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Raportul de față își propune să prezinte public, 
în mod transparent, cele mai importante 
momente din activitatea Fundației pentru 
Educație de Calitate în 2021, precum și sursele de 
finanțare a organizației.



Mesajul 
președintelui

Hubert-Szabo Emeric
Președinte al Fundației pentru Educație de Calitate
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Fundația pentru Educație de Calitate, așa cum reiese și din denumirea ei,  
a fost înființată pentru a susține viitorul și dezvoltarea comunității arădene 
prin promovarea și finanțarea unor proiecte cu impact pe termen lung, 
organizate în zona educației. 
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În 2021 fundația s-a implicat într-un proiect de mare anvergură, și anume în 

construirea unui campus nou al  Liceului Teologic Baptist „Alexa Popovici” Arad.  

Prin acest proiect ne dorim să oferim acces la activități educaționale de calitate, 

într-un mediu care promovează spiritul moral și etic pentru noile generații. Investim 

în acest proiect pentru că Liceul Baptist din Arad și-a dovedit eficiența prin 

performanțele academice ridicate, păstrând în același timp valorile și principiile 

creștine, care stau la baza civilizației europene. 

Din multe puncte de vedere nu este o perioadă propice pentru un astfel de 

proiect. Anul 2021 a fost umbrit și aproape sufocat de pandemie, iar începutul 

anului 2022 ne-a oferit o altă tragedie de proporții prin războiul dintre Rusia și 

Ucraina. Cu toate acestea, suntem conștienți că o societate care nu investește 

în educația academică și formarea morală a generațiilor tinere este sortită 

declinului. 

În primul an de activitate, chiar dacă ne-am confruntat cu multe provocări, 

obiectivele urmărite au fost realizate în mare măsură prin implementarea 

etapelor investiției din cei cinci ani ai proiectului.

Mulțumim lui Dumnezeu pentru ajutorul Său în acest proiect uriaș, în vremurile 

dificile în care ne aflăm. 

Suntem recunoscători tuturor persoanelor fizice și companiilor care au împărtășit 

această viziune și s-au implicat în susținerea proiectului prin oferirea de donații sau 

sponsorizări și activități de voluntariat. 

Mulțumesc managerului de proiect pentru implicare în organizarea și coordonarea 

cu profesionalism, în mod voluntar, a acestui proiect, dar și echipei de tehnicieni, 

care supraveghează lucrările zi de zi pe șantier.

De asemenea, mulțumesc bordului director care promovează viziunea proiectului, 

investind în mod generos timp, efort și creativitate în  atragerea resurselor necesare.

În același timp, aduc mulțumiri partenerilor educaționali și sociali care ni s-au 

alăturat pe parcurs precum și administrației publice locale arădene.

Suntem conștienți că mai avem un drum foarte lung de străbătut în acest proiect. 

Cunoaștem realitățile și provocările contextului social actual. Cu toate acestea, 

privim spre viitor și suntem încrezători că generațiile viitoare vor beneficia de 

facilități moderne de învățare, într-o bază educațională la standarde europene.

Vă invităm să fiți alături de noi în continuare, susținând acest proiect și în anul 

2022! Avem nevoie de fiecare dintre dumneavoastră, pentru că doar cu ajutorul lui 

Dumnezeu și împreună vom reuși realizarea acestui obiectiv important.



Misiune,
viziune
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Misiunea Fundației pentru Educație de Calitate 
este aceea de a susține viitorul comunității 
arădene prin promovarea și finanțarea unor 
proiecte cu impact pe termen lung, organizate 
în jurul educației.

Ne dorim să contribuim la formarea 
noilor generații prin oferirea de 
acces la activități educaționale 
de calitate, într-un mediu care 
promovează spiritul moral și etic.
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Amfiteatru 

8248 m2 pentru un număr de elevi în continuă creștere:

48 de săli 
de clasă

Laboratoare 
specifice

Zonă pentru activități 
sportive

Bibliotecă Sală pentru 
servit masa

Birouri și  
spații administrative

Zonă generoasă  
de recreere

Cabinete medicale 
(general și stomatologic)

Proiectul nostru
Construim o școală, în Arad, pe strada Cetății.
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Activități și  
rezultate 2021



Înființare Fundație
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În urma înregistrării documentelor pentru obținerea 

personalității juridice, prin Hotarârea camerei de 

consiliu Nr. 250/2021 din data de 15.01.2021, a fost 

acordată personalitatea juridică.

Fundația a fost înregistrată în cadrul ANAF pentru 

obținere CIF, iar, ulterior obținerii CIF-ului Fundația a 

fost înscrisă în Registrul entităților/unităților de cult 

pentru deducerea fiscală. 

Ca urmare a înregistrării în Registrul ANAF, sponsorii 

Fundației beneficiază de deductibilitate fiscală.

Activități și rezultate 2021

La sfârșitul lunii martie, am lansat 

brandul sub care ne desfășurăm 

activitatea, și anume: EduFort.

Construit în jurul educației, 

conceptul include și ideea de fort, 

construcția liceului urmând a fi 

desfășurată pe strada Cetății, 

în apropierea Cetății Aradului.

Canalele de comunicare oficiale 

edufort.ro și Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube.

Lansare EduFort

https://edufort.ro
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În ce privește edificarea clădirilor, prima 

provocare a anului 2021 a fost obținerea unui 

teren de fundare capabil să suporte clădirile, 

fiind necesară excavarea unui volum mare de 

pământ necorespunzător și realizarea unui strat 

de piatră plus balast compactat. 

Progres construcție
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Ulterior au fost realizate fundațiile 

izolate, elevațiile și pregătirea 

pentru turnarea plăcilor de 

bază. Valoarea totală a acestor 

lucrări, inclusiv proiectul tehnic 

și obținerea autorizației de 

construire, se ridică la 2,35 mil. lei.
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Cifre 
semnificative:

• 4100 m3 pământ excavat 

• 1263 m3 beton turnat 

• 1443 m3 piatră și balast compactat 

• 3500 m3 pământ, balast și piatră 

• 1389 m2 cofraje realizate 

• 77616 kg fier fasonat puse în operă



Deschiderea anului școlar 2021-2022 la Liceul Teologic Baptist 
„Alexa Popovici” Arad s-a desfășurat într-un mod inedit: pe 
șantierul noii clădiri a școlii, care se construiește în Aradul Nou, 
pe strada Cetății.
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La festivitatea organizată duminică, 12 septembrie 2021, au participat cei peste 1000 

de elevi și preșcolari ai noștri, însoțiți de părinți și alți membri ai familiilor, alături 

de cadrele didactice, de absolvenți, de reprezentanți ai Primăriei Municipiului Arad, 

ai Consiliului Local și ai Comunității Bisericilor Baptiste Arad. Un moment festiv și 

un prilej de a-i mulțumi lui Dumnezeu pentru istoria și evoluția școlii, pentru efortul 

și binecuvântarea de a crește în număr și în calitate, pentru viziunea și bucuria 

de a construi un spațiu modern, pentru viitorul cetății, al comunității, în care să le 

asigurăm copiilor condițiile reușitei. Dumnezeu să ne ajute!

Deschidere an școlar
pe șantier
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Raport
financiar
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Venituri pe categorii: Venituri

CheltuieliCheltuieli pe categorii:

Sumele din tabel reprezintă sume colectate și efectuate atât în/din conturile Fundației, 
cât și în/din contul dedicat proiectului de construcție al liceului din cadrul Comunității Creștine Baptiste Arad.

Pentru orice informații suplimentare legate de datele financiare ale Fundației, ne puteți contacta pe office@edufort.ro.

Încasări persoane juridice (donații, sponsorizări) 3.997.300 83%

Încasări persoane fizice (evenimente, școală, formulare 3,5%, donații online) 150.580 3%

Încasări biserici 653.247 14%

Total încasări 4.801.127

Construcție (execuție și organizare de șantier)  2.208.263 88%

Taxe, avize, proiectare, documentații  143.321 6%

Cheltuieli de marketing  55.000 2%

Cheltuieli administrative (salariați, servicii, consultanță, abonamente, utilități)  92.010 4%

Total cheltuieli  2.498.594 

Categorie venit Suma (lei) Proporție

Categorie cheltuială Suma (lei) Proporție

Raport financiar

Persoane juridice

Persoane fizice

Biserici

Construcție

Taxe, avize

Marketing

Administrative



Îți mulțumim!

Sediu: Strada Mărășesti, Nr. 24, Arad, Arad

CIF: 43858173

Email: office@edufort.ro

www.edufort.ro

Fundația pentru Educație de Calitate
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