
 
 

THE NEW PAGAN DAWN
SECRETARIAT - REGISTRATURĂ

NR. ÎNREG. RA/TNPD/2022
DIN DATA DE 04.01.2023



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE 
 
 

2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREZENTUL RAPORT A FOST PROPUS DE CONSILIUL 
DIRECTOR ÎN CADRUL ȘEDINȚEI ADUNĂRII GENERALE CE A 

AVUT LOC LA DATA 04.03.2023 
 
 

ACESTA A FOST APROBAT DE ADUNAREA GENERALĂ PRIN 
HOTĂRÂREA NR HGA/ 1/04.03.2023

THE NEW PAGAN DAWN 
SECRETARIAT - REGISTRATURĂ 
NR. ÎNREG. RA/TNPD/2022 
DIN DATA DE 04.01.2023



Nr. Înreg. Reg. Naț. ONG.: 1458/A/2020 
C.I.F 43093143 
Cont IBAN: RO43 CECE B0003 0RON 1166 319 
Banca: CEC Bank, Sucursala Unirii, 
Monedă RON 

Sediul social: București, Str. Sergent Tache 
Gheorghe, nr. 4B, Sector 4, Romania 

E-mail: secretariat@thenewpagandawn.eu  
Telefon: (+40) 373 769 894 

Website: thenewpagandawn.eu  
  
 

 

 

3 
 

 

Cuprins 
 

 
CAPITOLUL I ................................................................................................................................... 5 

DISPOZIŢII GENERALE ...................................................................................................................... 5 
CAPITOLUL II .................................................................................................................................. 5 

THE NEW PAGAN DAWN - PREZENTARE GENERALĂ ............................................................... 5 

Membri Fondatori ................................................................................................................................ 5 

Sediul  profesional ............................................................................................................................... 6 

Obiective generale ............................................................................................................................... 7 

Patrimoniul .......................................................................................................................................... 8 
CAPITOLUL II .................................................................................................................................. 9 

CONDUCEREA ...................................................................................................................................... 9 

Structuri de conducere ......................................................................................................................... 9 

Organigrama THE NEW PAGAN DAWN ....................................................................................... 10 

ECHIPA ................................................................................................................................................. 11 

Consiliul Director .............................................................................................................................. 11 

Colaboratori Voluntari ....................................................................................................................... 12 

Specialiști .......................................................................................................................................... 13 

Parteneri pentru succes ...................................................................................................................... 14 
CAPITOLUL III .............................................................................................................................. 16 

ACTIVITĂŢI SPECIFICE - ANUL VIII AL TNPD .......................................................................... 16 

• Două evenimente comunitare ................................................................................................... 16 

• Fundraising .............................................................................................................................. 16 

• Obținerea personalității juridice a minimum 3 sucursale ale organizației și deschiderea altora 5 
  ................................................................................................................................................. 16 

• Politici Publice ......................................................................................................................... 18 
CAPITOLUL IV .............................................................................................................................. 18 
CAPITOLUL V ................................................................................................................................ 18 

 



Nr. Înreg. Reg. Naț. ONG.: 1458/A/2020 
C.I.F 43093143 
Cont IBAN: RO43 CECE B0003 0RON 1166 319 
Banca: CEC Bank, Sucursala Unirii, 
Monedă RON 

Sediul social: București, Str. Sergent Tache 
Gheorghe, nr. 4B, Sector 4, Romania 

E-mail: secretariat@thenewpagandawn.eu  
Telefon: (+40) 373 769 894 

Website: thenewpagandawn.eu  
  
 

 

 

4 
 

 

CAPITOLUL IV .................................................................................................................... 22 

REZULTATE OBŢINUTE - ANUL I AL ASOCIAŢIEI TNPD ........................................ 22 

CAPITOLUL V ...................................................................................................................... 25 

INFORMAŢII FINANCIARE - ANUL I AL ASOCIAŢIEI TNPD .................................. 25 

Venituri ............................................................................................................................. 25 

Cheltuieli .......................................................................................................................... 26



Nr. Înreg. Reg. Naț. ONG.: 1458/A/2020 
C.I.F 43093143 
Cont IBAN: RO43 CECE B0003 0RON 1166 319 
Banca: CEC Bank, Sucursala Unirii, 
Monedă RON 

Sediul social: București, Str. Sergent Tache 
Gheorghe, nr. 4B, Sector 4, Romania 

E-mail: secretariat@thenewpagandawn.eu  
Telefon: (+40) 373 769 894 

Website: thenewpagandawn.eu  
  
 

 

 

5 
 

 

CAPITOLUL I 
DISPOZIŢII GENERALE 

 

• Principiile de funcționare ale Asociației THE NEW PAGAN DAWN: 
• Asociația apără și promovează drepturile și interesele legitime comune ale membrilor săi 

strict în legătură cu scopurile și obiectivele statutare; 
• Orice alt interes care excedă scopului Asociației sau orice divergență între membrii care o 

compun se soluționează fără să fie afectată sub nici o formă integritatea Asociației; 
• Orice activități sau demersuri care contravin sau afectează în mod negativ scopului și 

obiectivelor Asociației, duc la pierderea calității de membru; 
• Asociația va adopta o atitudine constructivă în relațiile cu terții, militând pentru identificarea 

de soluții și evitând crearea unei atmosfere conflictuale; 
• Principiile fundamentale ale organizării şi funcționării Asociației sunt: democrația, egalitatea 

în drepturi, autonomia, respectul față de principiile teologiei păgâne, solidaritatea și 
transparența. 

 

 
CAPITOLUL II 
THE NEW PAGAN DAWN - PREZENTARE GENERALĂ 

 

Asociația THE NEW PAGAN DAWN funcționează pe baza propriului Statut, adoptat 
într-o primă formă de Adunarea Membrilor Fondatori, în conformitate cu legislația referitoare 
la organizațiile neguvernamentale din România. 

Membri Fondatori 
Asociația THE NEW PAGAN DAWN este persoană juridică de drept privat cu scop nepatrimonial, 
independentă, organizată potrivit Legii 26/2000 ai cărei membri fondatori sunt: 

• OLTEANU Cosmin, Președinte 
• MONA Agrigoroaiei, Prim vicepreședinte 
• LAVRIC Ioan, Vicepreședinte secund 
• HUȚUȚUI  Corneliu, Secretar  
• SEREȚAN Emanuel, Membru fondator și ex-trezorier* 

 
* MOISEI Ovidiu-Constantin, Trezorier l-a înlocuit pe Serețan Emanuel din funcția de 
trezorier ca urmare a demisiei sale din data de 18.01.2021, înregistrată sub nr. 



Nr. Înreg. Reg. Naț. ONG.: 1458/A/2020 
C.I.F 43093143 
Cont IBAN: RO43 CECE B0003 0RON 1166 319 
Banca: CEC Bank, Sucursala Unirii, 
Monedă RON 

Sediul social: București, Str. Sergent Tache 
Gheorghe, nr. 4B, Sector 4, Romania 

E-mail: secretariat@thenewpagandawn.eu  
Telefon: (+40) 373 769 894 

Website: thenewpagandawn.eu  
  
 

 

 

6 
 

A/1/18.01.2021 la Secretariatul THE NEW PAGAN DAWN. Acesta a fost aprobat ca 
trezorier de Adunarea Generală din 18.01.2022, iar prin Hotărârea Adunării Generale nr. 
D/CD/1/18.01.2022 a fost numit trezorier. 

 
Asociația THE NEW PAGAN DAWN a luat ființă în baza Încheierii Ședinței Publice nr. 
716/300/2020 din data de 01.07.2020 a Judecătoriei Sectorului 2 București. Totodată, Asociația a 
fost înregistrată la Administrația Financiară a Municipiului București Sector 2 sub Codul de 
Identificare Fiscală: 43093143. 
Sediul Asociației THE NEW PAGAN DAWN și componența nominală a Consiliului Director, mai 
precis a funcției de trezorier a fost modificată și aprobată în baza Încheierii Ședinței Publice nr. 
9641/300/2021 din data de 06.05.2021 a Judecătoriei Sectorului 4 București. Totodată, Asociația a 
modificat sediul în str. Sergent Tache Gheorghe, nr. 4B, București și la Administrația Financiară a 
Muncipiului București Sector 4, păstrând același CUI: 43093143. 

 

Sediul  profesional 
Sediul Asociației este înregistrat în Municipiul București, Sectorul 4, str. Sergent Tache Gheorghe, 
nr. 4B. Asociația este ramificată în sucursale, filiale și  reprezentanțe. 
 
La momentul actual, THE NEW PAGAN DAWN deține 4 Filiale: Cluj-Napoca, Bacău, București, 
Sibiu, 24 de Sucursale, 8 Reprezentanțe: Marea Britanie, Canada, Irlanda, Austria, Germania, Franța, 
Albania, Spania. 
 
THE NEW PAGAN DAWN deține un număr de 7 grupuri tematice specifice: Wicca, Demonolatrie, 
Odinism, Asatru, Kemetism, Șamanism, Elenism și 1 grup tematic eclectic. Aceasta are în 
administrare două Temple, unul la Cluj, închinat Zeiței Hekate, și unul la București, închinat Zeilor 
și Zeițelor din tradițiile păgâne. 
 
THE NEW PAGAN DAWN deține o Universitate, centru comunitar de educație pastorală, spirituală 
și comunitară – Universitatea Horapollo, o platformă de reprezentare a elevilor și studenților păgâni 
– Comunitatea Elevilor Politeiști. 
 
THE NEW PAGAN DAWN deține PLATFORMA PAGAN ACCEPTANCE, platformă dedicată 
reprezentării intersecționalității păgânilor (păgâni LGBTQ+, păgâni rroma, păgâni evrei etc) și 
combaterii discriminării, transformată în 2022 în organizație nonprofit prin programul Pagan Active 
Citizen Fund, program destinat sprijinirii dezvoltării organizațiilor civice în sectorul comunității 
păgâne. Aceasta a fost înscrisă de Judecătoria Cluj-Napoca prin Încheierea nr.  3611/2022 din data 
de 28.03.2022. 
 
THE NEW PAGAN DAWN deține 2 structuri media, una scrisă online – Redacția ROPAGANISM, 
respectiv una audio online – Radio YouPagan. Totodată aceasta deține o bibliotecă online și fizică, 
Biblioteca Pierdută a Hypatiei. 
 



Nr. Înreg. Reg. Naț. ONG.: 1458/A/2020 
C.I.F 43093143 
Cont IBAN: RO43 CECE B0003 0RON 1166 319 
Banca: CEC Bank, Sucursala Unirii, 
Monedă RON 

Sediul social: București, Str. Sergent Tache 
Gheorghe, nr. 4B, Sector 4, Romania 

E-mail: secretariat@thenewpagandawn.eu  
Telefon: (+40) 373 769 894 

Website: thenewpagandawn.eu  
  
 

 

 

7 
 

THE NEW PAGAN DAWN deține un Cimitir comunitar în comuna Buturugeni, jud. Giurgiu, în 
suprafață de 1000 mp, dispunând de aproximativ 200 de locuri funerare, denumit Cimitirul Păgân 
Chemarea Strămoșilor. 
 
THE NEW PAGAN DAWN deține un magazin online Tiamat.ro pentru cei interesați de produse și 
servicii păgâne, ezoterice.  
 
Baza legală de funcționare a THE NEW PAGAN DAWN este asigurată de OG 26/2000, privind 
asociațiile și fundațiile, Legii Cultelor 489/2006, dar și a legislației conexe, iar pentru stabilirea  
obiectivelor și în organizarea administrativă sunt valabile: 
 

• Statutul; 
• Actul Constitutiv; 
• Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare, cu anexele sale; 
• Regulamentul de Ordine Interioară (ROI), cu anexele sale; 
• Convențiile naționale și internaționale la care THE NEW PAGAN DAWN e parte, ratificate 

de organizație; 
• Metodologiile de funcționare a diferitelor organisme ale Asociației; 
• Hotărârile Adunării Generale/Consiliului Director; 
• Hotărârile Comisiilor și Departamentelor organizație; 
• Hotărârile Grupurilor Tematice și a diverselor organisme interne. 

Obiective generale 
 

Asociația THE NEW PAGAN DAWN are ca scop promovarea incluziunii sociale a minorităților si 
grupurilor de risc, ridicarea nivelului spiritual al oamenilor prin popularizarea informațiilor despre 
cultele păgâne/neopăgâne și despre științele ezoterice (conform Capitolului II, Art. 1 din Statutul 
Asociației). 
 
Pentru atingerea scopului propus, conform Capitolului II, Art. 2 din Statut, Asociația THE NEW 
PAGAN DAWN are în vedere următoarele obiective: 
 
a. să organizeze, promoveze, coordoneze și să sprijine activitățile cultural-religioase, social-
caritabile și științifice; 
b. să promoveze campanii de conștientizare și educare cu privire la ceea ce înseamnă 
păgânismul/neopăgânismul și științele ezoterice; 
c. să stabilească legături de colaborare cu alte organizații de profil din țară și din străinătate; 
d. să sprijine exercitarea drepturilor și libertăților specifice ale membrilor săi în cadrul și prin 
mijloacele prevăzute de Statut, precum și cele derivând din reglementări și convenții interne și 
internaționale; 
e. să promoveze proiecte care generează pagini de internet sau editarea unor publicații și cărți 
tematice; 
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f. să organizeze o bibliotecă pe teme ce țin de scopul THE NEW PAGAN DAWN; 
g. să organizeze cursuri privind religiile antice și științele ezoterice; 
h. să participe la expediții științifice cu caracter arheologic, atât în nume propriu cât și alături de alte 
organizații sau instituții; 
i. să inițieze și să susțină conferințe, colocvii, seminarii și eseuri pe teme ce țin de scopul THE NEW 
PAGAN DAWN; 
j. să promoveze o atitudine ecologică și de respect față de natură și mediul înconjurător; 
k. promovarea incluziunii sociale si prevenirea sărăciei in rândul tinerilor si copiilor din medii de 
risc; 
l. sa inițieze demersuri si activități cu scopul de a creste gradul de incluziune sociala a minorităților 
cultural-religioase, sexuale, etnice, naționale, rasiale, lingvistice si alte minorități nemenționate aici. 
j. să promoveze o atitudine ecologică și de respect față de natură și mediul înconjurător. 
 
 
Patrimoniul 

Conform Capitolului III, Art. 2 din Statut, patrimoniul Asociației THE NEW PAGAN 
DAWN se constituie din fondul inițial depus de membrii fondatori, taxa de înscriere, cotizațiile 
anuale, moșteniri, donații și finanțări, sponsorizări, dobânzi bancare, activități economice, 
înființare de societăți     comerciale, alte venituri prevăzute de lege.
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CAPITOLUL II 
CONDUCEREA 

 

Structuri de conducere 
Asociația THE NEW PAGAN DAWN  își desfășoară activitatea în structuri centrale. 

Asociația THE NEW PAGAN DAWN este reprezentată prin Președinte, iar în lipsa acestuia 
de Prim vicepreședinte. În lipsa Prim vicepreședintelui, organizația este reprezentată de 
vicepreședintele secund. 
 
Asociația THE NEW PAGAN DAWN are următoarea organizare: 

• Adunarea Generală 
• Consiliul Director 
• Structura Tehnică (formată din departamentele, comisiile, grupurile tematice, 

platformele, organismele interne și alte structuri ale Asociației) 
 
 
 

(AG) 
 
(CD) 
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THE NEW PAGAN DAWN 
SECRETARIAT - REGISTRATURĂ 
NR. ÎNREG. O/TNPD/2022
DIN DATA DE 04.01.2023

Adunarea Generală conține:

1. Arhidieceze (filiale regionale)
2. Dieceze (filiale județene)

Aprobat de Consiliul Director prin:

Președinte, Olteanu Cosmin                                                          Secretar, Huțuțui Corneliu
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ECHIPA 
 

Suntem o echipă de profesioniști, într-o continuă ascensiune, care își propune, prin 
identificarea soluțiilor optime, crearea unui climat favorabil, necesar revitalizării culturale, 
sociale, turistice și educaționale a societății civile, in spiritul apărării și promovării valorilor 
politeiste. 

Consiliul Director 
Consiliul Director și toate celelalte Structuri de organizare a Asociației asigură cadrul necesar 
implementării cu succes a tuturor activităților Asociației prin stabilirea responsabilităților fiecărei 
părți implicate în realizarea acestora, a resurselor necesare, inclusiv cele de timp, sub directa 
coordonare a Consiliului Director, cu scopul de a asigura calitatea și obținerea în timp util a 
rezultatelor propuse și, mai mult, pentru a stabili indicatorii pentru măsurarea progresului 
activităților și a celor de impact și atingerii acestora. 

 
Din Consiliul Director fac parte : 

 
Ø Cosmin OLTEANU, Președinte 

 
Tânăr antreprenor, născut în anul 2000, în prezent 

student al Universității București, Facultatea de Teologie 
Romano-catolică, respectiv a Universității Bioterra, 
Facultatea de Drept.  

În vederea dezvoltării experienței educaționale a participat la numeroase cursuri de 
formare dintre care amintim Management de proiect, Lucrător de Tineret, Comunicare și 
tehnici de negociere. 

A clădit o experiență profesională de peste 5 ani în diferite domenii de activitate ( 
marketing, IT, consultanță pentru afaceri și management). În anul 2017 și-a început activitatea 
ca și consultant în cadrul unei companii private, fiind direct implicat în scrierea și 
implementarea a numeroase proiecte de dezvoltare a unei criptomonede, dobândind astfel vaste 
cunoștințe în accesarea zona IT. 

Din martie 2016 este membru fondator și președinte al Asociației THE NEW PAGAN 
DAWN, prin intermediul căreia își dorește să dezvolte proiecte de succes care să ajute 
comunitățile situate la nivel național să își păstreze valorile și tradițiile și, totodată, să își 
valorifice potențialul cultural în vederea asigurării unei dezvoltări durabile și a creșterii calității 
vieții. 

 
Ø Mona AGRIGOROAIEI, Prim vicepreședinte 

 
S-a născut în anul 1984, în Iași, o zonă cu o importanță istorică deosebită, unde valorile 

sociale și morale sunt încă la mare preț. S-a implicat activ, încă din adolescență, în societatea 
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civilă participând ca membru al Mișcării de Autodeterminare din Kosovo în diferite activități 
legate de protecția cetățenilor și minorităților și la numeroase conferințe și seminarii pe aceste 
teme.  

A urmat cursurile Facultății de Filozofie din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza 
din Iași, obținând în anul 2010 diploma de licență. 

Și-a dezvoltat experiența profesională în domeniul securității, colaborând excelent cu 
diverse instituții din România și nu numai pentru a asigura securitatea și pacea in zonele de 
conflict. 

Din 2018 reprezintă Asociația THE NEW PAGAN DAWN în calitate de Prim 
vicepreședinte și membru fondator. 

 
Ø Ioan LAVRIC, Vicepreședinte 

 
Ioan este tânăr absolvent al Grupul Școlar Industrial "Stefan Procopiu" din Vaslui. 
Activitatea profesională a început-o încă din timpul studiilor profesionale, activând în 

diferite domenii de activitate, însă pasiunea sa pentru a oferi o voce celor neauziți a rămas 
inerentă. În acest sens, în calitate de membru fondator al Asociației THE NEW PAGAN 
DAWN, își propune realizarea de proiecte de informare și conștientizare cu privire la 
necesitatea mișcării în vederea menținerii unui status protejat a comunității păgâne din 
România și a tradițiilor și valorilor politeiste și, totodată, dezvoltarea de programe de incluziune 
socială a persoanelor excluse din pricina apartenenței păgâne. 

 
Ø Corneliu HUȚUȚUI, Secretar 

 
Huțuțui Corneliu este inginer chimist, absolvent al Facultății Chimie din cadrul 

Universității București în anul 1991. 
În vederea dezvoltării experienței educaționale a început prin a preda ca profesor de 

chimie în cadrul Liceului Industria Sticlei în București. În prezent este inginer în cadrul 
Centralei Nucleare Energetice Cernavodă și vicepreședinte a Sindicatului Lucrătorilor din 
Industria Nucleară. 

Din 2019, este membru fondator și secretar al Asociației THE NEW PAGAN DAWN, 
dar și președinte al Sucursalei TNPD Constanța. 
 

Ø Ovidiu-Constantin MOISEI, Trezorier 
 

Ovidiu este trezorierul Asociației THE NEW PAGAN DAWN și președintele 
Sucursalei Brașov a Asociației, dar și a Sucursalei Galați. 

 
Colaboratori Voluntari 

Pentru realizarea scopurilor propuse, TNPD are nevoie de colaboratori și voluntari dispuși 
să ofere sprijin în derularea programelor și proiectelor. Totodată, prin acest program de voluntariat 
dorim să venim în sprijinul tinerilor care vor să își dezvolte abilitățile și capacitățile profesionale. 
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În acest sens în anul 2022 am cooptat șapte colaboratori voluntari, selectați în funcție de 

interesele  și capacitățile profesionale ale acestora. Aceștia au posibilitatea ca după desfășurarea 
unui internship de trei luni de zile în cadrul Asociației, în funcție de pregătirea și motivarea 
acestora, pot deveni membrii cotizanți ai Asociației, adică membrii cu drept de vot. 

 
Cei trei colaboratori voluntari, aduc un aport substanțial în desfășurarea activităților 

Asociației, având experiențe în diferite domenii de activitate, și anume: 

1. Mario-Leonard CASSIAN, Jurist, Expert și Auditor contabil. 
Desfășoară activități în cadrul Departamentului Finanțe, Organizare Evenimente și 
Logistică, Serviciul Financiar, sub directa supraveghere a Trezorierului Asociației. 

2. Mihai PETRESCU, Avocat/Jurist. 
Desfășoară activități în cadrul Departamentului Juridic, sub directa supraveghere a 
Consiliului Director al Asociației.  

3. Angelica NAGHEN, Psihoterapeut, Psiholog. 
Desfășoară activități în cadrul Departamentului de Învățământ, Cultură, Tineret și Sport, 
sub directa supraveghere a Consiliului Director al Asociaţiei. 

 
 

Menționăm faptul că între toți membrii Asociaţiei (organe de conducere, colaboratori, 
specialiști, parteneri) există o strânsă colaborare, în funcție de nevoi aceștia desfășoară și alte 
activități în vederea atingerii tuturor obiectivelor propuse prin Statutul Asociaţiei și în scopul 
dezvoltării Asociaţiei din toate punctele de vedere. 

 

Specialiști 
 

Asociația THE NEW PAGAN DAWN are acces la specialiști care pot acoperi orice 
nevoie de educație nonformală, dezvoltare personală sau profesională, dezvoltare comunitară,   
pentru toate categoriile de beneficiari. 
 
 

Specialiștii THE NEW PAGAN DAWN sunt poate cei mai importanți oameni din 
organizația noastră, deoarece ei creează „produsele” și „serviciile” pe care THE NEW PAGAN 
DAWN le oferă comunităților. Specialiștii fac parte dintr-o gamă diversificată de domenii: 
traineri, manageri care creează și conduc sesiunile de training (open training sau programe 
educaționale specifice) și oferă, în funcție de proiect, consultanță de specialitate pentru 
beneficiari și organizații sau companii; programatori și web designeri ce oferă soluții complete 
în domeniul IT; ingineri din sectorul construcțiilor civile, medicale etc.; psihologi ce susțin 
diverse programe și proiecte care implică consilierea grupului țintă; arhitecți și designeri 
instruiți în instituții de specialitate; experți în agricultură, experți în dezvoltarea durabilă; 
teologi, arheologi, maeștri pe diverse Arte Ezoterice, asistenți sociali etc. 
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Momentan organizația noastră are acces la peste 10 de specialiști în domenii variate, 
precum: 

 
ü Cultură; 
ü Comunicare și limbi străine, psihologie, relații publice, training, public speaking 
ü Project management, accesare fonduri structurale și de coeziune 
ü Marketing și afaceri economice, financiar-contabil și juridic 
ü Dezvoltare durabilă, Coeziune Socială și Reinserție Socioprofesională 
ü Tineret și Lucrul cu tinerii 
ü IT și web design 
ü Teologie și Problematici de Spiritualitate 
ü Asistență Socială și Reintegrare 
ü Anti discriminare și Politici Publice 

 
 

Parteneri pentru succes 
În anul 2022 am pus bazele a trei parteneriate puternice, din diferite domenii de activitate, 

care ne vor sprijinii in atingerea obiectivelor propuse : 
 
 

PARTENER 1: Fundația Gaya 
 

FUNDATIA GAYA este o fundație veche de peste 20 de ani 
creată din dragoste pentru cunoaștere și din dragoste pentru 
animale și creaturile Pământului, ale Mamei Gaya. 
  
Totodată, Fundația Gaya a fost creată și din dragoste pentru 
oamenii sărmani care au nevoie de haine, educație, obiecte și 
alte cele necesare unui trai decent. 
  
Website https://fundatia-gaya-bucuresti.business.site/ 
Facebook facebook.com/gaya 
 

PARTENER 2. MLR & Partners 
 

MLR&PARTNERS TAX CONSULTING,LAW & 
EXPERT ACCOUNTANT S.R.L reprezintă o companie 
românească cu servicii complete de asistență în 

management, începând de la înființare SRL/PFA până la consultanță și contabilitate. 
  
Website http://mlr-partners.ro/ 
Facebook https://www.facebook.com/mlrpartners 
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PARTENER 3. European Green Progressive Interfaith Coalition 

 
European Green Progressive Interfaith Coalition (EGPIC) conectează oameni 
religioși-progresiști de diferite tradiții de credință din întreaga Europă în cadrul 
familiei noastre europene ale Partidul Verzilor European (EGP). 
 
https://gruene-bag-christinnen.de/egpic/ 
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CAPITOLUL III 
 

ACTIVITĂŢI SPECIFICE - ANUL VIII AL TNPD 
 
 
Conform celor stipulate în Statut, în al VIII-lea al Asociaţiei aceasta a fost condusă de Consiliul 
Director format din 5 (cinci) membri, care sunt de altfel patru dintre ei și membrii fondatori ai 
Asociaţiei, iar Moisei Ovidiu-Constantin este membru asociat. 
 
Pe parcursul celui de-al VIII-lea an al Asociației, Consiliul Director a adus la îndeplinire hotărârile 
adunărilor generale și a stabilit relații de colaborare cu alte organizații/instituții din țară, in 
conformitate cu Strategia de Mandat, aferentă anului 2022. 
 
Principalele aspecte avute în vedere de către membrii CD în acest an au fost următoarele: 
 
 

• Două evenimente comunitare 
Cu sprijinul Templului Zeilor Antici, Platformei Pagan Acceptance, Fundației Gaya, MLR & 
Partners și alții am organizat a II-a ediție a Bucharest Pagan Pride, unde au participat 30 de oameni 
și a durat 7 zile, reunind 8 ateliere pe parcursul a 6 zile, un târg de antreprenori păgâni și un marș pe 
Calea Victoriei din București, încheiat cu succes, așa cum reiese și din site-ul web 
bucharestpaganpride.eu. 
De Yule (Solstițiul de Iarnă) în București am organizat o celebrare cu peste 17 participanți, unde am 
reușit să oferim persoanelor petrecerea timpului într-un mod frumos. Suplimentar am organizat în 
parteneriat cu FORUMUL AJUTORULUI RECIPROC, FUNDAȚIA GAYA, PLATFORMA 
PAGAN ACCEPTANCE un târg de donații de sărbători (24-26 decembrie 2022) cu activități prin 
care am donat la peste 60 de copii hăinuțe și jucării, am oferit o sală media pentru ca copii să se 
bucure, organizat în Parcul Tineretului un târg cu dansuri și tombole pentru comunitate. 
Pe 3 decembrie 2022 am organizat alături de Fundația Gaya și Asociația Filotimo un eveniment la 
care au participat peste 20 de persoane legat de trauma abandonului și efectele ei, dar și metodele 
corecte de abordare și vindecare terapeutică. 
 
 
 

• Fundraising 
Atragerea de fonduri a întâmpinat probleme din pricina stării de sănătate a managerei de proiect, 
Andrada Popa și lipsa de fonduri pentru alocarea spre angajarea temporară a unui manager de proiect. 
 
 

• Obținerea personalității juridice a minimum 3 sucursale ale organizației și 
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deschiderea altora 5 
 
În vederea înființării a celor 3 sucursale ca filiale declarăm că acest obiectiv a fost îndeplinit intr-un 
mod parțial datorită lipsei unei colaborări eficiente intre echipa națională și cea locală a Asociației, 
dar și pe fondul unor instabilități de natură locativă a sediilor sucursalelor. Menționăm că Bacău, 
Sibiu, București au îmbrăcat personalitatea juridică. 
Important de remarcat este am reușit obținerea personalității juridice a Platformei Acceptarea Păgână 
(Platforma Pagan Acceptance), platformă de reprezentare a intersecționalității comunității păgâne 
din România (Ex. Păgân gay, păgân rroma etc) fondată în Bacău in anul 2018.  
 
Pentru a ajunge la persoanele din județele, unde nu avem incă acoperire teritorială am revenit pe o 
structură mai veche a organizației, cea de a organiza filialele/sucursalele și regional, astfel încât 
structurile regionale să poată prelua activitatea din județele fără reprezentare județeană, fapt pentru 
care am creat ”arhidiecezele” – structuri regionale și ”diecezele” – structuri județene.
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• Politici Publice 
 
Asociația THE NEW PAGAN DAWN nu a reușit din motive de lipsă de personal și timp să creeze 
ghidul pentru ANP. 
 
 
 

CAPITOLUL IV 
 

REZULTATE OBŢINUTE - ANUL VIII AL TNPD 
 

Valorile și principiile care ne-au unit, dar mai ales munca de echipă a membrilor/colaboratorilor 
TNPD, ne-au condus la rezultate mulțumitoare. Cel mai important rezultat pe care l-am obținut este 
acela că am creat parteneriate cu diverse organizații alături de care putem să realizăm proiecte de 
succes. Experții și consultanții la care avem acces și care vor împărtăși grupurilor țintă experiența 
personală si profesională prin intermediul viitoarelor proiecte/programe, reprezintă un alt rezultat de 
care suntem mulțumiți. 
 
Mai mult decât atât, prin campania de promovare a scopului și obiectivelor asociației, am reușit să 
cooptăm în echipa noastră noi membrii aderenți pentru a deveni membrii cotizanți, dar și un grup 
mare de susținători care apreciază inițiativa noastră de a dezvolta cultural  comunitățile situate la 
nivel național, precum și inițiativa de a mobiliza actorii sociali semnificativi în vederea asigurării 
unei dezvoltări durabile și creșterea calității vieții. 
 
 
 

CAPITOLUL V 
INFORMAŢII FINANCIARE  

 

Dat fiind faptul că în al VIII-lea an de activitate ne-am axat în cea mai mare parte pe partea de 
dezvoltare organizațională, elaborarea de documente interne, acaparare de noi membrii, activități 
de promovare a Asociaţiei, rezultatele financiare ale acestui an nu sunt foarte bune, însă le putem 
considera satisfăcătoare. 
 
Raport extracontabil întocmit pe baza încasărilor și a cheltuielilor efective va fi făcut public pe site 
și declarat la ANAF. 
 


