




În 2012, Alternative Sociale a împlinit 15 ani de inovație în 
domeniul social, 15 ani în care a desfășurat peste 100 de proiecte 
focalizate pe servicii de asistență, prevenire, formare și cercetare. 

Pasiune, inovație, profesionalism, încredere, integritate sunt 
valorile care ne animă și care au stat la baza inițiativei care a prins viață 
acum 15 ani. În această perioadă, Alternative Sociale a acumulat o 
experiență vastă în implementarea de proiecte locale, regionale, 
naționale și internaționale, instituind o rețea importantă de 
parteneriate cu instituții europene  de prestigiu.

Până în prezent, specialiștii Alternative Sociale au scris și au 
tipărit 35 de publicații de specialitate, materiale care contribuie cu un 
plus de valoare la cercetarea domeniilor de risc din România, la 
formarea și perfecționarea profesională a lucrătorilor din domeniul 
asistenței sociale, la reformarea sistemului de justiție, la orientarea în 
carieră a tinerilor și multe altele. Studiile si metodologiile noastre privind 
problematica și asistența copiilor rămași singuri acasă, a copiilor 
remigranți sau a copiilor cu părinți deținuți sunt unice în Europa și 
reprezintă elementele de inovație și excelență prin care s-a remarcat 
Alternative Sociale. 

În 15 ani de activitate, Alternative Sociale a organizat 11 
campanii media de prevenire și informare în domenii precum delicvență 
juvenilă, traficul de ființe umane, exploatarea prin muncă, economie 
socială, anticorupție etc. „Ai dreptul la alocație europeană. E dreptul 
copilului tău” a fost una dintre cele mai importante campanii 
internaționale ale Alternative Sociale, desfășurată pentru românii 
plecați la muncă în străinătate cu sprijinul Ministerului de Externe, al 
ambasadelor și consulatelor României în Uniunea Europeană. 

Cele mai importante proiecte desfășurate de Alternative 
Sociale au fost premiate la Gala Societății Civile, distincții care ne 
onorează și ne motivează să obținem performanță. Pentru succesul 
obținut în realizarea proiectelor desfășurate în domeniul reformei 
justiției, Alternative Sociale a primit trei diplome de merit din partea 
Ambasadei Marii Britanii în România. Pentru realizările obținute în 
cei 15 ani de activitate, Alternative Sociale a fost distinsă cu „Diplomă 
de excelență pentru implicarea în proiectele comunității”, acordată 
de către Primăria Iași la „Seara Valorilor 2012”.

Aceste rezultate frumoase nu ar fi fost posibile fără implicarea 
și sprijinul partenerilor noștri, cărora le mulțumim pentru 
profesionalism și dedicare. 

15 ani 
de inovație în domeniul social

Dumitru Pușcașu
Președinte

Cătălin Luca
Director executiv
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5411
beneficiari

Copii singuri acasă

Copii victime ale abuzului și neglijării

Copii exploatați prin muncă

Vârstnici vulnerabili

Persoane aflate în detenție

Resortisanți

Victime ale traficului de persoane

Asistență post penală

Asistență psihosocială. 
Servicii directe

2143
beneficiari

Formare

Asistenți sociali

Magistrați

Polițiști

Cadre didactice

Psihologi

Consilieri de probațiune

Consilieri școlari

Retrospectiva 1997-2012 
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100
de proiecte

10
premii la

“Gala Societăţii
Civile”

 



11
campanii media

Prevenire

35
de publicații

376
de voluntari

Cercetare

Tineri împotriva delicvenței

Trafic de persoane

Violența în familie

Delicvența juvenilă

Alocații europene

Anticorupție

Economie socială

Singur acasă

Ai încredere în magistrați!

Exploatare prin muncă

Orientare în carieră

Management judiciar

Justiție

Relația cu mass-media

Deontologie

Asistența psiho-socio-juridică

Economie socială

Remigrație

Audierea copilului

Educație nonformală



Asistența persoanelor vârstnice

PROGRAME

Activitate de socializare pentru vârstnici, Grădina Botanică
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1000 de vârstnici vulnerabili

Programul a avut ca scop îmbunătățirea 
serviciilor sociale adresate vârstnicilor aflați în 
dificultate din județul Iași, precum și întărirea 
capacității instituțiilor de asistență socială cu 
atribuții în acest domeniu. 

În a doua etapă a acestui program - „O 

viață mai bună pentru vârstnici”, derulat în 

perioada 2011-2012 - în jur de 70 de specialiști din 

regiunea Moldovei și-au dezvoltat abilitățile de 

lucru cu persoanele vârstnice în cadrul unor 

 din 
regiunea Moldovei au beneficiat de asistență 
socială, psihologică și juridică, precum și 
sprij in material constând în hrană, 
îmbrăcăminte, proteze și ochelari oferite de 
către specialiștii Alternative Sociale în cadrul 
unui proiect desfășurat în perioada 2009-
2012.

sesiuni de instruire organizate de Alternative 

Sociale. 

Asistenții sociali și psihologii din România, 
dar și studenții de la facultățile de profil pot 
beneficia de o „Metodologie de lucru în asistența 
psiho-socio-juridică a persoanelor vârstnice”, 
creată de către  Alternative Sociale și distribuită 
gratuit pe pagina www.alternativesociale.ro. 



Servicii sociale 
pentru copii remigranți

Activitate recreativ-educativă. Marian prezintă experiența sa de migrație în Spania. 
Școala cu clasele I-VIII din Lețcani.

În 2012, Alternative Sociale a introdus 
în limbajul de specialitate un concept nou, 
acela de „remigrația copiilor”, menit să 
desemneze un fenomen complex și nou 
pentru România. Specialiștii Alternative 
Sociale au semnalat problematica acestor 
copii precum și necesitatea implicării 
autorităților dar și a societății civile pentru 
asigurarea suportului de care au nevoie copiii 
remigranți.

60
de părinți și persoane

de îngrijire a copiilor remigranți

60
de copii remigranți

au primit servicii de asistenţă psihosocială 
dintre care 29 au beneficiat de sprijin material 
pentru depăşirea situaţiilor de criză.

6
activități recreativ-educative

13
întâlniri informative

au fost organizate cu cadrele didactice din cadrul 
școlilor din Lețcani,  Târgu Frumos și Răducăneni  
cu privire la modalităţile de intervenţie specifice 
şi eficiente  care pot fi aplicate în lucrul cu elevii 
remigranți.

au fost consiliați cu privire la nevoile copilului 
remigrant pentru a îmbunătăţi comunicarea 
dintre aceştia și pentru a favoriza rezolvarea 
relațiilor conflictuale.

realizate de specialiștii Alternative Sociale cu copiii 
remigranți din școlile menționate mai sus pentru a 
facilita integrarea acestora în mediul social și școlar.



PROGRAME

Orientare în carieră pentru tineri
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Alternat ive  Soc ia le  a  c reat  
instrumente de orientare și consiliere în 
carieră a tinerilor bazate pe programe de 
formare pentru cadre didactice și manuale 
specifice.

27.317
elevi de gimnaziu

16
metodiști

605

14.752

cadre didactice

exemplare

din mediu rural au participat la activităţi de 
orientare în carieră.

de pe lângă Casele Corpului Didactic din Iași, 
Suceava, Botoșani, Neamț, Vaslui, Bacău, Galați 
și Vrancea au participat la un curs de formare de 
formatori în domeniul orientării în carieră, 
desfășurat pe baza unui program realizat de 
Alternative  Sociale şi acreditat de Ministerul 
Educației, Tineretului și Sportului (MECTS). 

din regiunea Moldovei au participat la cursuri de 
formare în domeniul orientării în carieră în cadrul 
a 30 de sesiuni de formare realizate pe baza unei 
programe acreditate de MECTS.

a lucrării „Orientare şi consiliere în carieră - 
Manualul elevului” și 650 exemplare „Orientare şi 
consiliere în carieră - Ghidul profesorului”, revizuite 
și adăugite de specialiștii Alternative au fost 
distribuite către peste 300 de școli din cele opt 
județe ale Moldovei. 



Colaborare transfrontalieră

Training of Trainers, Ungheni

Alternative Sociale a organizat 
pentru  din cadrul serviciilor 
sociale din Republica Moldova o serie de 
activități de formare, workshopuri și vizite 
de studiu care au permis acestora 
dezvoltarea și perfecționarea abilităților de 
lucru cu persoanele defavorizate. 

65 de lucrători

Asociaţia Alternative Sociale şi Direcţia 
Generală pentru Protecţia Copilului au primit 
vizitele reprezentanţilor serviciilor sociale din 
Ungheni, Călăraşi şi Făleşti într-un schimb de 
experienţă care a permis cunoaşterea modului 
de funcţionare, dar şi a dificultăţilor 
întâmpinate şi a soluţiilor identificate de 
profesionişti în managementul centrelor 
rezidențiale destinate adulților și copiilor. 

Workshopurile și activitățile de formare 
au permis asistenților sociali și psihologilor din 
cadrul Direcțiilor de Asistență Socială și 
Protecția Familiei din cele trei raioane să-și 
dezvolte abilitățile de lucru cu copiii victime ale 
abuzului, copiii singuri acasă ca urmare a 
plecării părinților la muncă în străinătate și 
copiii victime ale traficului de persoane. 

Această colaborare s-a materializat în 
editarea lucrării „Metodologie de lucru în 
asistența victimelor traficului de persoane, 
copilului singur acasă ca urmare a migrației 
părinților pentru muncă și a copilului victimă a 
abuzului”. 

Materialul conține informații  și  
instrumente de lucru utile profesioniștilor care 
lucrează în serviciile sociale, asistenți sociali și 
psihologi. Metodologia, tipărită în 1000 de 
exemplare  a fost distribuită, în 2012, 
instituțiilor de profil din Republica Moldova.  



Colaborare internațională privind
copiii singuri acasă

Cătălin Luca, Zhibinn Lin, George Pascaru, Longquan Middle School, provincia Chongqing, China.

Experții Alternative Sociale au vizitat 

mai multe familii de migranți, precum și o 

serie de școli destinate copiilor rămași 

singuri acasă, oferind recomandări cadrelor 

didactice care lucrează cu acești copii.

În urma acestei vizite, Alternative 

Sociale a elaborat un ghid de educație de la 

egal la egal, care urmărește stimularea 

rezilienței în rândul copiilor separați de 

părinții care au migrat pentru muncă.
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Alternative Sociale a fost invitată în 
China, în calitate de expert al Uniunii 
Europene în domeniul  cercetării și 
asistenței copiilor rămași singuri acasă ca 
urmare a separării de părinții care au 
migrat pentru muncă. 

Specialiștii Alternative Sociale au 
participat la interviuri și focus grupuri în care au 
prezentat aspecte privind problematica 
psihologică a copiilor rămași singuri acasă, 
modele de instrumente de lucru și intervenții 
eficiente necesare în diminuarea consecințelor 
negative ale acestui fenomen.



Economie socială

Alternative Sociale implementează 
proiectul „Modelul Economiei Sociale în 
România” alături de Programul Națiunilor 
Unite pentru Dezvoltare, Academia de 
Științe Economice din București și 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din 
Iași. 

În cadrul Centrului de Resurse în 
Economia Socială (CRES), administrat de 
Alternative Sociale au fost realizate:

Revista de Economie Socială, 
distribuită actorilor implicați în dezvoltarea 
acestui concept în  România.  

Pagina de web

www.profitpentruoameni.ro, este 
dedicată profesioniștilor care activează în 
domeniul economiei sociale, dar și 
persoanelor interesate de a înființa  o 
întreprindere socială. Pagina  a avut în 2012 
peste 500 de accesări lunare;

O bază de date cu experți care 
lucrează la dezvoltarea economiei sociale în 
România.   



Alternative Sociale a participat în 
calitate de partener la implementarea 
proiectului „Reţea de centre de informare şi 
consiliere pentru resortisanţi ai unor ţări 
terţe”. Proiectul a fost  administrat de 
Organizaţia Internaţională pentru 
Migraţie – Misiunea din România.  

Imigrație

În perioada 2010-2012, la nivelul  
„Centrului de informare şi consiliere pentru 
persoanele resortisante” din Iaşi, administrat de 
Alternative Sociale:

1.150
resortisanți

au primit servicii de informare şi consiliere care să 
faciliteze accesul nediscriminatoriu al acestora la 
bunurile publice și la serviciile medicale.

16
resortisanți cu nevoi speciale

31
elevi și studenți resortisanți

au beneficiat de cursuri vocaţionale: manager 
de proiect, inspector resurse umane, contabil, 
tehnician  maseur și altele.

aflați în situații de vulnerabilitate, au beneficiat 
de asistenţă psihosiocială și sprijin material 
pentru depășirea situațiilor de criză.

PROGRAME

Grigore Tinică, Hoaytham Nofal, Nicoleta Hrițcu, Eveniment "Acasă în România", Maideyi. 

Alternative Sociale a organizat pentru 
comunitățile de resortisanți din Iași evenimentul 
„Acasă în România”, care a avut ca scop crearea 
unui dialog între tinerii de origine străină care 
studiază în Iași și oamenii de succes, care 
reprezintă un model de integrare și reușită în 
spațiul românesc. 

În cadrul evenimentului au susținut 
discursuri motivaționale oameni din mediul de 
afaceri, doctori, regizori, manageri de top de 
origine străină, stabiliți în România, care au 
povestit tinerilor din comunitățile de resortisanți 
despre experiența lor și pașii care i-au condus 
spre o afacere sau carieră de succes.
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Sănătatea mintală a 
copiilor cu părinți deținuți

În 2012, Alternative Sociale a 
prezentat la Bruxelles  un set de recomandări 
pentru instituțiile din România, care vizează 
îmbunătățirea situației copiilor cu părinții 
deținuți. Acestea au fost formulate de către 
specialiștii Alternative Sociale ca urmare a 
rezultatelor obținute in cadrul proiectului  
COPING (Children of Prisoners. Interventions 
and Mitigations to Strengthen Mental 
Health), prima cercetare din România, care 
analizează starea de sănătate mintală a 
copiilor cu părinții aflați în închisoare. 
Alternative Sociale a fost partener în cadrul 
acestui proiect alături de Universitatea 
Huddersfield din Marea Britanie dar și alte 
instituții din Germania și Suedia.

289
de copii

au fost investigați cu privire la starea de 
sănătate mintală și nevoile lor ca urmare a 
detenției unui părinte.

au fost investigate cu privire la problemele pe 
care acești copii le au.

284
de persoane care îngrijesc

copiii deținuților

20
de persoane private de libertate

au fost intervievate referitor la modul în care 
percep situația copiilor lor.

30
de penitenciare din România

au răspuns la chestionarul privind intervențiile 
sistemului de detenție în cazul copiilor cu 
părinți deținuți. 

Liliana Foca, conferință de încheiere a proiectului COPING, Bruxelles.

CERCETARE & PUBLICAŢII



participat Ovidiu Dranga, secretar de stat în 

cadrul Ministerului de Externe, Stelian Victor 

Fedorca, secretar de stat în cadrul Ministerului 

Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și 

peste 100 de reprezentanți ai instituțiilor 

publice și private care lucrează în domeniul 

protecției sociale a copilului.Cercetarea „Remigrația copiilor români 

2008 – 2012” a fost realizată de către 

specialiștii Alternative Sociale.

Rezultatele studiului arată că peste 

 reveniți din Italia și 

Spania au solicitat echivalarea studiilor pentru 

reînmatricularea în sistemul educațional 

românesc. 

Numărul acestor copii atestă faptul că 

România  se confruntă cu un fenomen social 

important, care este foarte puțin abordat în 

literatura mondială de specialitate.  

Lansarea cercetării a avut loc pe 9 

noiembrie 2012 în cadrul unui eveniment, 

găzduit de Ministerul de Externe, la care au 

21.000 de copii români

Alternative Sociale a lansat primul 
studiu din Europa care analizează 
fenomenul copiilor remigranți – copii care 
s-au întors în România după o experiență 
eșuată de migrație. 

Remigrația copiilor români 
2008-2012

Cătălin Luca, Ovidiu Dranga, Stelian Victor Fedorca. Lansarea studiului "Remigrația copiilor români", Ministerul de Externe, București.
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Metodologie de asistență 
psihosocială a copiilor remigranți

Alternative Sociale a lansat lucrarea 
„Metodologie de asistență psihosocială a 
copiilor remigranți” – o carte unică în 
Europa sub aspectul tematicii abordate, 
care este o trusă de instrumente de lucru 
indispensabilă pentru asistenții sociali și 
psihologii care activează în acest domeniu.  

Publicația oferă fundamentări teoretice 

și perspective privind atașamentul și 

tulburările acestuia la copii, informații actuale 

cu privire la procesul de echivalare și 

înmatriculare în sistemul românesc de 

învățământ, unelte profesioniste care să 

faciliteze servicii eficiente din partea 

instituțiilor destinate protecției copilului și 

familiei. 

La elaborarea publicației „Metodologie 

de asistență psihosocială a copiilor remigranți” 

au lucrat psihologi și asistenți sociali din cadrul 

Alternative Sociale alături de prof.univ. dr. 

Mona-Maria Pivniceru, ministrul Justiției și 

Mariana Pop, inspector școlar general adjunct 

în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Iași.

Lucrarea, tipărită în 3000 de exemplare 

este distribuită gratuit la nivel național 

instituțiilor publice și private cu atribuții în 

domeniul protecției copilului și familiei. 

Promovarea pe agenda Parlamentului European a problematicii copiilor remigranți, Bruxelles.



Alternative Sociale a participat în 
calitate de expozant în cadrul evenimentului 
Iași Educational Trade Show, organizat în 
perioada 1-3 iunie la Universitatea „Alexandru 
Ioan Cuza”. 

Cărțile au fost oferite gratuit 

studenţilor la Drept, Filosofie, Psihologie, 

Litere, Economie şi Administrarea 

Afacerilor, regăsindu-se în bibliografia 

obligatorie a acestora.

1000 de cărți oferite gratuit 
de Alternative sociale

EVENIMENTE

Iași Educational Trade Show, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza". 
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Cele peste 30 de titluri de publicaţii 
expuse sunt realizate şi editate de către 
specialiştii Alternative Sociale în domenii 
precum traficul de persoane, justiţie juvenilă, 
formarea personalului din sistemul de justiţie, 
asistenţa copiilor rămaşi singuri acasă ca 
urmare a plecării părinților la muncă în 
străinătate, orientare şi consiliere în carieră 
pentru tineri, economie socială, dezvoltare 
organizaţională şi altele.

Experienţa de lucru acumulată în cele 
peste 100 de proiecte pe care le-a derulat 
Alternative Sociale în  15 ani de existență s-a 
concretizat în editarea a 30 de titluri de 
publicații.



Specialiștii Alternative Sociale au 

organizat un workshop de tip photovoice la 

care au participat un grup de copii care au unul 

din părinți în detenție. 

Ei au primit aparate de fotografiat și au 

fost încurajați să surprindă în imagini viaţa lor 

de zi cu zi, aşa cum o trăiesc şi o simt ei. 

Expoziție “Copiii deținuților”

Mona - Maria Pivniceru, George Pascaru, Expoziție "Copiii deținuților", Biblioteca Central Universitară "Mihai Eminescu", Iași.

Prezentată la Bruxelles și la 
București expoziția ilustrează universul 
copiilor care au unul din părinți în detenție. 

După finalizarea acestui workshop a fost 
creată o colecție de imagini și mărturii care 
descriu modul în care aceștia percep lumea din 
jurul lor și experiențele pe care le trăiesc.

Expoziția „Copiii deținuților” a fost 
prezentată la începutul lunii noiembrie la 
Bruxelles, în cadrul Muzeului Cinquantenaire și 
în București, în holul central al Ministerului 
Justiţiei.

Aceste imagini inedite au fost realizate 
în cadrul proiectului „Children of Prisoners, 
Interventions and Mitigations to Strenghten 
Mental” Health (COPING), implementat de 
către Asociația Alternative Sociale în perioada 
2010-2013.



În cadrul conferinței  au fost 

prezentate rezultatele unor cercetări 

desfășurate concomitent în trei țări din 

Europa, care au urmărit procesul de 

integrare a copiilor și a familiilor de români 

Conferință internațională

Asociația Alternative Sociale în 

parteneriat cu Facultatea de Filosofie și 

Științe Social – Politice și Facultatea de 

Psihologie și Științe ale Educației din cadrul 

Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași 

au organizat conferința internațională 

„Drepturile copilului și migrația. Aspecte 

psihosociale”.

EVENIMENTE

Cătălin Luca, Nicu Gavriluță, Alois Gherguț, Idoia Ortiz, Conferința internațională "Drepturile copilului și migrația", Universitatea "Al. I. Cuza". 
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care emigrează în Italia și Spania și care, 

ulterior, se reîntorc în România după o 

perioadă petrecută în străinătate. 

Concluziile acestor cercetări au fost 

expuse în cadrul conferinței de către 

reprezentanți de la Universitatea din 

Barcelona, Fondazione Iniziative e Studi sulla 

Multietnicita (ISMU) din Milano și Asociația 

Alternative Sociale. 

La conferință au participat specialiști 

din mediul academic și neguvernamental, 

studenți și masteranzi. 



15 ani de inovație 
în domeniul social

Ne exprimăm considerația față de 

întreaga echipă a Asociației Alternative 

Sociale, o echipă tânără și dinamică, 

permanent pregătită să acorde servicii 

diversificate și adaptate nevoilor copiilor și 

familiilor acestora. La aniversarea a 15 ani 

de inovație în domeniul social, urăm 

echipei Asociației Alternative Sociale mult 

succes în activitate și adresăm mulțumiri 

alese pentru întreaga colaborare.

Florin Ion, director general al Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Iași.

În 2012 Alternative Sociale a împlinit 15 

ani de inovație în domeniul social. 

Cu această ocazie, echipa Alternative 

Sociale a organizat pe data de 31 august în Aula 

Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai 

Eminescu” un eveniment aniversar la care au 

fost prezenți o mare parte din partenerii și 

colaboratorii acesteia - profesioniști din 

sistemul de justiție, mediul academic și de 

business, precum și reprezentați ai instituțiilor 

publice.

Laudatio pentru întreaga activitate 

desfășurată de asociație a fost susținut de către 

doamna Mona Pivniceru, Ministrul Justiției și 

domnul prof.univ.dr. Nicu Gavriluță, decanul 

Facultății de Filosofie și Științe Social Politice. 

Echipa Alternative Sociale, Biblioteca Central Universitară "Mihai Eminescu", Iași. 



cadrul unor multiple parteneriate” oferită de 

Tribunalul Iași;

„Certificat de excelență pentru un valoros 

parteneriat dezvoltat de-a lungul anilor și 

pentru tot sprijinul acordat membrilor AMI de 

echipa de veritabili profesioniști ai AAS” 
„Diplomă de excelență pentru implicarea în 

acordată de Asociația Magistraților din Iași.
proiectele comunității”, acordată de către 

Asociația Alternative Sociale a fost distinsă la Primăria Iași la Seara Valorilor 2012;
Gala Societății Civile cu premiul al II-lea la 

„Diplomă de excelență pentru rezultatele secțiunea „Incluziune socială” pentru 
deosebite obținute în reformarea sistemului proiectul „Rețea de centre de informare şi 
judiciar, precum și pentru o colaborare consiliere pentru resortisanți ai unor țări 
inovativă de peste 12 ani cu Tribunalul Iași în terțe”.     

Premii

Cu ocazia aniversării a 15 ani de 

inovație în domeniul social Alternative 

Sociale a obținut numeroase diplome 

pentru implicarea activă în viața 

comunității. 
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Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, Inspectoratul Teritorial de Muncă Iaşi

România Serviciul pentru Imigrări Iaşi

Ministerul Afacerilor Externe Direcția Generală de Asistență Socială și 

Romanian-American Foundation Protecția Copilului Iași

Organizaţia Internaţională pentru Migraţie Direcția de Asistență Comunitară Iași

Universitatea Huddersfield, Marea Britanie Agenția Județeană pentru Prestații Sociale Iași

Universitatea Tehnologică Dresden şi Treff, Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi, Vaslui, 

Germania Bacău, Botoșani

Universitatea din Barcelona, Spania Fundazione L'Albero della Vita ONLUS, Italia

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Iași Fundacion ISMU, Italia

Academia de Studii Economice, București Fundacion Institut De Reinsercio Social- IRES, 

SpaniaBRD Groupe Societe Generale

Punkt, GermaniaFundația UniCredit

Karolinska Institutet, SuediaAgenția Județeană pentru Ocuparea Forței de 

Muncă Iași Riksbryggan, Suedia

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi Quaqer United Nations Office, Elveţia 

Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Eurochips, Franţa

Iaşi

Parteneri



INFORMAŢII FINANCIARE

Extras din Raportul cenzorului 
cu privire la verificarea şi certificarea situaţiilor 
financiare întocmite pentru anul 2012

Bilanţul financiar al asociaţiei Alternative Sociale 
la 31.12.2012, comparativ cu exerciţiul financiar 
precedent, se prezintă astfel:

Indicatori 
2011 2012 

RON % RON % 

A. Active imobilizate 176.984 1,40 91.904 0,86 

Imobilizări necorporale 16.275 0,13 7.650 0,06 

Imobilizări corporale 160.509 1,26 84.054 0,79 

Imobilizări financiare 200 0,01 200 0,01 

B. Active circulante 12.476.188 98,13 10.541.721 99,05 

Stocuri - total 55.929 0,44 46.666 0,44 

Creanţe - total 10.809.365 85,02 10.374.521 97,48 

Investiţii financiare/termen scurt 0 0 0 0 

Disponibilităţi 1.610.894 12,67 120.534 1,13 

C. Cheltuieli in avans 60.682 0,47 8.629 0,09 

Total active nete 12.713.854 100,00 10.642.254 100,00 

D. Capital si rezerve 18.256 0,14 18.256 0,17 

Capital 0 0 0 0 

Rezerve din reevaluare 14.621 0,11 14.621 0,14 

Rezerve  3.635 0,03 3.635 0,03 

Rezultatul reportat – sold C/D 1.847.552 14,53 1.893.971 17,80 

Rezultatul exerciţiului – sold C/D 165.614 1,30 796.992 7,49 

Repartizarea profitului 0 0 0 0 

Total capitaluri proprii  2.031.422 15,97 1.115.235 10,48 

E. Provizioane pt. riscuri-chelt. 0 0 0 0 

F. Datorii peste 1 an  0 0 0 0 

G. Datorii sub 1 an  8.484.462 66,73 8.216.430 77,21 

Total datorii  8.484.462 66,73 8.216.430 77,21 

H. Venituri în avans 2.197.970 17,30 1.310.589 12,31 

Total capitaluri  12.713.854 100,00 10.642.254 100,00 

 

Indicatori Exerciţiul financiar Abateri 

(±?) 

Procente 

(%) 2011 2012 

TOTAL VENITURI, din care: 2.302.075 1.979.348 -322.727 85,98 

Venituri din ajutoare si împrumuturi 

nerambursabile din ţară şi din străinătate 

2.026.459 1.881.438 -145.021 92,84 

Venituri din sponsorizări şi donaţii 26.570 30.802 +4.232 115,93 

Venituri din servicii prestate 0 0 0 0 

Venituri financiare 232.039 59.053 -172.986 25,45 

Venituri din cotizaţii şi contribuţii 0 0 0 0 

Alte venituri 17.007 8.055 -8.952 47,36 

TOTAL CHELTUIELI, din care: 2.136.461 2.776.340 +639.859 129,95 

Cheltuieli cu lucrări şi servicii executate de 

terţi 

307.278 662.161 +354.883 215,49 

Cheltuieli materiale 96.198 250.184 +153.986 260,07 

Cheltuieli cu personalul 1.276.268 1.558.768 +282.500 122,13 

Cheltuieli cu ajutoare şi împrumuturi 

nerambursabile transferate altor pers. fizice 

sau pers. jur. fără scop patrimonial 

254.776 180.994 -73.782 71,04 

Cheltuieli financiare 105.956 31.834 -74.122 30,02 

Alte cheltuieli 95.985 92.399 -3.586 96,26 

Rezultatul exerciţiului +165.614 -796.992 -962.586 481,22 

 

Situaţia veniturilor şi cheltuielilor la finele anului 
2012, comparativ cu anul precedent se prezintă 
astfel:

Analizând indicatorii din tabel putem concluziona:
- În exerciţiul financiar curent se constată o creştere 
sensibilă a ponderii activelor circulante în total 
active nete (cu 0,92% mai mare faţă de exerciţiul 
precedent,), creştere datorată în principal 
menţinerii şi în această perioadă a creanţelor din 
subvenţii şi din debitori diverşi, rezultate ca urmare 
a  d e r u l ă r i i  p ro i e c t e l o r  c u  f i n a n ţ a r e  
nerambursabilă;
- Capitalurile proprii au înregistrat, ca pondere în 
total capitaluri, o scădere semnificativă în anul 2012 
(cu 5,49% mai mică faţă de anul 2011), în contextul 
înregistrării în anul curent a unui deficit de 796.992 
lei; 
- De asemenea, se observă în perioada analizată o 
creştere sensibilă a ponderii datoriilor sub un an 
înregistrate de asociaţie (cu 10,48% mai mare faţă 
de anul precedent) şi o reducere a ponderii 
veniturilor în avans (cu 4,99% mai mică faţă de anul 
2011).

Analizând indicatorii din tabel putem concluziona: 
- Veniturile totale înregistrate de asociaţie din 
activităţile desfăşurate au scăzut sensibil în anul 
curent, cu 14,02% faţă de cele înregistrate în anul 
precedent, respectiv cu 322.727 lei în mărimi 
absolute, diminuarea acestora fiind datorată în 
principal scăderii ponderii veniturilor financiare (cu 
74,55% mai mici faţă de anul precedent) şi a 
ponderii veniturilor reprezentând împrumuturi 
nerambursabile din străinătate şi din ţară (cu 7,16% 
mai mici faţă de anul precedent;
- Se observă că în anul 2012 cheltuielile înregistrate 
de asociaţie, pe total activităţi, au crescut faţă de 
cele înregistrate în anul precedent cu 29,95%, 
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creştere datorată in principal majorării ponderii ajutoare şi împrumuturi nerambursabile 
cheltuielilor cu lucrări şi servicii executate de terţi transferate altor persoane;
(cu 115,49% mai mari faţă de anul precedent), a Rezultatul exerciţiului financiar 2012 a 
ponderii cheltuielilor materiale (cu 160,07% mai scăzut semnificativ faţă de cel al anului 2011, în 
mari faţă de anul 2011) şi a ponderii cheltuielilor perioada analizată înregistrându-se un deficit de 
înregistrate cu personalul angajat şi cu diverşi 796.992 lei, acest fapt datorându-se creşterii într-
colaboratori (cu 22,13% mai mari faţă de anul un ritm mai accentuat a cheltuielilor comparativ cu 
precedent), aceste creşteri devansând diminuarea diminuarea veniturilor înregistrate de asociaţie.
ponderii cheltuielilor financiare şi a celor cu 

În anul 2012 asociaţia Alternative Sociale nu a desfăşurat activităţi de natură economică, supuse 
impozitului pe profit. 

Analizând indicatorii economici realizaţi putem concluziona că activitatea asociaţiei în anul 2012 s-a 
realizat în condiţii optime, dar cu dificultăţi generate de contextul existent la nivel macroeconomic, scopurile 
propuse şi atinse de entitatea verificată fiind atragerea de noi fonduri nerambursabile şi implementarea în 
continuare a proiectelor ce au ca scop prioritar dezvoltarea capacităţii strategice a sectorului economiei sociale 
pe aceeaşi linie cu dezvoltarea durabilă pentru sprijinirea creşterii economice şi a incluziunii sociale 
(integrare/reintegrare) a grupurilor dezavantajate pe piaţa forţei de muncă.

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

Conturile anuale la 31.12.2012 sunt conforme cu Normele de audit financiar şi certificare a bilanţului contabil, 
precum şi cu prevederile legale şi statutare.

CENZOR,
Expert contabil
Ţopa Mariana Loredana

Evoluția venituri/cheltuieli (mii de Euro)

Surse de finanțare 20121% 2%

11%

5%

23%

45%

11%

 

5%  
 

 

University of Nottingham

Organizaţia Internaţională pentru Migraţie

Acţiuni Externe ale CE-JOP RO-UA-MD

Fondazione L'Albero della Vita Onlus

Romanian-American Foundation

Fonduri Structurale Europene

Fundaţia UNICREDIT

Alte surse
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