
 

 

 

 



 

În 2001 a luat fiinţă Asociaţia Esperando, asociaţia părinţilor unor copiii cu dizabilităţi, pentru 

care la acel moment în Baia Mare, nu exista nici un tip de serviciu. 

Cum părinţii nu puteau să aştepte o schimbare din partea autorităţilor, au hotărât să facă ceva ei înşişi. 

Astfel că, alături de câţiva specialişti au înfiinţat Asociaţia Esperando, prima organizaţie înfiinţată în 

judeţul Maramureş cu scopul recuperării şi integrării sociale a copiilor şi tinerilor cu deficienţe neuro-

psiho – motorii. 

Au început cu paşi timizi ne ştiind la ce să se aştepte şi ce presupune înfiinţarea unei Asociaţii. S-

au documentat, au învăţat şi au încercat să facă tot mai multe. 

După câteva luni au înfiinţat Centrul de Recuperare 

Esperando. 

Aici au încercat să ofere diferite tipuri de servicii de recuperare 

menite să îmbunătăţească starea de sănătate a persoanelor cu 

nevoi speciale. 

Serviciile de recuperare fizică, educaţie adaptată, 

logopedie, psihoterapie/ consiliere, terapii cu animale, cu 

muzică, cu jocuri, terapie ocupaţională, formarea 

deprinderilor de viaţă independentă, socializare, etc, au 

început să facă parte din programul de recuperare al fiecărui 

copil (şi mai apoi şi din cel al tinerilor şi adulţilor), în funcţie 

de nevoile individuale. 

Rezultatele nu s-au lăsat aşteptate, lucru care i-a determinat pe 

părinţi să meargă înainte cu şi mai multă îndârjire pentru copiii 

lor şi nu numai. 

Astfel că, au extins serviciile pentru ca un număr cât mai mare de persoane cu nevoi speciale să poată 

beneficia de servicii de recuperare. 

Creștem în fiecare an, adăugăm câte ceva mereu, facem mereu mai multe pentru cei care au dizabilități/ 

nevoi speciale. 

De fapt, asta ne și deosebește: fiind o asociație a părinților, familiilor și persoanelor cu 

dizabilități (care sunt și în Consiliul Director, iar Președintele poate fi, conform statutului, doar un 

părinte!), existăm pentru persoanele cu nevoi speciale!  

 Doar pentru ca persoanele cu dizabilități/ nevoi speciale să poată avea o viață frumoasă, cu vise, 

cu iubire. 

Asociaţia Esperando a devenit una dintre cele mai cunoscute organizaţii ce lucrează în domeniul 

social şi al serviciilor pentru persoane cu dizabilităţi din Maramureş, dar şi din România. 

Aceasta şi-a câştigat încrederea comunităţii prin întreaga sa activitate, prin seriozitatea de care a dat dovadă 

de fiecare dată. 

Este membră în toate federaţiile, coaliţiile şi organizaţiile umbrelă semnificative din România în domeniul 

dizabilităţii sau protecţiei copilului: RENINCO, Incluziune România, FONPC, NGOplatforMM. 

 

 

 



 

Misiunea, viziunea şi valorile organizaţiei s-au modificat şi ele, pe parcursul anilor, odată cu 

Asociaţia şi cu dezvoltarea sa.  

 

 Misiunea Asociației Esperando este de a aduce împlinire vieții celor cu afecțiuni/ 

dizabilități fizice, înlăturând incertitudinile și temerile legate de viitor. 

 

 Viziunea Asociației Esperando este o lume în care viața persoanelor cu afecțiuni/ 

dizabilități fizice să urmeze același curs cu al oricărei persoane din comunitate.  

 

 Valorile în care credem şi după care 

ne ghidăm toţi cei care facem parte din familia 

numită Esperando sunt:  

 suflet și valori înalte, 

 excelență în servicii și activități, 

 trăim în comunitate, 

 cultura omeniei și bunătății, 

 muncim și noi, nu așteptăm cu mâinile în 

sân, 

 gândim sustenabil, gândim și pentru viitor, 

 concurăm doar cu noi înșine, 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Din 2001, adică de 18 ani a luat fiinţă şi Centrul de Recuperare Esperando. 

 Copiii cu nevoi speciale din Baia Mare şi familiile lor aveau nevoie de aşa ceva, de un loc 

în care persoanele cu nevoi speciale să aibă parte de 

recuperarea atât de necesară. 

Aici au găsit o parte din lucrurile de care aveau nevoi 

astfel încât, într-o zi să ducă o viaţă cât mai apropiată 

de ceea ce mulţi dintre noi numesc normală. 

 S-a dorit crearea unui loc care să răspundă tuturor 

nevoilor acestor persoane, un loc în care să aibă parte 

de recuperare fizică, educaţie adaptată, psihoterapie, 

terapie ocupaţională, socializare, consiliere pentru 

familii, etc. 

 Pe parcursul anilor au fost îmbunătăţite constant 

metodele de lucru, introduse noi terapii, extinse 

serviciile, astfel încât un număr cât mai mare de 

persoane cu nevoi speciale să poată beneficia de aceste 

servicii. Aşa că, paleta publicului ţintă s-a lărgit, fiind 

cuprinşi în aceasta şi tineri şi adulţi cu nevoi speciale. 

 De asemenea, odată cu trecerea anilor cei care la începutul asociaţiei au fost doar nişte copii, 

creşteau şi deveneau tineri, lucru care necesita crearea unei game mai complexe de servicii. 

 Sunt tineri care ne sunt alături încă de la începuturile Asociaţiei, sunt precum copiii noştri, 

şi nu am putea să concepem viaţa fără ei.  

 Zi de zi copiii, tinerii şi adulţii cu nevoi speciale 

sunt aduşi la Centrul Esperando, cu microbuzul 

Asociaţiei. Îl aşteaptă cu nerăbdare în fiecare 

dimineaţă pentru ai duce la prietenii lor, alături de care 

îşi petrec o foarte mare parte din timp, şi de compania 

cărora se bucură în fiecare zi. Momentul în care trebuie 

să se întoarcă acasă este foarte dificil, deoarece toţi şi-

ar dori să stea mai mult la Centru. Însă, se împacă cu 

gândul că în dimineaţa următoare vor zări din nou 

microbuzul Asociaţiei aşteptându-i în faţa casei lor. 

 Familiile copiilor, tinerilor şi adulţilor cu 

nevoi speciale sunt foarte bucuroase să vadă că există 

un loc în care pot să aibă încredere, un loc în care persoanele speciale din viaţa lor se simt ca acasă, 

iar dacă întâmpină problem, ştiu că aici vor găsi mereu sprijin şi înţelegere. 



 

 Echipa Asociaţiei este precum o familie mai mare. Lucrează împreună pentru un scop 

comun, pentru binele persoanelor cu nevoi speciale.  

 Sunt oameni excepţionali care se dedică meseriei pe care o fac, şi se străduie să o facă cât 

mai bine. 

Unii dintre ei sunt alături de noi încă de la începuturile Asociaţiei.  

 Sunt oamenii care fac cu adevărat diferenţa, oameni speciali pentru care persoanele dragi 

care îi înconjoară sunt pe primul loc. 

 

Consiliul director: 

- Crăciun Andrada – Președinte         

- Radu Aurica – Vicepreședinte 

- Vlașin Călina – Membru Consiliul Director 

- Bonțe Daniela - Membru Consiliul Director 

- Șuman Iudita - Membru Consiliul Director 

 

Profesioniştii de la Centrul de Zi de Recuperare: 

- Valerica Filipaş – profesor CFM 

- Cristina Taloş – kinetoterapeut 

- Cristina Stan – kinetoterapeut  

- Florica Iambor – Psiholog 

- Ana Traistă – Îngrijitoare 

- Ramona Balog – Îngrijitoare 

- Claudia Breban - Asistent social 

- Elena Puşcaş – Asistent social 

- Horia Costin - Responsabil logistică 

 

Profesioniştii de la Birou: 

- Andrada Crăciun – Preşedinte 

- Daniel Filipaş – Manager General 

- Emilia Costin - Director Economic 

- Eva Boros – Inspector Resurse Umane 

- Daniela Savus - Office manager 

- Carolina Hoblea - Jurist 

- Mirabela Florisca - Asistent social, Coordonator consilieri orientare privind cariera 

 



 

 

 

 



 

În 2019, de serviciile Asociaţiei Esperando au beneficiat 48 de copii, tineri şi adulţi cu 

dizabilităţi/ afecţiuni fizice. 

Exceptând sărbătorile legale şi perioada de concediu, la Centrul de Recuperare Esperando, 

în fiecare zi, tinerii, copiii şi adulţii cu afecţiuni/ dizabilităţi fizice şi-au urmat programele de 

recuperare, special adaptate nevoilor lor. Şedinţele de recuperare medicală, de hidroterapie, 

hipoterapie, de dezvoltare psiho-afectivă, înot adaptat, dar şi ativităţile de socializare, au făcut 

parte din programul lor obişnuit. 

Pe tot parcursul anului au avut loc activităţi de boxercise, cluburi de dans, cluburi de 

pictură,  momente de teatru umbre, activităţi de gătit, la 

care, beneficiarii Esperando se bucurau să participe, nu doar 

pentru că le aduceau fericire, ci și pentru că sunt un element 

important în procesul de recuperare atât psihic, cât şi fizic.  

De asemenea, au avut loc nenumărate activităţi 

organizate în colaborare cu voluntarii Asociației Team For 

Youth. Activităţi din diferite domenii, alese cu atenţie şi cu 

scopuri bine definite.        

O primă activitate interesantă 

şi în acelaşi timp distractivă din ianuarie 2019, a fost vizita pe care 

persoanele cu afecţiuni fizice au făcut-o la expoziţia statuetelor de 

ceară, organizată în Baia Mare. După expoziţie s-au delectate la 

cinematograf, vizionând animaţia “ Crăiasa zăpezii” 

A urmat apoi luna februarie, în care, pentru a asigura un venit în 

plus pentru susţinerea activităţilor de recuperare, persoanele cu 

afeţiuni fizice, alături de părinţii lor, voluntari şi persoanalul 

Asociaţiei Esperando, au confecţionat mărţişoare hand made, pentru 

a fi comercializate. 

În prima zi din luna martie, tinerii Asociației 

Esperando au participat la jocurile Olimpice Speciale de 

la Cavnic, organizate de HHC România. În cadrul acestei 

competiţii, ei au parcurs diferite probe pe zăpadă (sanie, 

șotron, parașută colorată, dans, etc.). La final, toții 

participanţii au primit tricouri, medalii si diplome.  

Şi în 2019, am continuat tradiţia de dăruire a 

mărţişoarelor. Tinerii şi copiii noştri au oferit gratuit şi 

din suflet, mărţişoare realizate chiar de ei, doamnelor de 

la Căminul de Bătrâni din Baia Sprie, dar şi doamnelor şi 

domnişoarelor din cadrul câtorva instituţii din Baia Mare.  



Ziua Mamei nu putea să treacă ne observată. Ca în fiecare an, copiii şi tinerii noştri s-au 

pregătit intens pentru a susţine un moment artistic special, pentru fiinţele cele mai importante din 

viaţa lor, mamele. 

În luna mai, timp de o săptămână, o parte din beneficiarii tineri, împreună cu voluntari şi 

angajaţi au participat la cursul Visiability. În cadrul acestuia, ei au avut posibilitatea să comunice 

cu voluntarii în engleză, astfel, îmbunătăţindu-şi abilităţile de comunicare în această limbă. 

Visiability a fost un proiect Erasmus +, care s-a adresat lucrătorilor de tineret.  

Tot în această lună, persoanele cu afecţiuni fizice au avut ocazia să se întâlnescă cu 

specialişti în domeniul recuperării, kinetoterapeuţi, dar şi cu baroneasa Emma Nicholson, în cadrul 

unui eveniment organizat la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă. Aici, tinerii au avut posibilitatea 

să participe la diferite activităţi sportive. 

Luna iunie a fost plină de evenimente şi acţiuni:  

- pentru început, a avut loc în Baia Mare, o conferinţă organizată de către Asociaţia 

Esperando (în calitate de partener), în cadrul 

proiectului REAL ( Reserve A Lane For The 

Disabled), un proiect Erasmus +. La 

eveniment au participat persoane cu 

dizabilităţi implicate în proiect, personalul 

asociaţiei, autorităţi, colaboratori şi alţi 

factori interesaţi de domeniul sportului 

adaptat pentru persoanele cu dizabilităţi.  

- Interact Baia Mare a organizat un 

cros caritabil pentru Asociatia Esperando. 

- Asociaţia Esperando a organizat Ziua 

darului. Tinerii din centru au pregătit pachete cu fructe şi dulciuri, pentru elevii din clasele primare, 

de la Şcoala Mihail Sadoveanu. 

- Asociaţia Esperando împreună cu Palatul Copiilor şi voluntarii TFY au organizat 

activitatea ,,Hai la joaca!,,. 

Luna iulie a adus multă bucurie şi zâmbete.  

Vreme de o săptămână, tinerii Centrului Esperando au participat la tabăra anuală de la Ştrandul 

termal Mihăieni. Au fost zile minunate, care le-au dat 

ocazia să îşi creeze multe amintiri frumoase.  

Şi surprizele nu s-au oprit aici. Tot în această 

lună, a urmat o aventură pe cinste pentru beneficiarii 

noştri. Li s-a oferit ocazia de a participe la o activitate 

de plimbare cu caiacul, alături de prietenii de la Caiac 

Smile. Cât entuziasm şi câtă fericire a putut să le 

aducă această acţiune.  



Şi în septembrie 2019, la fel ca în anii anteriori, 

deoarece este mare susţinătoare a responsabilităţii sociale, 

familia Esperando (persoanele cu afecţiuni fizice, părinţii/ 

aparţinătorii acestora, angajaţii şi voluntarii Esperando) au 

participat la campania naţională de curăţenie ,,Let‘ s Do It 

Romania,,. 

Tot în septembrie, persoanele cu dizabilităţi, 

împreună cu personalul Asociaţiei au organizat mai multe 

activităţi sportive, în cadrul Săptămânii Sportului, printre care: actvităţi în aer liber, precum 

boxercise, dar şi activităţi la bazinul de înot. 

Octombrie este o lună specială pentru familia Esperando. 

Sărbătorim înfiinţarea Centrului de Recuperare, iar în 2019, a fost o 

aniversare deosebită, deoarece s-au împlinit 18 ani de activitate. 

Am marcat acest eveniment printr-un Spectacol aniversar – 

caritabil, în care, protagoniştii au fost chiar beneficiarii Asociaţiei 

Esperando, alături de angajaţi şi de prieteni. Spectacolul a fost 

organizat în parteneriat cu Ansamblul Transilvania, Clubul de dans 

Pro Dance 2000, Teatrul Municipal şi alţi prieteni. 

Tot în octombrie:  

- am organizat o nouă întâlnire în cadrul proiectului REAL,  

- ieşiri în aer liber, pentru activităţi sportive şi de boxercise, 

- iar fetele de la Esperando au fost răsfătate cu şedinţe de 

manichiură – pedichiură, de către elevele  Scolii Spiru 

Haret, în cadrul proiectului “O şansă pentru fiecare”. 

Ca de fiecare dată, decebrie ne-a surpins cu 

multe activităţi plăcute. 

În data de 3 decembrie, pentru a marca Ziua 

internaţională a persoanelor cu dizabilităţi,  am 

organizat alături de antrenorul de boxercise Remus 

Diaconu şi Şcola Lucian Blaga, o activitate  sportivă, la 

care au participat atât tinerii Centrului de Recuperare 

Esperando, cât şi elevi ai instituţiei respective. 

Evenimentul a avut loc chiar în sala de sport a şcolii şi le-a oferit participanţilor ocazia să se 

cunoască, să se distreze şi să facă mişcare.  

 Decembrie ne-a adus o bucurie în plus, a fost renovată o sală de recuperare fizică din cadrul 

noului centru de pe Colonia Topitorilor. Sala a fost renovată în cadrul proiectului “O sală care 

schimbă vieţi”, proiect realizat cu sprijinul Metropolitan Life. 



În urmă cu 3 ani, Asociaţia Esperando, prin eforturi 

imense, a reușit să achiziționăm un spațiu, care urmează 

să devină Centrul de Recuperare integrată Esperando. 

Acesta era într-un stadiu avansat de degradare, iar 

renovarea sălii Metropolitan Life, a fost primul pas din 

procesul de reabilitare.  

 A urmat apoi Gala Voluntarilor şi Sportivilor 

Maramureşeni, organizată de DJTS MM unde am 

participat cu mare entuziasm şi cu 3 nominalizaţi, la 3 

categorii de vârstă. Nu puteam să îi omitem pe cei care 

în mod voluntar, şi-au dedicate timpul pentru a veni în sprijinul persoanelor cu nevoi speciale. 

 Şi pentru că se apropiau sărbătorile de iarnă, tinerii cu afecţiuni fizice, alături de personalul 

Asociaţiei au dorit să le transmită colaboratorilor mesajul lor de mulţumire pentru întreaga 

colaborare din 2019, colindându-i şi oferindu-le mici cadouri personalizate. 

 Nici în acest an, Moş Crăciun nu au 

uitat de copiii, tinerii şi adulţii de la 

Esperando şi le adus darurile mult aşteptate. 

Și-a făcut apariția chiar la spectacolul de 

Crăciun “Atelierul lui Moș Crăciun”, 

organizat de Asociația Esperando, pe scena 

Teatrului Municipal Baia Mare.  

 În plus, ca de final de an, şase tineri ( 

4 cu afecţiuni fizice şi 2 însoţitori), alături 

de un lider (angajat al Asociaţiei 

Esperando) au participat la o mobilitate în 

Slovenia Rakican, în cadrul proiectului 

“We are one”, un proiect Erasmus+. Tinerii au desfăşurat diferite activităţi interactive şi au vizitat 

instituţii şi centre din oraş. 

 

Vizite  

 În 2019, în diferite momente din an, am fost vizitaţi 

de către prieteni de-ai noştri, copii din instituţiile de 

învăţământ din Baia Mare: 

- în martie, ne-au vizitat copiii de la Școala George 

Coșbuc care ne-au pregătit un frumos moment artistic, 

dedicat doamnelor si mamelor din lumea întreagă. 

- în aprilie, ne-au vizitat Copiii de la Şcoala Nicolae 

Iorga. Am cântat împreună, am legat prietenii şi la 

final, am stabilit noi modalităţi de colaborare. 



- în noiembrie, cu ocazia săptămânii fructelor şi legumelor, elevii Colegiului Transilvania au 

adunat fructe si legume, pe care le-au donat copiilor Centrului Esperando. 

- în luna decembrie, în Centrul de Recuperare am primit la fel ca în anii trecuţi, colindători de 

la diferite Şcoli partenere (Colegiul Vasile Lucaciu, Gradiniţa nr. 25, Şcoala Dumbrăviţa, 

Şcoala George Coşbuc, Colegiu Transilvania). 

 

 La rândul nostru, am făcut şi noi vizite în şcolile şi liceele din Baia Mare:  

-  în aprilie, tinerii cu afecţiuni fizice îsoţiţi de personalul 

Asociaţiei, au făcut o vizită la Şcoala Alexandru Ioan Cuza, 

unde alături de copiii de acolo, au încondeiat ouă şi s-au 

bucurat de câteva ore petrecute împeună. 

A fost un an plin de activităţi, şi aici nu le-am 

enumerat chiar pe toate.  

Dar cel mai important este faptul că, au fost noi 

oportunităţi de învăţare, progrese în recuperare, şanse 

de a petrece timp de calitate în compania unor oameni/ 

copii minunaţi, ocazii de a experimenta lucruri noi, şi mai ales, multă bucurie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Asociaţia Esperando oferă următoarele servicii de recuperare şi întreţinere 

corporală:  

 

a. recuperare fizică:  

- kinetoterapie, 

- gimnastică medicală, 

- fizioterapie: electroterapie cu curenţi tens, interferenţiali, dinamici, etc; ultra scurte; 

magnetoterapie; laser-terapie; termoterapie (împachetări cu parafină, lampă Solux, infraroşu, 

gheaţă); 

- hidroterapie, 

- detoxifiere, 

- aromoterapie,  

- masaj terapeutic, 

- masaj facial de recuperare, 

- reflexoterapie,  

- drenaj limfatic, 

- terapia Richelii,  

- terapia Fasciq,  

- terapia Trigger points,  

- terapia Pranic healing, 

- terapia Kinesiotape, 

- hipoterapie, 

- terapie cu animale,  

- terapie prin dans, 

- sport adaptat;  

 

b.  educaţie şi dezvoltare intelectuală: 

- educaţie adaptată, non formal şi informală,  

- psihoterapie,  

- consiliere psihologică pentru pacient şi familie,  

- DVI - formarea deprinderilor de viaţă independentă,  

- activităţi ludice, meloterapie şi artterapie, 

- terapie prin activităţi manuale şi creative (terapie ocupaţională), 

 

c. socializare şi timp liber:  

- acţiuni în parteneriat şi schimburi cu şcoli, licee, grădiniţe, alte 

organizaţii, 

- spectacole, sebări, aniversări, 

- ieşiri în comunitate, la instituţii de cultură şi artă, la muzee,  

- ieşiri din localitate, la iarbă verde, în natură,  

 



- excursii şi tabere,  

- activităţi în comunitate; 

 

d. sprijin pentru familii:  

- sprijin material şi produse ajutătoare pentru mobilitate,  

- consiliere pentru relaţia cu instituţiile şi reprezentarea 

intereselor în faţa acestora, 

- consiliere  cu privire la sănătatea copilului, nevoi, viitor, 

oportunităţi, 

- suport psihologic, 

Beneficiarii Asociaţiei Esperando sunt atât din Baia Mare, cât şi din împrejurimi. 

Serviciile oferite sunt de cea mai bună calitate datorită personalului calificat şi cu 

experienţă în meseria pe care o exercită. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anul 2019, a adus noi parteneriate pentru Asociaţia Esperando, care au fost în beneficiul 

persoanelor cu afecţiuni fizice, care frecventează serviciile acesteia.  

Astfel că, parteneri în diferite activităţi pe care le-am derulat de-a lungul anului ne-au fost: 

  

- Agenția Județeană Pentru Plăți și Inspecție Socială,  

- Societatea Națională de Cruce Roșie Filiala Maramureș, 

- Biblioteca Județeană Petre Dulfu, 

- Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haret”, Baia 

Mare,  

- Colegiul Național „Vasile Lucaciu” Baia Mare, 

- Liceul Tehnologic Transilvania, 

- Palatul Copiilor Baia Mare, 

- Asociația Team For Youth, 

- Școala Gimnazială „Mihail Sadoveanu”, 

- Școala Gimnazială „Dr. Victor Babeș”, 

- parteneriat 2019 – 2020 – Colegiul Național 

„Vasile Lucaciu”,  

- parteneriat 2019 – 2020 – Școala Gimnazială „George Coșbuc”, 

 

De asemenea, au fost mulţi alţi prieteni care ne-au fost alături la diferitele activităţi pe care le-

am organizat atât noi, cât şi la cele organizate de către alte persoane, pentru noi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Titlul proiectului: „O sală care schimbă vieți” 

Scopul proiectului: este creșterea calității vieții pentru 40 de copii și tineri cu dizabilități. 

Descriere:  
Proiectul a vizat reabilitarea și amenajarea unei 

săli pentru activități de recuperare pentru persoanele cu 

afecțiuni fizice. Astfel că, 40 de copii și tineri vor 

beneficia de diverse tipuri de terapie și alte activități 

educațional - sociale. 

Reabilitarea acestei săli a fost primul pas în 

renovarea Centrului de Recuperare Esperando, centru 

care va face parte din CAMPUSUL ESPERANDO, şi 

care va oferi servicii integrate pentru comunitatea 

băimăreană. 

Anul/ perioada: 01.06.2019-30.11.2019 

Finanțat de: Metropolitan Life și United Way Romania 

 

 

 Titlul proiectului: „REAL – Reserve A Lane for the Disabled” („REAL – Rezervă un culoar 

pentru cei cu dizabilități”)  

Parteneri în proiect: Suleyman Demirel University; Asociația Esperando;  Fundacion Universitaria San-

Antonio –UCAM; Rightchallenge – Associação; Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Lodzi; 

Isparta Genclik Hizmetleri ve Spor Il Mudurlugu;  

Scopul proiectului: este de ai învăța pe tinerii cu dizabilităţi, cu vârste cuprinse între 16 și 25 de ani, să 

înoate, să-și dezvolte încrederea în sine, să-i învețe abilitățile sociale și să se integreze cu alți membri ai 

societății. Scopul secundar al proiectului este de a examina bunele practici în domeniul înotului adaptat, din 

diferite țări și de a le aplica în țara noastră. În acest context, se 

dorește ca formatorii de înot să-și dezvolte metodele de 

antrenament, tehnicile de înot, obiceiurile alimentare și tacticile 

de motivare, observându-le pe teren și schimbând idei unul cu 

celălalt. 

Descrierea pe scurt a proiectului: Acesta a fost un proiect de 

parteneriat strategic, în cadrul căruia, Asociația Esperando a 

organizat cursuri gratuite de înot adaptat, cu frecvență 

săptămânală, pentru persoane cu dizabilități cu vârste între 16 

și 25 de ani, din Baia Mare și zonele limitrofe.  

Anul/ perioada: 19.11.2018 – 18.11.2020 

Cofinanțat de Comisia Europeană prin programul Erasmus+ 

 

 



 Titlul proiectului: “We are one!” 

Parteneri în proiect: Organizații din Slovenia, Lituania, 

Grecia, Bulgaria și România.  

Descrierea pe scurt a proiectului: Proiectul „We are one!”, a 

fost un proiect de mobilitate de tineret. În cadrul acestuia au 

avut loc activități non-formale în aer liber, ateliere de lucru, 

vizite la școli, grădinițe și organizații locale, discuții despre 

diferite culturi, toate contribuind la dezvoltarea personală a 

participanților din cele 5 țări. A fost în același timp și o 

experiență de cunoaștere a situației persoanelor cu dizabilități 

și nu numai, din Europa. 

Participanții au avut ocazia să învețe despre ţările lor, despre 

alte culturi, dizabilitate şi acceptare, utilizând metode 

nonformale. 

Anul/ perioada: 2019 

Cofinanțat de Comisia Europeană prin programul Erasmus+ 

 

 

 Titlul proiectului: „Melt down the (sub)cultural iceberg”  

Parteneri în proiect: Organizații din Slovenia, Finlanda și România 

Descrierea pe scurt a proiectului: Proiectul „Melt down the (sub)cultural 

iceberg”, a fost un proiect de mobilitate de tineret, care s-a axat pe diversitate 

culturală și pe diminuarea stereotipurilor și prejudecăților legate de 

subculturi muzicale (rock, rap, goth, punk, ska etc.), iar participanții au fost 

deopotrivă apartenenți ai acestor subculturi, dar și persoane care nu au nicio 

legătură cu domeniul.  

Anul/ perioada: 2019 

Cofinanțat de Comisia Europeană prin programul Erasmus+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Generali România Asigurare 

Reasigurare S.A 

 Magazin Universal Maramureș SA 

 Agro Foress SRL 

 Agro Pig SRL 

 Albalact SA  

 Alexa Ratez SRL 

 Apiland SRL  

 Gaj Comimpex SRL 

 Aqua Therm SRL 

 Asist Real SRL 

 Boden Montage SRL 

 BPC-BEE Pollen Company SRL 

 Cafee Diva Activ 

 Cargo Alisa SRL 

 Carnival SRL 

 Casa Dobro SRL 

 Castling Prod Com SRL 

 Cemavrom SRL 

 Cetina SRL 

 S. C. CIS COM SRL 

 CO-el PRO SRL 

 Comida Fresca SRL 

 S.C. COMP SGS Electrogrup SRL 

 Costescu Lux SRL 

 Costescu Tyres SRL 

 Costi & Flor SRL 

 Daia Confortab 

 Delta Engineering Automațion SRL 

 Dozer Agregate SRL 

 EAN ARI Construct SRL 

 ECO-CLEAN SRL 

 Esbal Rulment SRL 

 Expert Nord SRL 

 Famarox COM 

 Famous Electro Cristian 

 Fida Solution SRL 

 Formare Ucenici 

 Fructe Marcel 

 Gionic SRL 

 Green IT 

 Grigmar SRL 

 Harpoon Marketing SRL 

 Ica Trans Fruct SRL 

 Inside Media SRL 

 Intermetal SRL 

 Intexpert Electric SRL 

 ISO-WELT SRL 

 Italsofa România SRL 

 Izoglass SRL  

 Lolo Fruct SRL-D 

 Lourdes Trans SRL 

 Lubmar Oil & Parts SRL 

 Maralibris SA 



 Marasped Intertrans SRL 

 Maravet SA 

 Mărioara Import Export SRL 

 Master Card Topo SRL-D 

 Meko Expert SRL 

 Mercali SRL 

 Monplast Trans 

 Moruța SRL 

 Multifloor Construct SRL 

 ONE IT SRL 

 Pisano Grup SRL 

 Prislemn SRL 

 Proned Control SRL 

 Raul RCF SRL 

 Ready To Eat SRL 

 REO Medical Aparatură Medicală 

SRL 

 Revigo Prod COM SRL 

 Romexpert Data SRL 

 Ron Play 

 Rout Stone SRL 

 Rua Delivery SRL 

 Rustic SRL 

 Select Auto SRL 

 Seli Fruct 

 Sepavy Events SRL 

 Sfara Tours Baia Mare SRL 

 Sicher Impex SRL 

 Sosan SRL 

 Stradella Grup SRL 

 Tăuții Iuga 

 Techno Dozer SRL 

 TEGZO SRL 

 Tenet SRL 

 Thermo System Botici 

 Terna SRL 

 Tool Rack SRL  

 Top 59 Serv SRL 

 Topalthea SRL 

 TRAVELEDGE SRL 

 TRB Distribution SRL 

 Unique CAB SRL 

 Valman 98 SRL 

 Vegas Play Cafee SRL 

 Vicfil 

 Xtreme Computers SRL 

 Zup Demi COM SRL 

 S.C.M. Unirea Baia Mare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Despre voluntarii noștri avem doar cuvinte de laudă. Oameni deosebiți, care se implică 

activ în comunitate. 

Îi menționăm aici, pe cei care ne-au bucurat prin timpul petrecut alături de noi la Centrul 

Esperando, oferind grijă, iubire și dăruire 

persoanelor cu afecțiuni/ dizabilități fizice. 

 

 Ormeșan Liliana 

 Mitru Ingrid 

 Iluț Pop Mara 

 Nemeș Octavian  

 Nemeș Magdalena 

 Diaconu Remus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



În ceea ce priveşte partea financiară lăsăm cifrele şi graficele să vorbească de la sine. 

Bugetul anului 2019 

  

Total din 

care 

Activități 

Economice 

Total Servicii                 

sociale 

 I.   VENITURI TOTALE din activ. fără scop 

patrimonial 1,694,001 33,225 

1,660,776 

1. Venituri din contributiile membrilor, contr. ale 

membrilor și simpatizanților 133,736 
 

133,736 

2. Venituri din donatii 941,116 
 

941,116 

3. Venituri din sponsorizari 335,895 
 

335,895 

4. Venituri din dobanzi 6 
 

6 

6. Venituri din subvenții de exploatare 9proiecte: 

Dizabilitate, Turcia, Slovenia) 139,838 
 

139,838 

7. Alte venituri din activ. fără scop patrimonial 110,185 
 

110,185 

8. Alte venituri activitate economică 33,225 33,225 
 

  
   

II.  CHELTUIELI TOTALE din activ. fără scop 

patrimonial 1,413,297 13,911 1,399,386 

1. Cheltuieli material 73,112 10,036 63,076 

2. Cheltuieli cu servicii executate de terti  23,652 
 

23,652 

3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți 167,893 1,540 166,353 

4. Cheltuieli cu impozite si taxe 10,410 
 

10,410 

5. Cheltuieli cu personalul 1,113,203 2,335 1,110,868 

6. Alte cheltuieli de exploatare 615 
 

615 

7. Cheltuieli financiare  6,916 
 

6,916 

6. Cheltuieli cu amortizare 17,496 
 

17,496 

  
   

III.  Rezultatul Excedent 280,704 19,314 261,390 
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Asociaţia Esperando 

430284 Baia Mare  

Str. G. Coşbuc 6/ 6 

Tel./ Fax 0362-401363, 401364 

Mobil 0728-318371 

e-mail: office@esperando.ro  

web: www.esperando.ro 
 

Facebook: Asociatia Esperando 

 

Centru de Zi de Recuperare Esperando 

Str. Someşului nr. 3, Baia Mare (langa Sinagogă) 

Tel. (004) 0362 401365 

Mobil (004) 0773 728440 

e-mail: educatie@esperando.ro   

 recuperare@esperando.ro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.esperando.ro/
http://www.facebook.com/people/Asociatia-Esperando/1379781206

