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RAPORT DE ACTIVITATE 

al  Asociaţiei Române de Osteogeneză Imperfectă “Oameni Fragili” 

pentru anul 2020 

 

 

 

I. Activităţile desfăşurate 

 

1. Principala activitate a fost acordarea de alocaţii financiare nerambursabile pentru 

unele familii, în scopul acoperirii parțiale a cheltuielilor directe şi indirecte legate de 

tratamentul OI. Alocaţiile nerambursabile astfel acordate au însumat 13.200 de lei, şi au fost 

acordate pentru un număr de 6 familii. 

 

2. Trimiterea de sume drept cadouri de Crăciun, pentru cele mai dezavantajate persoane 

cu OI din baza noastră de date, cu ocazia Crăciunului 2020. În total, suma astfel distribuită a 

fost de 1.700 lei. Suntem bucuroşi că am menținut  acest frumos obicei! 

 

3. Donația unui aparat medical. În noiembrie 2020, asociaţia noastră a donat Spitalului 

Clinic de Urgenţă pentru Copii „Marie Sklodowska-Curie” un injectomat, marca Alaris, în 

vederea efectuării în condiţii optime a tratamentului medicamentos perfuzabil. Valoarea 

donației a fost de 7.765 de lei. Injectomatul poate fi folosit nu numai pentru copiii suferind 

de OI, ci şi pentru alți pacienți copii ai spitalului.   



 

 

 

 

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

de donaţii din partea firmelor şi persoanelor fizice, precum și prin alte activități. Mulţumirile 

cele mai  sincere se cuvin tuturor celor care ne-au ajutat să strângem banii necesari 

funcţionării noastre! În mod cu totul special, gratitudinea membrilor asociației noastre se 

îndreaptă către doamnele Doina-Liliana Klinger și Corina-Ileana Rusu, care au donat sume 

de bani în contul asociației. Dumnezeu să le aibă în paza sa! 

 

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

 

  

 

II. Cheltuielile și veniturile 

 

Veniturile totale au însumat 6.600 de lei, principala sursă fiind formularul fiscal 230, iar 

cheltuielile totale (inclusiv cheltuieli administrative precum: taxe poștale cu trimiterea 

formularului menționat, plata serviciilor contabile, a cumpărării dispozitivului de semnătură 

electronică și factura funcționării website-ului asociației) s-au ridicat la  27.500 de lei, ceea 

ce, adiționat la excedentul existent la 31.12.2019, a condus astfel la un excedent, la 31 

decembrie 2020, de 18.621 lei, sumă ce a fost utilizată pe parcursul anului 2021.  

 

 

Președinte, 

Cristian-Florin Dănănău 

doctor în științe economice 

http://www.oirom.ro/

