raională Învăţământ, Tineret 
și Sport Telenești, Republica Moldova; 
Direcţia Generală Raională Învăţă-
mânt, Tineret și Sport Fălești, Republi-
ca Moldova; Direcţia Generală Raiona-
lă Învăţământ, Tineret și Sport Călă-
rași, Republica Moldova; Secţia de 
Asistenţă Socială și Protecţia Familiei 
Telenești, Republica Moldova; Secţia 
de Asistenţă Socială și Protecţia Famili-
ei Fălești, Republica Moldova;

PARTENERI
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Secţia de Asistenţă Socială și Protecţia 
Familiei Călărași, Republica Moldo-
va; Centrul Naţional de Resurse 
pentru Tineri, Republica Moldova; 
Centrul Regional de Resurse pentru 
Tineri Fălești; Centrul de Resurse 
pentru Tineri Hirova.

Primăria Municipiului Iași; Primăria 
orașului Tîrgu Frumos; Primăria 
comunei Belcești; Primăria comunei 
Ciurea; Primăria comunei Miroslava; 
Primăria comunei Grajduri; Primăria 
comunei Răducăneni; Primăria 
comunei Ibănești, Botoșani.

Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu”, 
Fălticeni; Grupul Școlar „Demostene 
Botez” Trușești; Grupul Școlar „V.M. 
Craiu” Belcești; Liceul Teoretic „Al. I. 
Cuza”, Iași; Liceul Teoretic „Lascăr 
Rosetti”, Răducăneni; Liceul Teoretic 
„Garabet Ibrăileanu”, Iași; Liceul 
Waldorf, Iași; Scoala cu clasele I–VIII 
„B.P. Hașdeu, Iași; Scoala cu clasele 
I–VIII „Gh. I. Brătianu”, Iași; Școala 
cu clasele I–VIII „Ion Creangă”, Tg. 
Frumos; Școala cu clasele I–VIII 
Lunca Cetăţuii; Școala cu clasele 
I–VIII „Matei Ștefănescu” Liteni, 
Belcești; Școala cu clasele I–VIII 
Osoi; Școala cu clasele I–VIII Poiana, 
Deleni; Școala Generală “Gh. Mâr-
zescu”, Iași; Școala Generală „Ion 
Ghica”, Tg. Frumos; Școala Generală 
“Mihai Codreanu”, Iași; Școala Gene-
rală “Veronica Micle”, Iași; Palatul 

Copiilor Iași; Casa Corpului Didactic 
Iași.

Spitalul Clinic de Psihiatrie Socola 
Iași; Biserica romano-catolică “Sfân-
tul Anton de Padova”.

Asociaţia Magistraţilor din România; 
Asociaţia Magistraţilor din Iași; 
Asociaţia Magistraţilor Bacău; Asoci-
aţia „Salvaţi Copiii”, Filiala Iași; 
Asociaţia Judeţeană a Pensionarilor 
din Iași; Fundaţia Iosif; Fundaţia Star 
of Hope; Fundaţia Prison Fellowship 
România; Fundaţia Corona; Fundaţia 
Pro Women; Fundaţia Solidaritate și 
Speranţă; Fundaţia Catharsis; Funda-
ţia Serviciilor Sociale Bethany; Fun-
daţia Alături de Voi; Centrul Diece-
zan Caritas Iași.

PARTENERI MEDIA
TVR; TVR Iași Regional; TVR 3; 
Tele M; Radio România Internaţio-
nal; Radio România Actualităţi; 
Antena Satelor; Radio România 
Cultural; Radio Constanţa; Radio 
Timișoara; Radio VOX T Iași; Radio 
VOX T Pașcani; Radio KISS FM Iași; 
Radio IMPACT Iași; Radio KISS FM 
Vaslui; Radio Iași; Radio Nord Est; 
Flacăra Iașului; Iași Plus; Ziarul de 
Iași; Zile și Nopţi; Românul 
(publicaţie pentru comunitatea româ-
nilor din Spania).


