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În anul 2014 activitatea asociatiei s-a diversificat în compara ie cu anul precedent, anul
înfiin rii. Activitatea nu a mai fost concentrat pe actiuni de tineret ci pe activit i
culturale care au avut cea mai important pondere atât din punct de vedere al atragerii
veniturilor cât si din punct de vedere al cheltuielilor. Cîştigarea în luna Aprilie a proiectului
Constantin Brâncoveanu Documente de Arhiva co-finan at +85%-de Ministerul Culturii prin
AFCN a determinat intreaga evolutie a asociatiei.
Astfel la nivel anual sursa veniturilor RON 144.699 (include si imprumutul asociatilor care
in urma deciziei pot fi transformate in donatii)a fost urm toarea: Proiect AFCN 53%,
sponsorizari din partea altor entitati 28%, asociati 16% si 3% venituri din redirectionarea
impozitului pe venit de 2%.
Distributia cheltuielilor: cheltuieli cu materiale consumabile si auxiliare : 50% - incluzand
realizarea volumelor si a tuturor materialeler pentru proiect, 6% cheltuieli cu reclama
publicitate incluzand si realizarea siteului www.constantinbrancoveanu300.org, combustibil
bilete CFR -12%, servicii executate la terti –servicii grafice, copiere printare, inchiriere
mijloace de transport 17%, cazare 10%, servicii postale si de telefonie: 4%.
Cele mai importante realizari ale anului 2014 au fost legate de realizarea unor parteneriate
cu institutii importante pe plan local din care amintim Biblioteca Judeteana IH Radulescu,
Complexul Muzeal Curtea Domneasca Targoviste , Primaria Comunei Potlogi si de importan a
na ionala Arhivele Na ionale ale României si Institutul Cultural Român. Am avut ca
parteneri mai multe ONG-uri a c ror expertiz în diverse domenii ne-a fost foarte util :
Asocia ia EUROPAS, Asocia ia Artia, Asocia ia pentru promovarea Turismului Iasi şi altele.
Am atras sponsori din care amintin pe Safety Broker de Asigurari a caror donatie a
contribuit major la realizarea obiectivelor noastre.
Deschiderea Editurii DAR DEVELOPMENT Publishing a reprezentat un moment important
care ne+a apropiat şi mai mult de lumea c r ilor.
Asocia ia functioneaz incontinuare in spatii în comodat, închiriaz mijloace de transport si
cumpar servicii. Func ion m în doua spatii din Bucureşti şi Titu a c ror între inere este
asigurat de c tre asociati.
Asocia ia nu a realizat venituri impozabile şi nu îşi propune aceasta. Produsele editoriale au
fost distribuite prin dona ie.
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Venituri
Cheltuieli

La inceputul lunii
2859
0

1017

La sfarsitul lunii
2859
1017

Veniturile au fost generate din urmatoarele surse: nu au fost generate venituri, cheltuielile
au fost acoperite din excedentul anului precedent
Cheltuielile au fost legate de urmatoarele activitati: cheltuielile legate de activitati
curente – transport cu mijloc de transport inchiriat si servicii de telefonie.
Au avut loc activitati de raportare si informare cu privire la finantarile disponibile.

Venituri
Cheltuieli

La inceputul lunii
2859
1017

500
141

La sfarsitul lunii
3359
1158

Veniturile au fost generate din urmatoarele surse: venituri de RON 500 din aportul
asociatior sub forma de imprumut
Cheltuielile au fost legate de urmatoarele activitati: cheltuieli de transport legate de
activitati de informare.

Venituri
Cheltuieli

La inceputul lunii
2259
1158

25.035
913

La sfarsitul lunii
28.394
2017

Veniturile au fost generate din urmatoarele surse: sponsorizare din partea firmei Safety
broker
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Cheltuielile au fost legate de urmatoarele activitati:
-

Simpozionul National “ Potlogi o localitate cu istorie” : 400 Ron materiale publicitare
pentru care s-au achizitionalt produse de papetarie

Venituri
Cheltuieli

La inceputul lunii
28.394
2017

3631

La sfarsitul lunii
28.394
5702

Veniturile au fost generate din urmatoarele surse:nu au fost inregistrate venituri
Cheltuielile au fost legate de urmatoarele activitati:
-

Cheltuielile au fost legate de activitatea de la Romanesti – sa incheiat parteneriat
cu Scoala Romanesti pentru activitati nonformale desfasurate cu elevi din medii
dezavantajate si de etnie rroma.
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-

Cheltuieli legate de proiectul AFCN – avans site proiect – RON 2000

Activitate realizat la Şcoala Generala Româneşti in 08.04.2015 în parteneriat cu Asocia ia
Bumerang.

La inceputul lunii
La sfarsitul lunii
Venituri
28.394
72.578
100.972
Cheltuieli
5702
1860
7562
Veniturile au fost generate din urmatoarele surse: din proiectul AFCN : 60.120 RON si din
sponsorizari 12.457 RON
Cheltuielile au fost legate de urmatoarele activitati: activitati legate pe pregatirea lansarii
proiectului Brancoveanu 300 Documente de Arhiva -RON 1057
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Am sprijinit Asociatia AFITEATRU- Atelierul de Teatru din Botosani pentru sustinerea
spectacolelor cin cadrul Festivalului de Comedie.

La inceputul lunii
La sfarsitul lunii
Venituri
100972
2500
103472
Cheltuieli
7562
3106
10.668
Veniturile au fost generate din urmatoarele surse: venituri din sponsorizari Teatru de
comedie pentru spectacolul prezentat in Festco-2500 RON
Cheltuielile au fost legate de urmatoarele activitati- cheltuieli eveniment de lansare la
Potlogi RON2.288
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Venituri
Cheltuieli

La inceputul lunii
103.472
10.668

29.040

La sfarsitul lunii
103.472
39707

Veniturile au fost generate din urmatoarele surse: nu au fost inregistrate
Cheltuielile au fost legate de urmatoarele activitati
-

Cheltuieli legate de Tabara de la Negresti Oas

-

Cheltuieli cazare: 5776 RON

-

Cheltuieli transport 3224 RON-CFR

-

Cheltuieli cu masa si materiale1530 RON

Cheltuieli pentru proiectul Brancoveanu 17.248 RON
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Venituri
Cheltuieli

La inceputul lunii
100113
39708

37.069

La sfarsitul lunii
100113
76777

Veniturile au fost generate din urmatoarele surse:nu au fost generate venituri
Cheltuielile au fost legate de urmatoarele activitati
Toate cheltuielile sunt legate de lansarea proiectului Brancoveanu RON 37.069 –
producerea volumului omagial, a CD-urilor cu materialul fluid book a expozitiei de canvasuri,
finalizarea siteului proiectului.
Evenimentele au avut loc in zilele de 15 si 16 august la Potlogi
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Afost infiintata Editura DAR DEVELOPMENT PUBLISHING, in 28.08.2014 prin inscriere
la Biblioteca Nationala a Romaniei.

Am organizat cursuri de pictura pe apa ( Ebru)in colaborare cu Asociatia Artia

Venituri
Cheltuieli

La inceputul lunii
103472
76.777

3500
7340

La sfarsitul lunii
106.972
84.117

Veniturile au fost generate din urmatoarele surse: imprumut asociati 3.500 RON
Cheltuielile au fost legate de urmatoarele activitati:
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Prezentarea proiectului in cadrul Conferintei Nationale “Brancoveanu la orizontul
modernitatii romanesti “ la Facultatea de Istorie a Universitatii Bucuresti – 18.09.2014

Prezentarea proiectului la facultatea de Arhivistica din cadrul Academiei de Politie26.09.2014
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Prezentare la Centrul Cultural al Ministerului Afacerilor Interne -24.09.2014

Venituri
Cheltuieli

La inceputul lunii
106972
84117

15816
18.663

La sfarsitul lunii
122788
102780

Veniturile au fost generate de imprumutul din partea asociatilor de 10.000 RON,
contributii /donatii din partea asociatilor de 5.000 RON si 816 RON din donatii prin 2%
Cheltuielile au fost generate de prezentarea proiectului Brancoveanu si participarea cu 5
persoane la schimbul de tineri European Warm up in Polonia
O pondere de peste 50% au avut-o cheltuielile cu material auxiliare RON 7086, cheltuelile
cu conbustibilul si transportul – inchiriere servicii transport si CFR- 7644RON, cazare 3731 RON
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Prezentarea proiectului la Liceul Ion Ghica Racari 01.10.2014

Prezentarea proiectului la Liceul IC Vissarion Titu-01.10.2014
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Prezentarea proiectului la Iasi

13

Proiectul European Warm –up- 15.10-23.10.2014 -Polonia

Prezentare proiect la Muzeul Judetean de Istorie Satu Mare -26.10.2014
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Prezentarea la Institutul Cultural Roman din Viena
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Venituri
Cheltuieli

La inceputul lunii
122.788
84.117

3.774
16.467

La sfarsitul lunii
126.562
102.780

Veniturile au fost generate de imprumutul din partea asociatilor de 1000 RON, contributii
/donatii din partea asociatilor de 2.000 RON, si 774 RON din donatii prin 2%
Cheltuielile au fost generate de prezentarea proiectului Brancoveanu
Prezentarea proiectului la Biblioteca Judeteana IH Radulescu Targoviste 01.11.2014

Prezentarea proiectului la Institutul Cultural Roman din Bucuresti 03.11.2014
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Prezentarea Volumului Brancoveanu la Salonul International de Carte Istanbul 2014 ,
invitati de Ministerul Culturii

Prezentarea proiectului la Institutul Cultural Roman din Istanbul

Conferinta de Presa de incheiere a proiectului 20.11.2014+ la Arhivele Nationale ale
Romaniei
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Venituri
Cheltuieli

La inceputul lunii
126.562
119247

15.137
7.006

La sfarsitul lunii
141.699
126.253

Veniturile au reprezentat ultima transa a proiectului AFCN primita in urma depunerii
raportului final.
Cheltuielile au fost legate de realizarea volumului de miniaturi+ RON 2.744, plata inchirierii
mijloc de transport pentru anul 2014 RON 3.000, material publicitare de sfarsit de an –
428 RON si diverse materiale ajutor personae defavorizate (rechizite , dulciuri) 617 RON
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