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Fundaţia Danis Credem în

Noi, Fundația Danis pentru Dezvoltare Managerială, 
susținem excelența profesională și responsabilitatea 
socială a managerilor, a oamenilor de afaceri și 
a antreprenorilor, prin programe de dezvoltare 
managerială şi antreprenorială.

Fundația a fost înființată în anul 2000 de către firma 
Danis Consulting ca parte a strategiei de implicare în 
viața comunității și de promovare a responsabilității 
sociale.

Echipei noastre s-au alăturat în acest an voluntari extraordinari cărora le mulţumim mult pentru tot ajutorul 
pe care ni l-au dat:

Amalia Govor
Andreea Niţescu
Bogdana Neamţu
Bogdan Nicule
Cătălin Hladi
Daniel Szatmari
Dorina Moigrădean
Doru Tonea

Echipa fundației:

Rezultatele anului 2013 care ne bucură cel mai mult:

Inovaţie - promovăm profesionalismul în rândul 
managerilor, antreprenorilor și al oamenilor de afaceri 
și credem că acesta poate fi desăvârșit doar prin 
inovație și creativitate.

Cooperare - credem că rezultatele obținute în 
echipă sunt întotdeauna mai valoroase, de aceea 
cooperăm în tot ceea ce facem cu firme, autorități 
publice, universități, licee, alte ONG-uri, organizații 
internaționale sau alți parteneri cu interese și scopuri 
comune.

Etică și respect  - prețuim și încurajăm onestitatea, 
respectul reciproc și relațiile bazate pe încredere și 
transparență.

Pasiune - dedicăm proiectele noastre celor cu care 
lucrăm, pentru că ne pasă de dorințele și nevoile lor.

și promovăm prin toate proiectele noastre valorile:

Dan Paula

Nelu
Pamela

Dan Ionescu, preşedinte fundaţie

„Când priveşti în urmă, vezi realizările şi momentele bune trăite şi te 

bucuri de ceea ce a fost. Aşa şi Fundaţia Danis, a avut un an cu reuşite 

de care suntem toţi mândri – se pot vedea în aceste pagini. Când priveşti 

înainte vezi dificultăţile care urmează şi te gândeşti, poate prea mult, la 

ele. Ştim că tot ce urmează vom depăşi într-un singur fel – împreună cu cei 

care cred, cu pasiune, în aceleaşi lucruri.”

Rezultatele 

anului 2013

Am avut un impact pozitiv în educația a peste 
160 de tineri, elevi și studenți, pentru a deveni 
responsabili pentru ei înșiși și cei din jurul lor.

Am finalizat cu succes proiectul „Viitori 
Antreprenori Europeni”, din cadrul programului 
Comisiei Europene „Erasmus for Young 
Entrepreneurs”, implicând 22 de antreprenori în 
schimburi de experienţă internaţionale.

1.200 de oameni din 15 instituții medicale 
clujene au acces zilnic la internet și televiziune 
datorită proiectului „Sănătate cu generozitate”, 
aflat în al cincilea an de desfășurare datorită 
partenerului nostru de încredere Electrogrup.

Dezvoltarea managerială și educația antreprenorială sunt cele două 
mari direcții pe care le urmăm prin programele noastre. Susținem excelența profesională a 
managerilor și a antreprenorilor, îi încurajăm și îi sprijinim să se implice în activități de responsabilitate socială. 
De asemenea, promovăm antreprenoriatul ca alternativă de viață, prin proiecte de dezvoltare a abilităților 
antreprenoriale și de planificare a afacerilor.

Am implicat peste 36 de firme, instituții publice, 
organizații neguvernamentale, școli, spitale în 
parteneriate dezvoltate în folosul comunității.

26 de manageri din diverse firme clujene ni s-au 
alăturat în proiecte de responsabilitate socială.

Am mobilizat peste 200 de suporteri care 
au contribuit cu peste 25.000 de lei pentru 
proiectele noastre, prin evenimente precum 
Swimathon Cluj, Degustarea de Vinuri şi Afaceri 
Clujene şi Cercul de Donatori Cluj.

Dragoş Sabău
Gabriel Bădescu
Lavinia Stan
Marius Conţiu
Raluca Igreţ
Sanda Anca
Vlad Ionescu

Cordelia



Viitori Antreprenori Europeni

Sănătate cu generozitate

Programe

Programe
Schimburile de experiență au avut loc în cadrul 
proiectului „Viitori antreprenori europeni”, finanţat 
de Comisia Europeană prin programul „Erasmus 
pentru tinerii antreprenori”. Până la finalul anului 
2013, 43 de antreprenori sau viitori antreprenori s-au 
înscris în program, iar 22 dintre ei au fost implicaţi în 
schimburi internaţionale de succes.

Prin acest proiect, sprijinim antreprenori sau viitori 
antreprenori din România să își dezvolte afacerile sau 
ideile pentru un nou business, lucrând în echipă cu 
antreprenori cu experienţă din alte ţări ale Uniunii 
Europene. De asemenea, oameni de afaceri de 

succes de la noi din ţară pot împărtăşi din experienţa 
lor, iar afacerile lor pot deveni modele de bună 
practică pentru alţi europeni.

Mihai Baba, arhitect pasionat de videomapping, este 
unul din tinerii care au beneficiat de trainingurile 
de antreprenoriat ale Fundației Danis. El a ajuns 
să lucreze timp de două luni pentru dezvoltarea 
propriei afaceri alături de un arhitect italian de succes 
din Florența. La câteva săptămâni de la plecarea 
în schimbul de experiență, Mihai vorbea despre 
experiența lui doar la superlativ: „Am lucrat până 
acum la câteva reconversii din zonă, la modernizarea 
unei mici piscine private din Elveția și, cel mai mult, 
la o vilă din Istanbul. Săptămâna viitoare se pare 
că voi avea ocazia să lucrez și la un centru social 

În 2012, Electrogrup, finanțatorul proiectului, a decis 
să continue plata abonamentelor TV și de internet, 
în funcție de cerințele instituțiilor, pentru încă doi ani. 
De asemenea, unde a fost nevoie au fost cumpărate 
alte televizoare și calculatoare. Valoarea totală a 
sponsorizării este de 5.500 de euro.

Astfel, în 2013, 1.200 de oameni din 15 instituții 
medicale clujene au avut acces zilnic la internet și 

“Sănătate cu generozitate” este un proiect iniţiat 
de oameni cu suflet mare, din drag pentru 
semenii lor. Susţinem întotdeauna iniţiative de 
responsabilitate socială care au în spate astfel de 
oameni.

televiziune datorită acestui proiect, aflat în al cincilea 
an de desfășurare. Oamenii pot rămâne conectați 
la lumea din afara spitalului, iar timpul petrecut aici 
trece parcă mai ușor pentru ei.

Proiectul „Sănătate cu Generozitate” face parte 
din programul Fundației Danis numit Coaliția 
Business to Business. Programul are scopul de a 
educa tinerii manageri să devină promotori activi ai 
responsabilității sociale.

din Etiopia. Am lucrat câteva zile pe planuri, dar din 
fericire nu au fost excesiv de tehnice. Alte câteva zile 
am făcut un colaj digital - a fost un deliciu. Și, cel 
mai mult fac modelare 3D. Deci, din punctul ăsta de 
vedere (și din altele) e excelent. Lunea trecută am 
avut ocazia să prezint lucrările mele (proiecții, grafică 
2D, scanări 3D etc.) în fața întregului birou. Recepția 
a fost favorabilă. Lunea aceasta, Andre [antreprenorul 
gazdă] mi-a spus că în ultima săptămână din schimb, 
înainte să plec, va organiza un farewell party la birou, 
la care voi avea ocazia să fac o proiecție de interior, 
în fața altor arhitecți, regizori și potențiali clienți”.

Prin intermediul nostru, au acceptat să împărtăşească 
din experienţa lor cu tineri antreprenori nouă oameni 
de afaceri de succes din România, mai precis din 

Cluj-Napoca, Târgu-Mureş şi Bucureşti. Aceştia au 
experienţe de business extraordinare în domenii 
precum turism, antreprenoriat social, resurse umane, 
comunicare, consultanţă, arhitectură, producţie şi 
vânzare de vinuri.

Bugetul proiectului pentru perioada mai 2012 - 
ianuarie 2014 este de aproximativ 60.000 de euro, 
din care 5.500 de euro sunt contribuția Fundației 
Danis, realizată cu sprijinul comunităţii clujene prin 
evenimente precum Swimathon Cluj şi Degustare de 
Vinuri şi Afaceri Clujene. Restul de fonduri reprezintă 
finanțarea Comisiei Europene. Partenerii noștri în 
acest proiect sunt Institutul Postliceal Phoenix din 
Cluj-Napoca şi Quarter Mediation din Olanda. 

Începutul oricărei a
faceri de su

cces înseamnă profesionalism şi pla-

nuri temeinice, dar mai ales oam
eni pe care te

 poţi baza să creşti. Prin 

schimburile de expe
rienţă „Erasmus pentru tinerii antreprenori”, am 

adus oameni extraordin
ari şi experi

enţe de afaceri valoro
ase în viaţa 

unor antreprenori aflaţi la început de drum.

Iunia Cordea, Manager Comunicare & HR Electrogrup

“Ne bucurăm să susţinem în mod strategic condiţii mai bune de 

spitalizare pentru pacienţii internaţi pe termen lung în spitalele 

clujene. Continuăm în 2014 cu dotarea saloanelor şi a sălilor de 

terapie intensivă cu aparate de climatizare.”



Internship Cluj
Programe

70 de studenți din Cluj și-au dezvoltat abilitățile și și-au 
făcut experiență de muncă prin stagii de internship 
organizate cu ajutorul nostru, în cadrul programului 
Internship Cluj. 85% dintre studenții participanți la 
program cred cu tărie că programul îi va ajuta în 
obținerea unui loc de muncă. Din 2006 desfășurăm 
programul “Internship Cluj” (www.internshipcluj.ro) 
în parteneriat cu Asociația Studenților de la Business. 
Creăm legături între studenți și companii locale, oferim 
tinerilor (peste 800 până la finalul lui 2013) șansa 
să se dezvolte profesional alături de specialiștii din 
organizații locale.

Ne dorim ca acest program de internship să devină 
pentru companii o modalitate de implicare a lor în 
dezvoltarea comunității clujene, incluzând în strategiile 
lor de responsabilitate socială oferirea de experiențe 
de învățare studenților.

Partenerii noștri din 2013 au fost Primăria Cluj-
Napoca, Danis Consulting, Universitatea „Babeș-

Bolyai”, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și Cluj 
International Club. Au susținut programul prin oferirea 
de locuri de internship 20 de firme și organizații 
clujene:  ArhiPro, Asociația Preventis, Auchan România, 
Autism Transilvania, Bufab România, Clujul Are Suflet, 
CM Jeler, Danis Consulting, Electrogrup, Evalueserve, 
Ferrosan (parte a Grupului Pfizer), Friesland Campina, 
Geta Ungurean, Impress, Lifetraining, Office Depot, 
Sykes Cluj-Napoca, Terax și Testo România.

„Acest internship a fost pentru mine ceva cu totul nou şi am avut de învăţat pe toate planurile, am avut ocazia să lucrez într-un mediu profesionist şi să-mi clarific opţiunile profesionale pentru viitor...” 

“Demersul Fundaţiei Danis de a fi interfaţa între comunitatea 

studenţilor şi mediul de afaceri s-a concretizat excelent în anul 

2013 prin organizarea programelor de internship şi suntem mândri şi 

recunoscători că am făcut parte dintre sponsori”.  

Bogdan Surdea, Site Director, Sykes Cluj-Napoca

unul dintre studenţii interni

EduPractic 2013
Programe

30 de elevi din colegii tehnice din Cluj-Napoca au 
fost pregătiți pentru găsirea unui loc de muncă, iar 
17 dintre ei au avut șansă să lucreze, timp de o lună, 
în domeniul în care se pregătesc, la firme locale de 
profil, câștigând primii lor bani.

Activitățile proiectului „EduPractic”:
Curs de educație financiară și de pregătire pentru 
găsirea unui loc de muncă pentru elevi de la Colegiul 
Tehnic Energetic și Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”, 
susținut de organizația Learn & Vision.
Practica elevilor la firmele: Electrogrup, EnergoBit 
Group, Modern Bau, ELM Electromontaj Cluj, ACI 
Cluj și Romsoft.

Cele mai importante lucruri pe care spun elevii că 
le-au învățat:
- ce înseamnă munca în construcţii sau ca și 
electrician;

Iunia Cordea, Manager Comunicare & HR Electrogrup

“Ne bucurăm să susţinem continuarea programului EduPractic, care 

formează meseriaşii de mâine. Le mulţumim companiilor care ni s-au 

alăturat în acest an. Ştim că rezultatele vor spori cu fiecare umăr în 

plus în proiectul acesta.”

- chestiuni practice, precum montarea de panouri 
electrice sau de calorifere, cablare, mufare etc.
- de ce e important să muncești cu toată seriozitatea 
și să fii punctual;
- cum trebuie să îţi asumi lucrurile făcute greșit și 
cum să le repari.

„Mă caracterizează punctualitatea și seriozitatea. Fac 
cu responsabilitate orice muncă. Sunt o persoană 
îndemânatică, mi-a plăcut de mic să repar lucruri 
prin casă și să aflu ce se găsește în interiorul 
diferitelor mecanisme. Aș dori să învăț mai multe în 
acest domeniu, promit seriozitate și dacă se poate 
să continui să lucrez toată vara și chiar și după 
terminarea școlii”. (fragment dintr-o scrisoare de 
motivaţie a unui elev participant la program)

Valoarea totală a proiectului a fost de aproximativ 
35.000 de lei, din care 22.500 de lei au fost oferiți 
de Electrogrup – finanțatorul principal, restul de 
fonduri reprezentând contribuția Fundației Danis și a 
firmelor partenere.

Susţinem tinerii să își ia viața 
în propriile mâini, să fie 
responsabili faţă de ei înșiși 
și faţă de alţii. Facem asta 
prin internshipuri de calitate, 
transparente și echitabile.

Am inițiat parteneriate cu profit în bine pentru 
Cluj. Prin proiectul „EduPractic”, am adus 
împreună oameni din firme competitoare pe 
piață, dar partenere în comunitate, precum 
și organizaţii, licee - toate având același 
scop: să îi facă pe elevi să le placă meseria 
pe care o învaţă la școală și să aibă prima lor 
experienţă de muncă.



Cluj. Împreună au înotat 147 de bazine, adică 7,35 
km, reușind să mobilizeze peste 11.000 de lei 
pentru antreprenori aflaţi la început de drum.

„Fiind direct implicată, prin natura activității mele 
zilnice, în acțiuni de instruire și consultanță pentru 
dezvoltarea afacerilor, am înțeles importanța 
dezvoltării unui comportament antreprenorial 
adecvat, cât și necesitatea dobândirii unor abilități 
și cunoștințe menite să contribuie la succesul în 
afaceri, cu accent în rândul tinerilor. Și în această 
direcție sunt orientate și programele Fundației 
Danis. Am susținut și voi susține în continuare 
proiectele fundaţiei, pentru că am simțit că pot 
astfel contribui activ la îmbunătățirea calității vieții și 
la susținerea unui mediu de afaceri sănătos” (Sanda 
Anca, consultant în dezvoltarea afacerilor).

Fundaţia Danis - 

în alte proiect
e de 

dezvoltare comunitară

Împreună cu experții noștri de încredere 
suntem implicați în alte proiecte de 
dezvoltare managerială și educație 
antreprenorială în comunitate. Promovăm 
antreprenoriatul, inovația, creativitatea, 
etica, respectul, transparența, implicarea în 
comunitate, cooperarea și responsabilitatea.

În anul 2013, am continuat demersurile de 
dezvoltare a unui program local de internship, la 
nivelul comunităţii clujene. Cu ajutorul Primăriei Cluj-
Napoca, al Universităţii „Babeş-Bolyai”, al Universităţii 
Tehnice, al International Club şi al firmelor din mediul 
de business local, am agreat un set de principii de 
bună practică care să fie folosite în implementarea 
programului de internship. De asemenea, tot mai 
multe firme, multinaţionale sau locale, au hotărât 
să se implice în program prin oferirea de locuri de 
internship de calitate, echitabile şi transparente.

De asemenea, am lucrat cu 15 tineri din medii 
defavorizate din Oradea în cadrul unei tabere 
de dezvoltare personală organizată de FRCCF la 
Șuncuiuș, județul Bihor. I-am ajutat pe tineri să învețe 
lucruri noi despre ei înșiși, legate de interesele, 
motivația și abilitățile pe care le au sau trebuie să le 
clădească pentru a începe să își facă planuri pentru 
viața lor ca și adulți independenți și responsabili.

În toamna anului 2013, am început colaborarea cu 
Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale 
Comunicării, din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai”, 
în cadrul unui proiect de implicare a comunităţii în 
dezvoltarea programelor educaţionale ale facultăţii. 
Experţii Fundaţiei Danis oferă consultanţă pentru 
construirea programului de strângere de fonduri, din 
surse private, şi contribuie la implementarea acestuia 
în următorii cinci ani.

Am contribuit la dezvoltarea ONG-urilor clujene, 
aflate la început de drum, prin organizarea unui 
atelier de strângere de fonduri. Aici, ONGiştii 
au învăţat cum să solicite contribuții, donații, 
sponsorizări, cu tot entuziasmul și motivația necesare 
ca să aibă succes în fundraising.

Alături de noi
Swimathon Cluj

Degustare de Vinuri şi Afaceri Clujene

Cercul de donatori

Ne bucurăm de încrederea și sprijinul oferit 
de comunitate. În 2013, am mobilizat peste 
200 de suporteri care au contribuit cu peste 
25.000 de lei pentru proiectele noastre de 
antreprenoriat și de dezvoltare profesională a 
tinerilor. Aceștia au participat la evenimentele 
speciale sau au direcţionat 2% din impozitul 
pe venit plătit statului. Le mulţumim tuturor!

10 oameni extraordinari (Andreea Niţescu, 
Bogdana Neamţu, Bogdan Nicule, Cătălin Hladi, 
Daniel Szatmari, Dorina Moigrădean, Doru Tonea, 
Lavinia Stan, Sanda Anca și Vlad Ionescu) au înotat 
pentru proiectul „Viitori Antreprenori Europeni”, la 
Swimathon Cluj, organizat de Fundaţia Comunitară 

În noiembrie 2013, am organizat un eveniment 
aparte de strângere de fonduri – o degustare de 
vinuri. La eveniment ne-au fost alături peste 40 
de prieteni, colaboratori și parteneri, iubitori de 
antreprenoriat și de vinuri și produse gourmet. Cu 
ajutorul lor, am strâns 4.000 de lei pentru proiectele 
de antreprenoriat ale fundaţiei. Le mulțumim 
gazdelor – Marius Conţiu (Comtesse du Barry) și 
Ioana Bidian-Micu (expert oenolog) - pentru acest 
eveniment deosebit! Îi mulțumim și lui Cătălin Hladi 
pentru fotografiile superbe.

La finalul anului 2013, am prezentat proiectul 
„EduPractic 2014” în cadrul Cercului de Donatori 
susţinut de Fundaţia Comunitară Cluj. 27 de donatori 
au ales să sprijine proiectul destinat tinerilor din 
colegii vocaţionale, contribuind cu 8.500 de lei 
pentru bursele acestora, ca să învețe meserie de la 
oameni cu experiență din firme clujene.

Ştefan Gadola, Vicepresident, Energobit

„Spiritul antreprenorial este o parte importantă a afacerii noastre motiv pentru care ne 

implicăm în dezvoltarea tinerilor încă de la începutul carierei. Pe parcursul anului 2013, 

am colaborat cu succes cu Fundaţia Danis în includerea tinerilor absolvenţi în activitatea 

noastră curentă. Considerăm că experienţa colegilor noştri poate fi de un real ajutor pentru 

aceştia să experimenteze partea practică a modelului nostru de business, şi de ce nu, să îşi 

găsească un loc în echipa noastră. Astfel de colaborări ne pot ajuta pe noi ca şi membri în 

comunitatea locală să explorăm noi talente, precum şi să le punem la dispoziţie un mediu în 

care aceştia să se poată dezvolta şi să îşi clădească o carie
ră de succes”



ACCORD-BIROU DE TURISM
ACI CLUJ
AMPRENTA
ARHIPRO
ASOCIAŢIA LEARN & VISION
ASOCIAȚIA PREVENTIS
ASOCIAŢIA STUDENŢILOR DE LA 
BUSINESS
AUCHAN CLUJ
AUTISM TRANSILVANIA
BUFAB ROMÂNIA
CĂTĂLIN HLADI PHOTOGRAPHY
CLUJUL ARE SUFLET
CLUJ INTERNATIONAL CLUB
CM JELER
COLEGIUL TEHNIC DE 
CONSTRUCŢII „ANGHEL 
SALIGNY”
COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC
BOUTIQUE COMTESSE DU BARRY 
CLUJ-NAPOCA

COMISIA EUROPEANĂ
ELECTROGRUP

Mulţumim
Mulţumim principalilor noştri finanţatori, care ne-au fost alături în 2013 şi au 

crezut în programele noastre:

Mulţumim, de asemenea, partenerilor şi colaboratorilor noştri, care ne-au oferit 

sprijin în implementarea programelor:

Raport financiar
2013

EURO LEI

venituri: 68.038 300.662

venituri fonduri europene 43.136 190.616

venituri din mediul de afaceri/firme româneşti 13.928 61.550

alte venituri 10.974 48.496

cheltuieli: 67.552 298.513

cheltuieli directe pe proiecte 44.995 198.834

cheltuieli fixe 22.557 99.679

surplus/fond de rezervă 486 2149

val medie euro/an 2013 (curs BNR) 4,4190

Venituri Distribuţie venituri

INTERNATIONAL PAPER 
BUSINESS
LIFETRAINING
MODERN BAU
OFFICE DEPOT
ORDINUL ARHITECŢILOR ROMÂNI 
DIN TRANSILVANIA
ORGANIZAŢIA STUDENŢILOR DE 
LA UNIVERSITATEA TEHNICĂ
PRIMĂRIA CLUJ-NAPOCA
QUARTER MEDIATION
ROMSOFT
ROY&DÂMBOVICEANU CORCOVA
SYKES CLUJ-NAPOCA
TERAX
TESTO ROMÂNIA
TRANSYLVANIA HOSTEL
TVR CLUJ
UNIVERSITATEA „BABEŞ-BOLYAI”
UNIVERSITATEA TEHNICĂ CLUJ-
NAPOCA

Cum vă puteți implica în munca noastră?
Dacă sunteţi persoană fizică puteţi aduce o 
schimbare în comunitate alături de noi astfel:
- direcţionaţi 2% din impozitul pe venit pe care îl 
plătiţi statului;
- donaţi o sumă de bani direct în contul Fundației 
Danis;
- participaţi la evenimentele noastre;
- fiţi unul din voluntarii noștri, convingeți-vă colegii și 
angajatorul să vă implicați în proiecte din comunitate.

Dacă reprezentați o companie, puteţi susține 
misiunea noastră astfel:
- formați o coaliție cu partenerii dumneavoastră de 
afaceri, clienți sau furnizori, și implicați-vă managerii 
în rezolvarea unor probleme din comunitatea 
clujeană. Alăturați-vă programului nostru „Coaliții 

Business to Business”, ca să vă implicați în 
comunitate, să vă motivați angajații, să le dezvoltați 
abilitățile manageriale și să vă cunoașteți mai bine 
partenerii de afaceri;
- direcţionaţi 20% din impozitul pe profit plătit 
statului, în limita a 3‰ din cifra de afaceri a 
companiei, către Fundația Danis;
- iniţiaţi un program de donaţii salariale în cadrul 
companiei, convingându-vă salariaţii de utilitatea 
unor donaţii de acest fel;
- convingeți-vă salariații să voluntarieze în proiectele 
noastre;
- contribuiţi in-kind, cu lucruri care sunt de folos în 
proiectele noastre (produse de papetărie, săli de 
conferințe, printing, design etc.).

Pentru detalii, scrieți-ne la: office@fundatiadanis.ro.

DANIS CONSULTING
DEXIGN
DT CONSULT
ELM ELECTROMONTAJ CLUJ
ENERGOBIT GROUP
ENERGOM
EVALUESERVE
FACULTATEA DE ŞTIINŢE 
POLITICE, ADMINISTRATIVE ŞI ALE 
COMUNICĂRII
FERROSAN
FRIESLAND CAMPINA
FUNDAŢIA COMUNITARĂ CLUJ
FUNDAŢIA ROMÂNĂ PENTRU 
COPII, COMUNITATE ŞI FAMILIE
GETA UNGUREAN
IMAGINE MEDIA
IMPARTA
IMPRESS
INSTITUTUL POSTLICEAL 
PHOENIX

63% 66%

1%

fonduri europene cheltuieli directe pe proiecte

cheltuieli fixe
fond de rezervă

alte sursemediu de 
afaceri românesc

21% 33%16%
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