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I. INTRODUCERE



Cuvânt înainte
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Diana-Maria Onosă
Președinte adjunct

Comunitatea ONedu România

Anul 2022 a fost un an încărcat pentru echipa
noastră, ca pentru multe alte organizații din
România. Ne bucurăm să vedem cum am
reușit să creștem și anul acesta și să ajutăm
comunitate, prin fondarea centrului pentru
voluntariat. Totodată, am continuat să
investim în educație și să deblocăm lucrările la
hubul de educație digitală.

Mulțumim Doamne, mulțumim voluntari și
prietenii organizației, alături mereu de noi.



Cum am început
Am început în 2019, dintr-o dorință puternică de a crea o platformă de elearning la nivel
național. Am pornit pe drumul digitalizării ca un grup de inițiativă, devenind mai apoi, în
2020 parte din familia #MăBucurDeViață, pentru a putea face și mai mult bine în
comunitate

Noi, membri fondatori, credem în puterea tehnologiei și vrem ca educația să aibă suport
digital. Prin intermediul grupului civic pe care îl înființăm astăzi, ne dorim să oferim
suport școlilor din toată țara și să determinăm Ministerul Educației să accepte nevoile
elevilor. Fie ca, într-o zi, să ne uităm cu mândrie la decizia pe care o luăm astăzi și să ne
bucurăm de puterea cu care am dat startul unei lupte grele și plină de obstacole.

Mesajul fondatorilor
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Viziunea noastră este un sistem
educațional preuniversitar
digitalizat.

Misiune
Misiunea noastră este de a crea
progres în digitalizarea educației
preuniversitare și de a dezvolta
și digitaliza voluntariatul în
România

Valori
Responsabilitatea
Perseverența
Colaborarea
Creativitatea
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Viziune



II. ECHIPA NOASTRĂ
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Consiliul Director Adunarea Generală

Cosmin Andrei
Președinte

Diana-Maria Onosă
Președinte adjunct

Andrei-Corneliu Felecan
Vicepreședinte

Cosmin 
Andrei

Diana
Onosă

Andrei
Felecan

Amalia
Iliev

Raluca
Țonea

Ștefan
Poenaru



III. PROIECTE
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ED Party Galați - 6 mai 2022
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Am organizat pentru tinerii din Galați o petrecere caritabilă, cu scopul de a strânge
fonduri pentru reluarea lucrărilor la sistemul național de management educațional
digital din cadrul hubului de educație digitală Fii de 10. Cu sprijinul Club Infinity Galați
și a DJ Crow, Alexandra Căpitănescu și Scurt/2, am reușit să facem o seară plăcută
pentru gălățeni, reușind să strângem suma de 2284 lei.
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Campanie de crowfunding cu About You
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Am colaborat cu magazinul de shopping online About You pentru a strânge fonduri
necesare hubului de educație digitală. Cu sprijinul clienților magazinului și ai
susținătorilor organizației, am primit 10% din comanda fiecărui client About You,
strângând astfel suma de 2307 lei.
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Propuneri pentru noua lege a educației
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Organizația noastră a contribuit activ în construirea noii legi a educației din
învățământul preuniversitar, propunând construirea unui centru național de educație
digitală, responsabil de digitalizarea sistemului de învățământ preuniversitar, cu scopul
de a putea debloca astfel proiecte ale Ministerului Educației.

elevii de clasa a VIII-a să învețe doar de dimineață
elevii ce susțin examene naționale, să își poată vizualiza lucrarea înainte de
contestații, online
modificarea structurii de bacalaureat
datele de susținere a examenelor de admitere să fie diferite de la o unitate de
învățământ la alta

Principalele propuneri ale organizației:
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Promotori ai hackathonului de educație
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Digitalizarea educației este o prioritate pentru noi și pentru 61% din elevii români,
astfel că am fost parteneri în cadru EduHack, un hacktahon online prin care echipele își
dezvoltă pe parcursul a două zile soluții digitale în educație, având șansa să câștige
premii în bani pentru a își continua soluțiile dezvoltate.
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Am finalizat prima etapă din Fii de 10!

pe
nt

ru
 e

du
ca

ți
e

Când credem că nu mai putem, mai putem puțin! Am reușit să finalizăm primul feature
important al sistemului de management în educație digital. Preconizăm că în prima
jumătate a anului viitor vom lansa platforma online, printr-un eveniment în cadrul
campaniei de conștientizare a educației digitale.
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Gala Voluntariatului din România
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Am readus după câțiva ani Gala Voluntariatului în atenția comunității, reunind peste
150 de reprezentanți și oameni relevanți din mediul ONG. Am premiat 17 voluntari și
organizații, cu o activitate relevantă în domeniul lor de activitate.
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Participare activă în cadrul 
Consiliului Național pentru Tineret
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Am participat la toate întâlnirile organismului consultativ pentru tineret și am participat
activ la redactatea strategiei naționale de tineret, unde ne-am focusat pe domeniul
voluntariatului.
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Helpline & poziționări privind situația 
elevilor refugiați din Ucraina
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Am obținut primirea ca audienți a elevilor ucraineni într-un mod rapid și facil prin
colaborarea cu grupul de inițiativă Cu ochii pe educație. Pentru a veni în sprijinul
familiilor, am înființat un helpline, comunicarea fiind realizată pe WhatsApp.
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Voluntari la strângerile de fonduri pentru
ajutorarea refugiaților
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Ne-am bucurat să putem ajuta organizațiile cu mai puțini voluntari să organizeze
concerte caritabile și strângeri de fonduri pentru a achiziționa cele de strictă necesitate
și pentru a caza refugiații în spațiile dedicate lucrului cu beneficiarii acestora.



IV. RAPORT FINANCIAR



Venituri totale
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Donații
2534 RON

Sponsorizări
2307 RON

Sponsorizări în bunuri
1856.74 RON

3,5% din impozitul pe venit
270 RON

Fii de 10
3958.40 RON

Gala Voluntariatului
2056.74 RON

Logistice/Operaționale
614 RON

Cheltuieli totale

Sumă ce va fi utilizată în 2023: 338,60 RON 



V. PREZENȚĂ MEDIA



Apariții media
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Edupedu
Agerpres
IQads
Magazin Critic
Amos News
România Pozitivă
Știri.ong
Platforma CONECT
Bursa.ro

Organizația noastră s-a bucurat de o creștere semnificativă a aparițiilor în presa scrisă,
în cadrul emisiunilor radio și televizate. Am avut aproximativ 60 de apariții.
Au vorbit despre noi și/sau activitățile noastre...

Publicații online
RTV Galați - Brăila

RFI

DaddyCool
Alexandra Scoruș

TV

Radio

Persoane influente

Aluziva
Alexandra Ivașc
Mihaela Lupu
Mihaela Pripici
Gabriel Carnariu
Nicoleta Vaia

   + mulți alții



Social media
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VI. PRIETENII COR
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Ne-au fost alături în 2022

Sponsori
About You
Bookster
Trofez Shop
CraftUp România

Software Givers
Google
Microsoft
Web365
Github
Canva

Parteneri
Asociația Mă Bucur de Viață
Galantom
Anul European al Tineretului
IQAds
SMARK
CCS București
Cu Ochii pe Educație
Club Infinity Galați

Persoane și influenceri
Mihaela Lupu
Robert Diaconeasca
Silviu Faiăr

Gelu Duminică
Maria Duduman (Fă Bine)
Alexandra Popescu (CNE)
Ovidiu Damian (AMoS ED)
Mihaela Ciocan
Oana Țînțar (ANOSR)
Gabriel Carnariu
Raluca-Maria Țonea
Radu-George Pavel
Ana Mihalache (GirlUp)
Alexandra Scoruș
Alexandra Ivașc
Vlad Dumitrescu (FDSC)
Alexandra Căpitănescu




