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RAPORT ANUAL
a Asociaţiei Mutatis Mutandis,
aferent anului 2015
I. Raport de activitate
Asociaţia Mutatis Mutandis a fost înfiinţată prin sentinţa civilă nr. 180/PJ/2007 din
29.10.1997 a Tribunalului Bacău şi a fost înscrisă în registrul special sub numărul 45 din
7.11.2007 – partea A – Asociatii, sectiunea I, nr. certificat de înscriere 12503/180/2007, emis
la Judecătoria Bacau, iar CIF este 22794930, inregistrat la Direcţia Generală a Finanţelor
Publice a judeţului Bacău.
Activitatea efectivă a asociaţiei a început în luna noiembrie 2007, după definitivarea
tuturor actelor în condiţiile legislaţiei în vigoare.
Asociatia este persoana juridica romana de drept privat, fara scop patrimonial,
constituita pentru o durata nedeterminata. Scopul asociaţiei este susţinerea şi implementarea
activităţilor de dezvoltare individuală şi comunitară, crearea unui cadru organizat de sprijinire
a eforturilor de extindere a modelelor de bune practici privind dezvoltarea personală a
indivizilor, a grupurilor, a comunităţilor şi a societăţii în ansamblu.
Activitatile principale pe care si le propune asociatia sunt:
a. desfasurarea de activitati specifice de psihodiagnoza, psihoterapie, consiliere si
consultanta psihologica, juridica, prevenire, mediere, orientare scolara si
profesionala, reintegrare socio-profesionala, recuperare si interventie
organizationala, activitati psiho-pedagogice etc;
b. sprijinirea tinerilor in vederea constituirii unei familii, identificarea si
combaterea actelor de violenta intrafamiliala si instaurarea armoniei conjugale
pentru consolidarea institutiei familiei si prevenirea dezintegrarii acesteia, prin
actiuni de informare, psihoterapie individuala si de grup, consilieri de cuplu
etc.;
c. acordarea de asistenta psihologica adolescentilor si tinerilor prin realizarea
unor actiuni: de educatie psihosexuala, prezentare a actiunii nocive a
drogurilor, prevenire a violentei, autocontrolul agresivitatii, orientare scolara si
profesionala, planificare a carierei, deprinderea unor tehnici de atenuare si
rezolvare a conflictelor etc.;
d. realizarea de activităţi de educare, de formare şi de perfectionare;
e. realizarea unor acţiuni concrete care sa vizeze imbunatatirea climatului psihomoral si spiritual din societate prin ridicarea valorilor umaniste la rangul ce li
se cuvine intre celelalte valori si dezvoltarea sentimentului de comuniune
sociala a cetatenilor, cu scopul diminuării stării de stres si a sentimentelor de
insecuritate/ insingurare si alienare ce predomina in societatea actuala;

f. realizarea şi editarea de cărţi sau de diverse publicaţii.
Principalele activitati şi proiecte derulate în anul 2015 au fost:
 proiect Educaţia pentru viaţă. Centrul de Resurse şi Urgenţe Psihologice, finanțat
de Primaria Municipiului Bacău prin Legea 350/2005; Obiectivul proiectului este
acela de a dezvolta abilităţi şi deprinderi comportamentale pentru o mai bună
relaţionare a tinerilor în societate, prin punerea in contact a tinerilor cu personalitati
din domeniul psihologiei. Bugetul proiectului a fost de 7000 lei, din care 5000 lei de la
Primaria Bacău

 proiect „Pas în viitor. Psiholog la sat”. Principalele activități ale proiectului sunt:
Consilierea vocațională a elevilor, Workshopuri pentru formarea competențelor pentru
viață ale elevilor pentru viață și pentru gestionarea situațiilor de criză, Informarea și
consilierea părinților elevilor despre consecințele abandonului timpuriu al școlii și
despre diverse alte probleme de parenting. Proiectul este finanțat cu 30680 lei în runda
de finanțare “Investiții pentru comunități durabile”, prin care Fundația Vodafone
România și Fundația de Sprijin Comunitar își propun sa sustina proiecte derulate de
organizatii neguvernamentale in domeniile: educatiei, sanatatii si serviciilor sociale.
Parteneri în proiect: Școala Gimnazială nr. 1 Livezi, Şcoala cu clasele I-VIII Berzunţi.

 Proiect Singur acasă. Aceasta a fost program de suport psihologic de un an pentru 30
copii care sunt nevoiti sa traiasca pubertatea si adolescenta fara suportul parintilor
decedati sau doar plecati la munca in strainatate. Finantarea proiectului s-a facut prin
evenimentul 11even experiences.

 Participare la Swimathon cu un proiect de burse pentru mediul rural. Suma stransa:
5435 lei.

 Campanie de advocacy Pasajul CFR este al tuturor băcăuanilor
Proiectul a constat în realizarea unei campanii de advocacy pentru redarea
în folosință a Pasajului CFR.

II. Raport financiar
Asociaţia Mutatis Mutandis, cu sediul în Bacau, str. Mioritei 88, judetul Bacau, avand
cod unic de inregistrare 22794930, a desfasurat in exercitiul financiar 2015 actiuni cultural
stiintifice si sociale, in conformitate cu Statutul, realizand urmatorii indicatori:
 total bilant 94.891lei;
 cifra de afaceri 77.182 lei;
 rezultatul net contabil: excedent in suma de 4.730 lei.
La intocmirea situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii
contabilitatii nr 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale
Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 1969/2007.
In conformitate u prevederile art. 30 din Legea contabilitatii nr 82/1991, Preşedintele
Asociatiei confirma ca:
1. politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in
conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
2. situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare,
performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea
desfasurata;
3. persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.
Principala sursa de informare utilizata la intocmirea situatiilor financiare este Balanta
de verificare la 31.12.2015.
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