RAPORT ANUAL
2016
Asociația E-Consult Satu Mare a fost constituită în 2008 de un grup persoane cu calificare
pedagogică și/sau științifică, din necesitatea socială de a promova conceptul de dezvoltare
durabilă în rândul comunităților locale.
Obiectivele principale ale asociației sunt: educația ecologică, ocrotirea naturii, popularizarea
științelor și educația științifică. Totodată lângă ocrotirea naturii punem accent și pe
conservarea și valorificarea patrimoniului cultural și istoric.
În activitățile organizației un loc important ocupă
promovarea dezvoltării durabile, atât în rândul
generațiilor tinere, cât și a locuitorilor adulți. Încercăm
să privim problemele de mediu la o scară mai largă și
căutăm soluții practice, întemeiate științific dar care se
integrează ușor și în mediul tradițional al comunităților
rurale. Promovarea ecoturismului, a produselor locale,
diseminarea unor informații despre metode durabile,
popularizarea bunelor practici sunt activități obișnuite
ale asociației.
Membrii și voluntarii organizației – dintre care găsim
biologi specialiști în diferite grupuri taxonomice, cu
experiență de cercetări pe teren, ecologi cu experiență
în ocrotirea naturii, pedagogi calificați, dar și artiști sau
fotografi – reprezintă o resursă umană importantă în
munca desfășurată în favoarea comunității. În
momentul de față Asociația are 20 de membrii activi, cu
vârsta între 20 și 45 de ani, care se implică în diferite
activități derulate, dar organizația are și o capacitatea

însemnată de a mobiliza voluntari, datorită
relațiilor strânse cu comunitățile locale și a
membrilor pasionați din învățământul gimnazial.
În acțiunile noastre care implică voluntari (cum ar
fi plantări de arbori) au participat până în
momentul de față peste 500 de persoane.
Colaborările
cu
instituții
și
organizații
neguvernamentale din diferite domenii, ne-a
ajutat de la înființarea asociației în lărgirea
activităților legate de protecţia mediului şi de
dezvoltarea comunităţilor.

În cadrul programului de Informare-Conștientizare, desfășurat prin muncă voluntară de către
specialiștii organizației sunt ținute prezentări și activități practice în școlile sătmărene, sau
organizate excursii de studii tematice.
Un eveniment important de promovarea științelor este ”Ziua lui Darwin”, organizat în fiecare
februarie, ocazie cu care un număr însemnat de tineri sătmăreni participă la prelegeri,
proiectări, prezentări interactive din diferitele domenii de științe, cu scopul de a populariza
gândirea critică și realizările științei

Anul 2016 în cifre:
(conform bilanțului 2016)

Denumire indicator
Ajutoare şi împrumuturi nerambursabile din ţară şi din
străinătate şi subvenţii pentru venituri
Venituri din sumele sau bunurile primite prin
sponsorizare
Venituri din diferenţe de curs valutar
Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial

95.394
2.325
29
371

Cheltuieli cu lucrările şi serviciile executate de terţi
Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi - total, din
care:
- cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte
asimilate
Cheltuieli cu personalul -total, din care:
- cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială
Cheltuieli financiare - total, din care:
- cheltuieli din diferenţe de curs valutar

294

Cheltuieli cu amortizările, provizioanele şi ajustările
pentru depreciere sau pierdere de valoare

Excedent
Deficit

0

IX. Rezultatul activităţilor economice
Profit
Pierdere
X. Venituri totale
XI. Cheltuieli totale
XII.
Excedent/Profit
Deficit/Pierdere

0
0
98.119
106.033
0
7.914

Proiecte și activități:
1. Proiectul: „Hotelul pentru insecte – o metodă economică și ecologică pentru agricultură
durabilă” (Nr contract: RO2014_C3_028)
Coordonator proiect: LEVENTE KOCZÁN...
Perioada de implementare: 01.03.2015 ‐ 30.04.2016.
Proiect finanțat prin granturile SEE 2009‐2014, în cadrul Fondului ONG în România.
Valoarea finanțării nerambursabile conform Contract: 73.974,00 Euro
Proiectul „Hotelul pentru insecte – o metodă economică
și ecologică pentru agricultura durabilă” inițiat de
Asociația E‐Consult a avut ca scop diminuarea
degradării agroecosistemelor prin conservarea activă a
speciilor polenizatoare și a insectelor prădătoare. În
perioada de raportare hotelurile pentru insecte
amplasate în 40 de localități în județele Satu Mare,
Bihor, Sălaj și Maramureș, au fost reamenajate pentru a
oferi

adăposturi mai eficiente pentru speciile țintă.
Această activitate a contribuit la atingerea
obiectivului 1, adică ”Conservarea activă a speciilor
polenizatoare și a insectelor prădătoare”. Pentru
atingerea al doilea obiectiv, adică ”Creșterea
gradului de informare și de interes privind protecția
speciilor țintă” am organizat întâlniri cu
reprezentanții comunităților locale și activități de

educație ecologică pentru tineri în
localitățile unde au fost expuse hotelurile
de insecte. În aceste activități au participat
în total 443 tineri și 724 adulți. În cadrul
întâlnirilor membrii asociației au ținut o
scurtă prezentare despre proiect, despre
importanța conservării insectelor și despre
importanța insectelor polenizatoare și
prădătoare. Pentru o mai bună răspândire
a informațiilor am distribuit pliante de
informare și s‐a realizat un film
documentar. Aceste materiale conțin informații importante despre speciile țintă a proiectului.
Mass media a fost informată prin intermediul unei excursii de studiu organizată, în cadrul căreia
ziariștii au avut posibilitatea să vizitează la fața locului instrumentele de ocrotire a naturii
amplasate. Pentru specialiștii interesați a fost organizată o conferință științifică, unde s‐au ținut
prelegeri cu teme conexe ocrotirii speciilor țintă, iar
cu ocazia unei workshop din cadrul conferinței au
fost discutate și analizate în plen rezultatele
proiectului
de
către
specialiștii
invitați.
Evenimentele organizate în perioada de raportare
au contribuit la atingerea și al treilea obiectiv, adică
la ”Răspândirea bunelor practici și experiențelor
pentru conservarea speciilor țintă”. La atingerea al
patrulea obiectiv (”Creșterea vizibilității asociației”)
a contribuit crearea pagini de internet a
organizației.
Rezultatele cuantificate a proiectului în perioada de raportare sunt:
•
40 de adăposturi artificiale îmbunătățite
•
6 voluntari implicate
•
36 evenimente de informare organizate
•
724 de adulți informați
•
14 evenimente cu scop de educație ecologică organizate pentru tineri
•
443 tineri participanți la activități de educație ecologică
•
O conferință științifică organizată
•
Excursie de studiu pentru ziariști organizat
•
44 articole despre proiect publicate
•
o pagină de internet a organizației realizat
•
un film documentar despre proiect realizat
Beneficiari directe a proiectului sunt proprietari de terenuri agricole, voluntarii, comunitățile
locale, școlari și educatori.

2. Ziua lui Darwin 2016
Nr participanți: 250 persoane
Parteneri: Muzeul Județean Satu Mare, Primăria Municipiului Satu Mare, szertar.com, Planetariul
Mobil Educațional (Asociația Pluto), Nomanid Productions.
Finanțatori: Exotic‐K, Ambo, Technosam
Evenimentul a fost realizat în data de 13 februarie în
3 locații.
Începând cu ora 10:00, la Casa Meșteșugarilor (Str.
Ștefan cel Mare nr. 18) (în limba română):
‐ „Despre evoluția omului” – prelegere ținută de
arheologul Ciprian Astalos (Muzeul Județean Satu
Mare)
‐ „Exploratori ai universului” – prezentare multimedia
‐ Expoziția “Descendența speciei umane prezentată
prin chipuri și fosile” (o călătorie în trecut cu ajutorul
lucrărilor realizate cu măiestrie și cu acuratețe științifică de artistul plastic și paleoantropolog
amator, Eduard Constantin Olaru.)
Începând cu ora 10:00 în Muzeul Județean Satu
Mare (B‐dul V. Lucaciu nr.21) (în limba maghiară)
‐ „Csalók és sarlatánok a tudományban” [Impostori
și șarlatani în istoria științei]‐ dr. Rózsa Lajos (MTA
‐ MTTM, Budapesta)
‐ „Sárkányok a Kárpátokban?” [Balaluri în Carpați?]‐
dr. Silye Lóránd (UBB, Cluj)
‐ Science show prezentat de szertar.com

Deoarece a dorit să implicăm și pe cei din rândul
adulților, în seara zilei de luni, 13 februarie am
organizat evenimentul intitulat ”Discuții de Ziua lui
Darwin” în localul District 15, unde specialiștii

invitați au prezentat câte o temă sugestivă, apoi
participanții au avut ocazia să discute cu
prezentatorii despre subiectele abordate.

‐ dr. RÓZSA Lajos (MTA ‐ MTTM, Budapesta): Csalók és sarlatánok a tudományban [Impostori și
șarlatani în istoria științei]
‐ dr. SILYE Lóránd (UBB, Cluj) ‐ Sárkányok a Kárpátokban? [Balaluri în Carpați?]
‐ dr. KERESZTES Lujza (UBB, Cluj) ‐ Snow time! mert a rovarászok télen sem alszanak [Entomologii
nu dorm nici iarna]
‐ MARTON Attila ("Grupul Milvus " Tg Mureș): A kétkedő Darwin [Indoielile lui Darwin]
Între prelegerile ținute, participanții s‐au pot bucurat de muzica BobFolk (Fehér Csaba – voce &
chitară), iar evenimentul va fi încheiat cu un concert TranSKlouD.

3. Excursii educaționale
În cursul anului 2016 voluntarii asociației au organizat 4 excursii pentru elevii școlilor sătmprene
în Ariile Protejate Râul Tur, la care au participat în total 97 tineri.

