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RAPORT DE ACTIVITATE 

al  Asociaţiei Române de Osteogeneză Imperfectă “Oameni Fragili” 

pentru anul 2018 

 

 

 

Activităţi desfăşurate 

 

1. Ca de obicei, principala activitate a fost acordarea de alocaţii financiare nerambursabile 

pentru unele familii, în scopul acoperirii cheltuielilor directe şi indirecte legate de tratamentul 

OI. Alocaţiile nerambursabile astfel acordate au însumat 16.048 de lei, şi au fost acordate 

pentru 7 familii. 

 

2. Trimiterea de sume drept cadouri de Crăciun, pentru toate persoanele cu OI din baza 

noastră de date (membri şi ne-membri, copii şi adulți), cu ocazia Crăciunului 2018. În total, 

suma astfel distribuită a fost de 4.600 lei, ușor mai mare față de anul anterior. Suntem bucuroşi 

că am putut păstra acest frumos obicei! 

 

3. Participarea unei delegații formate din 2 persoane la reuniunea anuală OIFE din Marea 

Britanie (Scoția) în perioada 18-20 august. Costurile deplasării (bilete de avion, diurnă, taxe 

de participare) au fost suportate din fondurile asociației. La terminarea reuniunii s-a redactat 

un raport sintetic al deplasării, care a fost publicat pe website-ul asociației noastre.  

 

4. Actualizarea periodică a website-ului www.oirom.ro, cu ştiri şi alte informaţii utile. 

http://www.oirom.ro/


 

 

 

5. Colectarea de fonduri, prin: completarea si trimitrerea formularului fiscal 230, obţinerea 

de donaţii din partea firmelor şi persoanelor etc. Mulţumiri sincere se cuvin tuturor care ne-

au ajutat să strângem banii necesari funcţionării! 

 

 

Cheltuieli și venituri 

 

Veniturile totale au însumat 44.717 lei, principala sursă fiind formularul 230, iar cheltuielile 

totale (inclusiv plata serviciilor contabile, a funcționării website-ului și a biletelor de avion)  

s-au ridicat la 32.674 lei, ceea ce a condus la un excedent anual de 12.043 lei. Surplusul 

cumulat (rezultat prin adiționarea excedentului existent la 31.12.2017) la sfârșitul anului 2018 

a ajuns astfel la 34.589 lei, sumă ce urmează a fi folosită pe parcursul anului 2019.  

 

 

Președinte 

Cristian-Florin Dănănău, MBA 

 


