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SECRETARIATUL THE NEW PAGAN DAWN 

SERVICIUL REGISTRATURĂ 

NR. ÎNREG. RA/TNPD/GOV.RO/1/04.01.2023 

 

RAPORT DE ACTIVITATE 

al ASOCIAȚIEI THE NEW PAGAN DAWN pentru anul de referință 2022 

care solicită acordarea statutului de utilitate publică 

 

1. Prezentarea pe scurt a organizației:  

 

Misiune: Asociația THE NEW PAGAN DAWN, în calitatea sa de asociație cu caracter cultural, 

filosofic și educativ, are drept misiune promovarea incluziunii sociale a minoritatilor si grupurilor 

de risc, ridicarea nivelului spiritual al oamenilor prin popularizarea informațiilor despre cultele 

păgâne/neopăgâne și despre științele ezoterice, și reprezentarea comunității păgâne/neopăgâne din 

România. 

 

Viziune: THE NEW PAGAN DAWN are ca viziune o societate în care minoritatile 

păgâne/neopăgâne participa în mod activ, deschis si vizibil la viața socială, politică, economică și 

culturală, iar nevoile acestora sunt adresate prin politici și servicii adecvate, pentru ca acestea să 

se bucure de respect și acceptare în comunitățile lor și în societate, în ansamblul ei. 

 

Valori: Valorile THE NEW PAGAN DAWN sunt reprezentate de respectul față de Natură, valorile 

Politeismului, Demnitatea fiecarei persoane, Implicarea comunității în gestionarea problemelor și 

autoreprezentare, Acceptarea neconditionata a diversității noastre, Respectul față de tradițiile 

strămoșești ale popoarelor, Solidaritate și sprijin reciproc, Responsabilitate personală și în fața 

legii și moralei păgâne, Egalitate de sanse, Respectarea drepturilor omului, Incredere, Credință 

și Transparență. 

 

2. Date privind organizația (asociaţia/ fundaţia/ federaţia) 

Denumirea: ASOCIAȚIA THE NEW PAGAN DAWN (NOII ZORI PĂGÂNI) 

  

Tipul de organizaţie1: ASOCIAȚIE 

 

Sediul social în localitatea         BUCUREȘTI                        județul/municipiul  SECTOR 4 

Adresa: STR. SERGENT TACHE GHEORGHE, NR. 4B  

 
1 Se va completa: asociație sau fundație sau federație, după caz 
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Telefon: FIX 0373769894  MOBIL 0761398407 

Fax: 0317803172 

E-mail: secretariat@thenewpagandawn.eu 

Situația juridică a imobilului/imobilelor în care organizația își desfășoară activitatea2: 

COMODAT 

 

3. Date referitoare la dobândirea personalităţii juridice a organizației: 

I. În temeiul Legii nr. 21/1924: 

- Sentința civilă de dobâdire a personalității juridice Nr. 716/300/2020 din data 

de 01.07.2020. 

- Sentințe civilă de modificare a actului constitutive și ale statutului: nr. 

9641/300/2021 din data de 06.05.20213 

- Sentințe civile de modificare a actului constitutive și ale statutului: nr. 

26822/300/2021 din data de 15.12.20214 

 

II. În temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000: 

- Certificat de înscriere în Registrul Național al asociațiilor și fundațiilor nr. 48 din 

data de 28.07.2020. 

- Ceritifcat de grefă nr………………..din data de…………….., prin care se face dovada 

că la data solicitării respectiva entitate este activă5 

 

4. Date privind Codul de Înregistrare fiscală  

Codul de înregistrare  fiscală La asociații și fundații este CIF, la societăți comerciale este CUI) 

nr. 1127152 /anul 2022 , eliberat de: AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ, DIRECȚIA 

GENERALĂ REGIONALĂ A FINANȚELOR PUBLICE – BUCUREȘTI, SECTOR 4 

 

5. Date privind contul bancar 

Cont bancar nr. RO43CECEB00030RON1166319 

deschis la (denumirea băncii) CEC BANK S.A. 

Numele și calitatea deținută a persoanei/persoanelor cu drept de semnatură: 

OLTEANU COSMIN - PREȘEDINTE 

 

6. Date privind organizarea şi funcţionarea asociaţiei/fundaţiei/federaţiei 

a. Organele de conducere, administrare şi control, potrivit statutului                

 
2 Se va completa, după caz: proprietate, chirie, comodat, altele) 
3 Se va completa, dacă e cazul, dacă au fost modificări ale statutului 
4 Se va completa, dacă e cazul, dacă au fost modificări ale statutului 
5 Acesta se va solicita în două etape: valabil la data solicitării utilității publice și, după caz, în etapa finală a analizei 
dosarului, când se elaborează proiectul de hotărâre a Guvernului (se eliberează la cerere, gratuit și este valabil 30 
de zile de la data eliberării) 
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Nr.
crt. 

Organe de conducere (nume, 
prenume  și calitatea 
deținută) 

Organe de administrare 
(nume, prenume  și calitatea 
deținută) 

Organe de control (nume, 
prenume  și calitatea 
deținută) 

1. OLTEANU COSMIN - 

PREȘEDINTE 

OLTEANU COSMIN - 

PREȘEDINTE 

CASSIAN MARIO-LEONARD 

– CENZOR ȘEF 

2. AGRIGOROAIEI MONA – PRIM 

VICEPREȘEDINTE 

AGRIGOROAIEI MONA – PRIM 

VICEPREȘEDINTE 

VLAS ANCA MIHAELA – 

CENZOR SECUND 

3. LAVRIC IOAN – 

VICEPREȘEDINTE 

LAVRIC IOAN – VICEPREȘEDINTE SZEP DANIEL-ALEXANDRU 

– CENZOR TERȚ 

4. HUȚUȚUI CORNELIU – 

SECRETAR 

HUȚUȚUI CORNELIU – 

SECRETAR 

 

5. MOISEI OVIDIU-CONSTANTIN - 

TREZORIER 

MOISEI OVIDIU-CONSTANTIN - 

TREZORIER 

 

 

Alţi membri implicați în conducere, administrare și/sau control (nume, prenume și calitatea 

deținută):……………………………………………………………………………….…………………....... (se completează 

numai dacă este cazul) 

 

b.  Informaţii privind funcţionarea asociaţiei/fundaţiei/federaţie           

         Numărul de ședințe anuale (se ia în considerare anul pentru care se face raportarea): 

- de conducere 12 /anul 2022 

  - de administrare 12 /anul 2022 

 - de control 5 /anul 2022 

 

c. Personalul administrativ al organizaţiei: 

- personal încadrat cu contract de muncă (număr de persoane) 0  

- personal angajat în baza unui contract de prestări servicii (număr de persoane) 7 

 - personal cu contract de voluntariat (numărul de persoane) 113  

  Personal care au beneficiat/urmează programe de formare a organizate de asociație, 

fundație, federație (număr de persoane) 50 /MANAGEMENT ORGANIZATIONAL/120 ORE* 

  - 15 /MANAGEMENT, IMPLEMENTARE ȘI ACCESARE PROIECTE/120 ORE 

  - 106 /LOBBY, ADVOCACY AND LEADERSHIP/120 ORE  

(*se va menționa: numele programului, numărul persoanelor care au beneficiat de programul 

repsectiv și durata formării). 

 
7. Datele privind resursele materiale şi financiare ale organizației la momentul depunerii 
cererii de solicitare privind acordarea statutului de utilitate publică 
 
 

Datele privind resursele materiale şi financiare ale organizației la momentul depunerii 
cererii de solicitare privind acordarea statutului de utilitate publică 
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I. Patrimoniul (în 
conformitate cu ultima 
balanţa contabilă) 

Tipul Total valoare  

II. Imobilizari corporale Construcţii:  0 RON 

Terenuri:  10000000 RON 

Alte mijloace fixe:mobilier, 
echipamente, mijloace de transport 
(mașini, microbuze)  

1000000 RON  

  Total general (exprimat în mii lei)   

III.  Venituri în anul 
bugetar ………… pentru 
care se face 
raportarea (exprimate 
în lei): 

Finanțări obţinute de la bugetul de 
stat  

 0 RON 

Finanțări obţinute de la bugetul 
local 

 0 RON 

Venituri realizate din activităţi 
economice proprii 

 20000 RON 

Cotizaţiile membrilor    9250 RON 

Donaţii, sponsorizări sau legate  10000 RON  

Finanţări, granturi        0 RON 

  Total general (exprimat în mii 
euro) 

2239736 

IV. Programe desfăşurate 
cu finanţare externă   

Nume program: 
Durată: 

V. Programe 
subvenţionate de la 
bugetul de stat/local   

Nume program: 
Durată: 

 
 

8. Date referitoare la activitățile desfășurate în anul pentru care se face prezenta 
raportare6: 
 

a. Denumirea activității: BUCHAREST PAGAN PRIDE, EDITIA A DOUA  
 

b. Caracterul activității7 și justificarea pe scurt a acestuia, inclusiv a grupului țintă al 
activității:   

 
6 Pentru fiecare activitate relevantă se vor completa aceste câmpuri 
7 Se va completa: de interes general sau de interes comunitar, după caz) 
7Evaluarea descriptivă a activităților desfășurate și raportarea la activitățile propuse în vederea îndeplinirii 
obiectivelor 
8 De ex.: aria de acoperire a programelor/ activităților desfășurate, număr /caracteristici/ categorii de beneficiari, 
durata în timp a activităților, resurse umane, materiale și financiare implicate, menționarea numărului partenerilor 
implicați 
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Nevoia organizării acestui eveniment anual rezidă din nevoia societății romănești de a 

accepta pe scena culturală, etnică, religioasă, identitară și socială a persoanelor ce iși 

declara apartenența la cultele sau tradițiile păgâne asociate de multe ori, in mod fals, 

cu activități ilicite ori la limita legalității și moralei publice.  

 

Păgânismul este o categorie de căi spirituale ale vieții care își au originile în vechile 

religii ale lumii, bazate pe Natură. Se bazează în principal pe vechile religii europene 

dar totuși unii adepți găsesc elemente de valoare și în credințele din restul lumii. Acest 

concept al sacralității tuturor lucrurilor poate fi întâlnit peste tot în lume. Paganii 

percep acest lucru că moștenirea lor și adaptează credințele și valorile strămoșilor lor, 

stilului modern de viață. Sărbătorim sanctitatea Naturii, respectând divinul în toate 

lucrurile, acel spirit de necunoscut care curge prin univers, atât văzut cât și nevăzut. 

 

Bucharest Păgân Pride este o mișcare între păgânii români de a construi o imagine 
publică pozitivă a Păgânismului, dar și de a combate efectele discriminării, abuzului și 
excluziunii sociale a păgânilor. 
 
Proiectul s-a desfășura in perioada 23-31 octombrie 2022 și a avut loc in București. 
 

 
c. Obiectivul urmărit:  

1. Creșterea vizibilității comunițății păgâne 
2. Normalizarea si acceptarea integrării persoanelor păgâne/neopăgâne in societate 
3. Informarea corectă cu privire la cultele păgâne/neopăgâne 
4. Solidarizarea comunității păgâne 

 
 
 

d. Descierea activității și a sub activităților ei, după caz: 
 
Proiectul s-a desfășurat in perioada 23-31 octombrie 2022 și a avut loc in București. 
 
Primele 6 zile din proiect au fost destinate unor serii de ateliere pe diverse teme de 
informare pentru participanți, unde încercăm sa dezvoltam cunoașterea cu privire la 
aceasta comunitate și sa normalizam astfel comunitatea, iar într-una din zile am 
organizat și un târg de Păgân Arts and Craft pentru susținerea micilor comercianți 
păgâni. 
 
In a VII-a zi a fost dedicata  Marșului Bucharest Păgân Pride de suport fata de 
comunitatea pagana, pornind din Piața Victoriei din București pana la Universitate. 
 
Atelierele organizate de noi au tratat o serie de problematici specifice precum: 
incluziunea sociala a comunității păgâne, politici publice legate de culte si diversitatea 
spirituală, informarea corectă și obiectivă asupra tradițiilor păgâne, istoria comunității 
păgâne din România si din afara țării, ortopraxie și legalitate, leadership comunitar etc. 
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e. Resursele  asociației/fundației/federației  implicate în activitate: 
- Resurse umane: Număr persoane angajate: 30 voluntari, staff 
- Resuse materiale:  100 bunuri fixe și mobile 
- Resurse informaționale: 100000 pliante 
- Resurse financiare (de vor exprima în mii lei), astfel: 

▪ Resurse proprii (contribuție proprie): 5000 RON 
▪ Subvenții de la bugetul de stat: 0 RON 
▪ Subvenții de la bugetul local: 0 RON 
▪ Contribuții parteneri interni 10078 RON 
▪ Contribuții parteneri externi: 3277 RON 
▪ Contribuții benefiari: 0 RON 

 
f. Rezultatele activității/ evaluarea impactului7: 

 
Rezultatele BUCHAREST PAGAN PRIDE au fost posibile datorită unei planificări excelente a 
evenimentului, unei continuități si tradiții in organizarea sa,unei echipe dedicate și a unei 
comunicări eficiente si captivante.  
Am reușit sa creăm un puternic grup de suport, de peste 300 de oameni, prin tematica unică 
și memorabilă a evenimentului comunitar,  care să susțină comunitatea păgână din 
România. Alături de noi au fost peste 30 de parteneri, firme, autorități și organizații 
naționale și internaționale, precum PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, FUNDAȚIA GAYA, 
MLR & PARTNERS, PAGAN AWARENESS NETWORK, ILGA, TGEU, BRITISH DRUID ORDER și 
multe altele cu care am construit o relație de durată, bazată pe respect, ajutor și 
transparență reciprocă, cu scopul de a crește conștientizarea societății românești legată de 
Păgânism și incluziunea sociala a comunității păgâne.  
 

 
g. Indicatorii folosiți în evaluarea rezultatelor activității și menționarea pentru fiecare, în 

parte a gradului de realizare (exprimat în %)8 
 

Indicatorii folosiți au avut la bază modalitatea de analiză SWOT. 

Puncte forte: 

Echipa organizatorica puternica cu experienta in planificarea evenimentelor de succes 100% 

Sprijin puternic din partea comunității păgâne locale 100% 

Temă unică și memorabilă, care este de natură să atragă interesul 100% 

Puncte slabe: 

Finanțare și resurse limitate în comparație cu alte evenimente  40% 

Bugetul de marketing limitat  50% 

Abordare limitată la publicul non-păgân 0% 

Oportunități: 

Oportunitatea de a construi legături cu alte organizații și evenimente păgâne 100% 
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Oportunitate de a crește gradul de conștientizare cu privire la păgânism și de a promova 

incluziunea 100% 

Oportunitatea de a prezenta talentul și creativitatea comunității păgâne locale 100% 

Amenințări: 

Concurență de la alte evenimente și festivaluri din zonă  0% 

Atenția media negativă sau reacția negativă din partea comunității non-păgâne 20% 

Potențiale provocări logistice, cum ar fi vremea nefavorabilă sau problemele cu locațiile 

25% 

9. Numele persoanei/ persoanelor desemnate pentru a oferi informaţii suplimentare și 

datele de contact ale acesteia. 

 

NUME ȘI PRENUME TELEFON EMAIL 

OLTEANU COSMIN 0745686833 olteanucosmin112@outlook.com 

TEODORA PAUL 0765750181 teo.paul@gmail.com 

STĂNESCU MĂDĂLINA  0721727866 madalina.madalina338@yahoo.com 

ONOFREI MIHAELA 0725328193 mihaela-onofrei@yandex.com 

AGRIGOROAIEI MONA 0790881900 m.agrigoroaiei@gmail.com 

CRISTEA SEBASTIAN-
CAROL 

0738940610 sebastiancarol29@gmail.com 

  


