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1. Introducere 

 

Fundaţia ICAR este o organizaţie non-guvernamentală, non-profit, înfiinţată în anul 1992 de către dr Camelia 

Doru, cu sprijinul a 19 membri onorifici. În cei 23 de ani de activitate, organizația s-a dezvoltat permanent, 

găsind mereu resurse pentru a veni în întâmpinarea nevoilor identificate în rândul celor pe care și-a propus să îi 

sprijine. Dacă, la înființare, Fundația ICAR însemna, practic, un singur om, acum are o rețea de șase puncte de 

lucru în țară, peste 25 de colaboratori – specialiști din domeniile medicină, psihoterapie, psihologie, asistență 

socială și juridic -, peste 30 de parteneriate strategice, din care 20 cu organizații internaționale precum CVT 

Minneapolis, Consiliul Italian pentru Refugiati sau Asociaţia Germană a Centrelor pentru Refugiaţi şi Vicitime 

ale Torturii (BAFF), și a coordonat și implementat peste 20 de proiecte și programe cu finanțare internă sau 

internațională pentru a-și îndeplini cât mai eficient misiunea. 

 

Scurt istoric 

De la înregistrarea sa legală – în anul 1992, Fundația ICAR s-a axat pe acordarea de asistenţă gratuită în 

domeniile medical, psihologic, social şi legal celor care, din motive de natură politică, au cunoscut represiunea 

regimurilor totalitare. Fundaţia ICAR este prima şi unica organizaţie din România care şi-a stabilit şi a 

implementat un asemenea program. Inafara infiinatarii propriului centru din Bucuresti (deschis în anul 1993), 

fundaţia ICAR a contribuit la aparitia centrelor de reabilitare din Iaşi (deschis în 1995) şi din Craiova (deschis 

în 1998). Programele de reabilitare sunt oferite victimelor încălcărilor grave ale drepturilor omului din Romania 

- cum ar fi anchetarea, arestare si condamnarea pe criterii politice, etnice ori religioase, deportarea, exploatarea, 

exterminarea în lagăre de concentrare, tortura, tratamentele inumane ori degradante . Membrii de familie sunt de 

asemenea eligibili pentru a primi servicii- Începând din anul 2002, Fundaţia ICAR și-a extins grupul ţintă, 

incluzând refugiaţi şi solicitanţi de azil, supravieţuitori ai unor încălcări grave ale drepturilor omului în ţările lor 

de origine. În acest scop, au fost semnate protocoale de colaborare cu autorităţile naţionale competente – 

precum Inspectoratul General pentru Imigrări, Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi (UNHCR) 

şi cu alte instituţii şi autorităţi locale. A fost deschis un birou în cadrul Centrului de cazare şi proceduri pentru 

solicitanţi de azil din Bucureşti. Personalul de specialitate şi voluntarii organizaţiei oferă sesiuni de consiliere 

psihologică, sesiuni de informare, sesiuni de orientare culturală şi diferite activităţi sociale pentru solicitanţii de 

azil şi refugiaţii aflaţi în Centru. 

Din 2009, a început o cooperare strânsă cu Asociația „21 Decembrie”, în vederea dezvoltării unor programe 

pentru victimele abuzurilor grave ale statului roman din perioada revolutiei - din 1989  si imediat dupa, perioada 

in care au avut loc diversiuni și provocări, incercari de înlăturare a opoziției politice si instalare a unui regim 

doar „cosmetizat”democratic.  

Din anul 2010, Fundaţia ICAR a deschis puncte de lucru în toate Centrele regionale de cazare şi proceduri 

pentru solicitanţi de azil ale Inspectoratului General pentru Imigrări: Galaţi, Rădăuţi, Timişoara, Şomcuta Mare 

și, din 2012, Giurgiu. Extinderea geografică a fost posibilă datorită proiectului „Asistenţă socială şi psihologică 

specializată pentru solicitanţii de azil din România”, număr de referinţă ERF/09.01/02.01, finanţat prin 
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Programul general „Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii” – Fondul European pentru Refugiaţi. 

Ulterior, serviciile au putut fi oferite datorită eforturilor Fundației ICAR de a atrage finanțări internaționale. 

În anul 2014, Fundația ICAR a început două noi proiecte dedicate migranților: ”ICAR – Centru de Resurse și 

Servicii pentru Migranți”, finanțat prin Fondul ONG al granturilor Spatiului Economic Europea și „iCARE 2 – 

Dezvoltarea serviciilor interdisciplinare de asistență și îngrijiri pentru români și migranți”, finanțat de Comisia 

Europeană. 

 

Obiective 

 Asigurarea recunoaşterii şi recunoştinţei faţă de supravieţuitorii gravelor încălcări ale drepturilor 

omului, pentru atittudinea şi comportamentul lor în apărarea democraţiei, justiţiei şi libertăţii prin 

crearea unor servicii integrate de reabilitare şi facilitarea accesului la astfel de servicii.  

 Promovarea drepturilor victimelor şi familiilor acestora la reabilitare medicală şi psihologică, la 

reparaţii morale, legale şi sociale, inclusiv la compensaţii financiare.  

 Contribuţia la standardul de viaţă al victimelor primare şi secundare ale violărilor grave ale drepturilor 

omului, din Romania, refugiaţilor şi solicitanţilor de azil prin acordarea de servicii de reabilitare 

integrată (medicale, psiho-sociale si juridice). 

 Sprijinirea activităţilor de prevenire a încălcărilor grave ale drepturilor omului şi sensibilizarea opiniei 

publice cu privire la consecinţele lor. 

 

2. Servicii/ Programe 

Servicii Medicale 

Primele servicii oferite de Fundația ICAR la înființarea sa au 

fost cele medicale. Asistența medicală oferită în prezent de 

ICAR pentru grupurile sale de interes include atât servicii de 

medicină generală, cât și de medicină de specialitate: 

fizioterapie, kinetoterapie, psihiatrie, cardiologie și medicină 

internă, urologie, terapia durerii (acupunctură) și investigații 

de laborator. Pentru specialități medicale care nu sunt 

disponibile la centrele sale, ICAR face trimiteri către medicii 

din rețeaua sa de colaboratori. 

Beneficiarii serviciilor medicale oferite de Fundația ICAR sunt cetățeni români, victime ale violărilor grave ale 

drepturilor omului în România, refugiați și solicitanți de azil persecutați în țările lor de origine de unde au venit 

pentru a-și gasi adăpost și siguranță, ca și alte grupuri de migranți, cum ar fi cetățenii străini din afara Uniunii 

Europene. 
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Tipul și frecvența  

acordării serviciilor depind 

de nevoile individuale ale 

beneficiarilor, evaluate și 

reevaluate constant, astfel 

încât să corespundă cât mai 

fidel evoluției acestora.  

În 2014 aufost  efectuate 

peste 2.500 de consultații 

generale și de specialitate 

în cabinetele proprii ale 

ICAR și prin trimiterea 

beneficiarilor către medici 

colaboratori. 

Servicii externe  

Pentru beneficiarii vârstnici a căror mobilitate este redusă, se organizează vizite la domiciliu. Contactul cu 

membrii de familie sau cu cei care le oferă îngrijiri la domiciliu este important, pentru că oferă orientare și 

sprijin în modul de aplicare a tratamentelor, de urmărire a acestora, cât și de desfășurare a activităților zilnice 

ale persoanei aflate sub tratament. îmbunătățirea îngrijirilor oferite acestora are impact pozitiv asupra stării de 

sănătate a beneficiarilor, menținând, în același timp, o legăăurș a acestora cu exteriorul, cu persoane ușor de 

alertat în caz de criză sau urgență. Vizitele la domiciliu pentru pacienții cu boli aflate în stadii terminale 

reprezintă un factor important de susținere morală și profesională a familiilor victimelor. 

Program de informații despre sănătate/profilaxie pentru  migranți 

De-a lungul anilor, specialiști ai Fundației ICAR derulează programe de informare special gândite pentru grupul 

țintă. Pentru diferite categorii de migranți aflați pe teritoriul României, sunt extrem de importante informațiile 

elementare despre un stil de viață sănătos, despre o alimentatie echilibrată, despre un mediu curat. Noțiuni de 

igienă personală, precum și standarde de igienă în colectivități închise, precum cele din centrele de cazare, sunt 

la fel de necesare.  

Menținerea unei stări de sănătate satisfăcătoare aduce încredere, respect de sine și contribuie chiar la integrare 

(ex. obținerea unui loc de muncă, a unei promovări etc). Sesiunile dedicate igienei personale, planificării 

familiale, prevenirii unor boli infecțioase, controalelor periodice pentru depistarea precoce a unor maladii – 

toate sunt prezentate într-o formă simplă și accesibilă. 

În prezent, specialiști ICAR lucrează la elaborarea  unui set de informații disponibile online cu privire la cele 

mai frecvente boli cronice, infecțioase, metabolice, locomotorii etc. și la aspecte legate de profilaxia acestora. 
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Servicii Psihologice 

Starea de sănătate mintală a pacienţilor cu traume în antecedentele personale este evaluată, în primă instanţă, de 

către medicii generalişti, dar acest lucru poate fi făcut şi de alţi membri ai echipei ce pot recomanda evaluarea 

victimelor şi asistenţă psiho-farmacologică 

şi/sau psiho-terapeutică din partea 

psihiatrilor şi/sau a psihologilor Fundaţiei.  

Consilierii ICAR care își desfășoară 

activitatea în centrele de cazare și proceduri 

pentru solicitanții de azil ale Inspectoratului 

General pentru Imigrări (IGI) oferă şedinţe 

de consiliere psiho-socială şi efectuează 

monitorizări şi evaluări ale necesităţilor 

medicale ale persoanelor cazate în centre. 

Pe parcursul anului 2014, specialiștii ICAR 

au acționat în toate centrele IGI din țară: 

București, Galați, Giurgiu, Rădăuți, 

Șomcuta Mare şi Timișoara.  

 

Evaluarea consecințelor traumatice generate de violențele din perioada 1990- 1999 

Programul a fost conceput pentru a investiga consecințele pe care le-au avut evenimentele de o violență extremă 

asupra persoanelor participanți direcți sau membri ai familiilor acestora – care s-au opus revenirii la putere a 

comuniștilor după 1989 (până în 1999). Victimele acestor confruntări au fost în mod repetat arestate, torturate , 

un număr neprecizat înca dintre ele pierzându-și viața în circumstanțe neclare. Luptele, care au îmbrăcat forma 

unor confruntări între grupuri de civili (mineriadele), au fost provocate și încurajate în scopul slăbirii/înlăturării 

opoziției politice. Peste 120 de victime ale acestor lupte, din rândul participanților direcți și al urmașilor 

acestora, au fost identificate și supuse unei evaluări a consecințelor traumatice, pentru a se stabili dacă și în ce 

măsură este nevoie de intervenție terapeutică. Evaluarile medicale au fost incluse in dosarele depuse la Curtea 

Europeana a Drepturilor Omului de la Strasburg, de catre asociatia „21 Decembrie” 

Supervizare și intervizare 

Pentru personalul care lucrează  cu victime - cetateni străini sau români - în centrele de cazare ori la sediile 

centrelor de reabilitare din București și Craiova, au fost organizate întâlniri periodice, individuale și de grup, 

conduse de pshihologul coordonator, atât la centre, cât și online, pentru a se asigura calitatea serviciilor oferite 

de ICAR beneficiarilor săi. 

Asistență Socială 

Serviciile de reabilitare socială includ evaluări ale nevoilor persoanelor din grupul țintă, măsuri sociale, 

consiliere, participarea beneficiarilor la evenimente sociale etc., al căror scop este acela  de a crea rețele de 

suport pentru prevenirea marginalizării și stigmatizării acestora, contribuind astfel semnificativ la integrarea lor 
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. 

Printre activitățile derulate în 2014 se numără: organizarea de ședințe de consiliere cu beneficiarii,acordarea de 

servicii de asistență socială, organizarea de activități educaționale și orientare culurală, de activități 

recreaționale și ocazionate de diverse sărbători cu participarea refugiaților și solicitanților de azil din București, 

Galați, Giurgiu, Rădăuți, Șomcuta Mare și Timișoara. Activitati asemanatoare au fost organizate cu ocazia altor 

traditii sau zile speciale : Halloween, Crăciun, 1-8 Martie, Paște, 1 Decembrie, ziua națională a României, 10 

decembrie , ziua internationala a drepturilor omului. De o mare popularitate s-au bucurat vizitele la muzee, la 

gărdina botanică, la locuri cu relevanță istorică, evenimentele sportive ori culinare multiculturale. 

Clubul seniorilor 

De multi ani, Fundația ICAR derulează, la sediul său, un program de profilaxie care, prin organizarea de 

întâlniri periodice sau ad-hoc ale beneficiarilor vârstnici cu antecedente traumatice, urmărește să detecteze la 

seniori modificări cognitive cum ar fi  slăbirea memoriei, atenției, deteriorarea capacității de concentrare, a 

abilității de a efectua anumite activități fizice etc. Prin acest program de identificare cât mai timpurie a 

decliniului cognitiv, a apariției bolilor neurodegenerative, se stabilesc – împreună cu familia beneficiarului – 

măsurile de urmat. 

 

Servicii Juridice 

Consiliere juridică 

Pentru beneficiarii români,  Fundația ICAR oferă servicii de consiliere juridică privind reglementarile  

legislative in domeniul taxelor, pensiilor şi altor drepturi  civile. Beneficiarii din rândul solicitanților de 

azil sau al refugiaților prezintă, în general, un nivel scazut de cunoaștere a procedurilor de azil sau a 

drepturilor pe care le au, situație creată în special de barierele de comunicare, cum ar fi necunoașterea 

limbii române, lipsa accesului la informații etc. Specialițtii ICAR s-au ocupat de traducerea unor 

materiale informative cu conținut juridic în limbi ale beneficiarilor , ceeace a contribuit substanțial la 



6 

îmbunătățirea situației acestora. În plus, consilierii juridici ai ICAR organizează, în centrele de cazare 

pentru solicitanți de azil din Bucuresti și Giurgiu, ședințe periodice de informare și consiliere juridică. 

Litigație strategică 

 

În cursul anului 2014, Fundația ICAR a continuat să 

implementeze acțiuni de litigație strategică, cu scopul 

de a testa capacitatea sistemului judiciar românesc de a 

implementa legislaţia naţională şi internaţională privind 

despăgubirile ce trebuie acordate pentru încălcarea 

gravă a drepturilor omului.  

 

 

 

Certificare medicală 

În 2014, ICAR a emis e certificate de evaluare medicală (somatice şi psihiatrice sau psihologice) care au 

constatat consecinţe fizice şi psihice ale torturii şi altor pedepse ori ale tratamentelor inumane şi degradante la 

care au fost supuşi solicitanţii de azil în ţara lor de origine. Examinările medicale au fost solicitate de către 

avocaţii solicitanţilor de azil, alte ONG-uri sau, în unele cazuri, chiar de  instanţele de judecată. Rapoartele 

furnizate de experții Fundației ICAR au fost apoi utilizate ca mijloace de probă în sprijinul procedurii în 

instanță a solicitanţilor de azil. 

De asemenea, evaluările medicale eliberate de ICAR pentru peste 80 de victime ale evenimentelor din 

decembrie 1989 au devenit documente probatorii in dosarele depuse la Curtea Europeana a Drepturilor Omului 

(CEDO). 

 

Profilul beneficiarilor 

În cursul anului 2014, Fundația ICAR a oferit servicii victimelor regimului comunist din România, solicitanților 

de azil și refugiaților veniți în România pentru a scăpa de regimuri represive din țările lor de origine, precum și 

cetățenilor străini vulnerabili veniți din afara spațiului comunitar pentru reunificarea familiilor, pentru studii, 

munca sau alte activități. În 2014, țările din care au venit cei mai mulți solicitanți de azil și refugiați asistați de 

ICAR au fost Siria, Afganistan și Irak. 

Finantare 

Prin statut, Fundația ICAR este o organizație neguvernamentală non-profit, de aceea principalele surse de 

finanțare sunt programele și proiectele cu finanțare nerambursabilă internă sau internațională. În anul 2014 au 
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fost semnate două contracte, în urma cărora ICAR a început implementarea a două proiecte finanțate prin 

fonduri europene (DG Home) și EEA Grants – Fondul ONG. De asemenea, cu ocazia lansării unei cereri de 

propuneri de finanțare în cadrul Rundei a 2-a a Fondului ONG, echipa ICAR a depus o cerere de finanț are 

SALUT – „Suntem Acasă în Locul Unde Trăim” – proiect special conceput pentru a completa serviciile pe care 

le oferă cu activități menite să ofere șansa românilor și migranților de a se cunoaște mai bine prin cultură, pentru 

a contribui la integrarea cu succes a migranților. 

Ca în fiecare an, și în 2014 a fost organziată o campanie de strângere de fonduri prin metoda redirecționării de 

către contribuabili a 2% din impozitul pe venit către Fundația ICAR. Programul urmăreste lărgirea bazei de 

donatori ce pot redirecționa  2% din taxele datorate statului către ICAR. Studiile arată că mai puțin de 10% din 

populația plătitoare de taxe redirecționează  procentul de 2%, ceea ce justifică efortul de a atrage cât mai mulți 

astfel de potențiali donatori. 

 

3. Evenimente naționale 

Eveniment de vizibilitate al proiectului ”Contribuție la integrarea resortisanților țărilor terțe cu 

ședere legală în România prin servicii de sănătate” 

Fundația ICAR a organizat, în data de 30 

aprilie 2014, evenimentul final de 

vizibilitate al proiectului ”Contribuție la 

integrarea resortisanților țărilor terțe 

(RTT) cu ședere legală în România prin 

servicii de sănătate” (nr. ref. IF/12.02-

02.02), ce a cuprins prezentări și discuții 

pe tema facilitării integrării migranților în 

România, principalele nevoi și probleme 

ale acestora din urmă – în special legate de 

sănătate și protecție socială, precum și 

rezultatele și lecțiile învățate de Fundația 

ICAR în urma derulării proiectului sus 

menționat.  

Pe lângă prezentarea detaliată a activităților și rezultatelor obținute, a lecțiilor învățate și a elementelor de 

valoare adăugată făcută de membrii echipei de proiect și de mediatorii sanitar-comunitari, evenimentul a adus în 

prim plan și poveștile câtorva beneficiari ai serviciilor oferite prin proiect. Aceștia au putut împărtăși publicului 

experiențele și opiniile lor cu privire la asistența primită în cadrul proiectului, comunicarea cu personalul ICAR, 

mulțumiri și sugestii de îmbunătățiri, dar au vorbit și despre experiența lor generală de integrare în societatea 

românească. 

 

 



8 

4. Activitate internațională  

Vizită de studiu în Norvegia 
 

În perioada 22-26 septembrie 2014, specialiștii 

ICAR au desfășurat o vizită de studiu în Norvegia 

în cadrul proiectului ”ICAR – Centru de Resurse si 

Servicii pentru Migranti”, finanțatat prin 

granturiile Spațilui Economic European (EEA 

Grants) – Fondul ONG. Astfel, o echipă de patru 

profesioniști în sănătate ai ICAR (doi medici și doi 

psihologi) s-au deplasat pentru cinci zile în 

Norvegia unde au aflat despre sistemul norvegian 

de asistență medicală, psihologică și socială pentru 

imigranți, despre noi abordări profesionale în 

materie de sănătate și servicii pentru această 

categorie de persoane.  

 

Cu ajutorul partenerului norvegian RVTS Vest (Centru 

regional de resurse privind stresul traumatic, violența și 

prevenirea suicidului, au avut loc întâlniri la mai multe 

instituții, centre medicale și departamente publice în orașele 

norvegiene Bergen și Stavanger: Centrul de Calificare pentru 

Migranți din Bergen, Serviciul de Psihiatrie și Departamentul 

de Sănătate ale Primăriei din Bergen, Centrul pentru 

Refugiați, Ambulatoriul Transcultural al Spitalului 

Universitar din Stavanger, Serviciul de Sănătate pentru 

Migranții fără Documente. 

 

 

IRCT Europe regional meeting 

 
ICAR a participat la întâlnirea regională a IRCT pentru Europa ce a avut loc la Zagreb, Croația între 6-8 

Octombrie 2014, găzduită de Centrul de Reabilitare pentru Stress și Traumă din Zagreb. Evenimentul a adus 

împreună reprezentanți de la toate centrele de reabilitare din Europa, precum și reprezentanți ai unor instituții 

croate precum Ministerul de Externe, Ministerul de Justiție, Avocatul Poporului, Departamentul de Psihologie 

al Universității din Zagreb.  

 

Cu acestă ocazie a fost prezentat și discutat cu membrii europeni noul plan strategic al IRCT și abordarea 

holistică în asistența specifică pentru victimele de tortură și traumă fizică sau psihică severă. Întâlnirea a inclus 

și exerciții de dezvoltare a capacității organizaționale și oportunități de schimburi de experiență profesionale 

între membrii rețelei. 

 

Dezvoltare profesională pentru specialiștii ICAR în sănătate 
 

În cadrul proiectului ”iCARE 2 – Dezvoltarea serviciilor interdisciplinare de asistență și îngrijiri pentru români 

și migranți”, în perioada 27-29 octombrie 2014, personalul de specialitate ICAR impreuna cu un expert danez 

din partea organizatiei partenere DIGNITY și un expert independent britanic au avut o serie de intâlniri de lucru 

in vederea îmbunătățirii metodologiei ICAR. Astfel, discuțiile au urmărit dezvoltarea abordării psiho-
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terapeutice în procesul de documentare a traumei în rândul solicitanților de azil, precum și demararea unei 

cercetări calitative a impactului contextului politic asupra succesului serviciilor de reabilitare. 

 

Reuniunea Comisiei pentru migratie a Consiliului Europei 
 

În perioada 27-28 noiembrie 2014, Fundația ICAR a fost invitată să se alăture lucrărilor Comisiei pentru 

migrație, refugiați și persoane strămutate a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), care și-a ținut 

lucrările la București, în Sala ”Drepturile Omului” de la Palatul Parlamentului.  

 

În cadrul reuniunii moderate de președintele 

comisiei, dl Thierry Mariani, președintele 

delegțtiei Parlamentului României la APCE, 

dl Ionuț Stroe, și-a prezentat raportul 

"Incriminarea migranților ilegali: o 

infracțiune fără infractor", care a urmărit să 

facă o radiografie a situației țărilor europene 

și să analizeze implicațiile incriminarii tot 

mai aspre a migranților fără documente. 

 

Dr. Camelia Doru, directorul Fundației 

ICAR, a vorbit despre situația din România 

în ceea ce privește dreptul migranților la 

servicii medicale, punând accent pe 

necesitatea îmbunătățirii accesului 

migranților la aceste servicii.  

 

De asemenea, la intâlnirea Comisiei cu 

ONG-urile care se ocupă de problemele 

migranților, Fundația ICAR a oferit cuvântul 

unuia dintre străinii care, din cauza 

traumelor provocate de tortură, nu au reușit 

să se descurce cu solicitarea de azil și și-au 

câștigat cu greu dreptul de a trăi legal în 

România. 

 

 

5. Parteneri 

ICAR recunoaște cu plăcere parteneriatul fructuos cu diferite instituţii şi organizaţii, atât la nivel naţional, cât şi 

internaţional. 

Parteneri naționali 

 Inspectoratul General pentru Imigrări 

 Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici din România (AFDPR) 

 Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului din România 

 Asociația “21 Decembrie 1989” 
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 Asociația pentru Dezvoltarea Organizației SAH ROM 

 Jesuit Refugee Service (JRS) – România 

 Salvați Copiii - România 

 ARCA – Forumul român pentru refugiați și migranți 

Parteneri internaționali/afiliații la rețele internaționale 

 RVTS Vest – Centrul regional de Resurse privind Violența, Stresul Traumatic și Prevenirea Suicidului 

(Bergen, Norvegia) 

 DIGNITY – Institutul danez împotriva torturii (Copenhaga, Danemarca) 

 Asociația Pluriles (Geneva, Elveția) 

 Reţeaua Europeană a Centrelor de Tratament şi Reabilitare pentru Victimele Torturii şi altor Încălcări 

ale Drepturilor Omului (EURONET) 

 Consiliul Internaţional pentru Reabilitarea Victimelor Torturii (IRCT) 

 

 

6. Donatori/ Finanțatori  

Activitatea Fundației ICAR a fost posibilă în 2014 datorită sprijinului unor donator/ finanțatori 

precum: 

 

 Uniunea Europeană – 53.000 € 

 

 Organizația Națiunilor Unite – 51.000 €    

 

 Inspectoratul General pentru Imigrări – 47.000 € 

 

 Fundația Oak – 7.500 € 

 

 Granturile Spațiului Economic European – 64.000 €  

 

 Sponsorizări/ Alte surse – 6.200 € 
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