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INTRODUCERE RAPORT ANUAL 2017 

RENASIS a fost înființată în 2008 de un grup de 13 ONG-uri din România. 

Scopul rețelei este de a combate sărăcia și excluziunea socială prin: 

• Consolidarea capacității ONG-urilor românești de a acționa în lupta împotriva sărăciei atât la 

nivel național cât și internațional; 

• Promovarea implicării active a ONG-urilor naționale la nivel național și la nivelul politicilor 

UE în domenii specifice, corelate cu rețeaua de combatere a sărăciei; 

• Sensibilizarea cetățenilor români cu privire la principiile și mijloacele specifice de combatere 

a sărăciei, promovarea libertății și a drepturilor omului; 

• Promovarea parteneriatelor concrete între ONG-uri, autorități locale, instituții publice, 

biserici, organizații din sectorul privat și comunități locale; 

• Combaterea discriminării indivizilor/grupurilor etnice și sociale/comunităților locale bazate 

pe sărăcie; 

• Promovarea incluziunii sociale și a dezvoltării durabile. 

Membri RENASIS 2017 sunt: 

Fundatia ESTUAR  
Fundatia World Vision Romania 

Fundatia pentru Invatamant 
Societatea de Educatie Contraceptiva si Sexuala 

Centrul de Asistenta pentru Organizatii 
Neguvernamentale - CENTRAS 

Universitatea “Petre Andrei”  
SOS Satele Copiilor 
“AUR” – A.N.S.R.U. – Asociatia Nationala a 
Specialistilor in Resurse Umane 

Asociatia Meridiane Socio-Culturale  

Asociatia REPERE 
Organizatia MAMA MARE 
Asociatia Cetatea lui Bucur 7 Centre 
Fundatia PESTALOZZI 
Asociatia NOVAPOLIS – Centrul de Analize și 
Inițiative pentru Dezvoltare 
Synergetica Foundation – activitate suspendata  
Fundatia PAEM Alba 
Asociatia Mici Producatori 
Human Catalyst 

 

”Să elimini sărăcia nu este un act de caritate, ci un act de 
dreptate”                                              Nelson Mandela 
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I. INFLUENCE NATIONAL GOVERNMENTS FOR BETTER POLICIES: ADVOCACY, 

LOBBYING AND POLICY-MAKING LINKED TO EUROPEAN LEVEL 

DEVELOPMENTS. 

Principalele acțiuni întreprinse la nivel național de către RENASIS prin 

organizați i le membre și membri i consil iului au vizat:  

o Întâlniri cu reprezentanții autoritatilor si institutiilor din Romania (ex. Ministerul Muncii si 

Justitiei Sociale, Ministerul Educatiei, decidenti politici de la nivel central si local) și cu 

alte părți interesate active în domeniu 

o Activități de diseminare și comunicare pentru a informa temele de discuție ale EAPN, 

precum și observațiile, propunerile și recomandările formulate la nivel european pentru 

combaterea sărăciei și excluziunii sociale. 

o Advocacy și contributii in elaborarea politicilor de combatere si prevenire a saraciei la 

nivel national inclusiv participare si contributii in cadrul grupului EUISG al EAPN. 

 

RENASIS a desfășurat în 2017 o serie de acțiuni în scopul combaterii si prevenirii sărăciei 

atât la nivel național, cât și la nivel european. In 2017 RENASIS a fost implicata in 

ceea ce priveste Semestrul European si Strategia Europa  prin realizarea de 

evaluari  interne ale Raportului  de țară si  respectiv  a Recomandarilor Specifice 

de Tara precum si prin participarea în dezbateri le publice/reuniunile cu privire 

la chestiuni specifice organizate de ministere sau când a fost discutat  Planul 

National de Reforma. 

Totodata, RENASIS prin Asociatia Novapolis, membra a retelei a fost prezenta la Conferinta 

”Inspiratie, Practica, Viitor” organizata la Bruxelles, in perioada 1-2 iunie 2017, de catre ESF 

Transnational Platform. Conferinta a facilitat o serie de ateliere de lucru si a creat un spatiu 

de dezbatere in care s-au abordat teme precum inovatia sociala, viitorul fondurilor structurale 

europene, migratia și rolul serviciilor publice de ocupare, parteneriate transnationale si 

abordari multi-funding. 

Participarea RENASIS la cea de-a patra intalnire a Retelei  FEAD "Bune practici in selectia 

produselor alimentare” (GOOD PRACTICES IN THE SELECTION OF FOOD PRODUCTS) 

organizata in 22 februarie 2017 la Bruxelles a constituit o alta activitate privind politicile la 

nivel european. Reunind circa 80 de membri FEAD din întreaga Europă, evenimentul a avut 

drept scop facilitarea schimbului de informații și de experiență, precum și consolidarea 

capacităților și a rețelelor între partenerii cheie de punere în aplicare a programului 
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FEAD/POAD, autorități de management și a altor părți interesate din UE și de la nivel 

național. 

RENASIS a participat activ la Conferința anuală EAPN ”Learning from the past to Beyond 

2020 – What EU strategy to fight poverty, exclusion and inequality?”. Evenimentul a avut loc 

pe 15 iunie 2017, ocazie cu care a fost prezentată poziția și principalele mesaje ale EAPN 

privind o strategie post-2020 de combatere a sărăciei și a excluziunii sociale. Conferinta a 

subliniat faptul ca UE are nevoie de o strategie integrată, bazată pe drepturile omului, bazată 

pe participare și susținută de fonduri UE, pentru a face progrese în ceea ce privește sărăcia.  

In 2017, RENASIS s-a alaturat demersului lansat cu ocazia Zilei Internationale pentru 

Eradicarea Sărăciei – 17 octombrie 2017 – Campania #StopPoverty (http://www.atd-

fourthworld.org/stop-poverty/). In plus, la nivel la national RENASIS a marcat Ziua 

Internațională pentru Eradicarea Sărăciei prin dezbaterea ”România: sărăcia în muncă muncă 

- experiențe și mesaje ale persoanelor afectate de sărăcie”. Dezbaterea din 2017 a avut rolul 

de a aprofunda tema sărăciei în muncă din România prin discuții privind mesajele PEP 

referitoare la sărăcia în muncă, sărăcia în contextul internațional și Agenda 2030, sărăcia și 

impactul său social, Venitul Minim Garantat - evoluții și tendințe în societatea românească, 

perspectiva sindicală privind sărăcia în muncă și mecanisme de dialog social și consultare 

publică. 

In acelasi registru al participarii in campanii derulate la nivel european, RENASIS a sprijinit pe 

parcursul anului 2017 pozitia EAPN privind Pilonul European al Drepturilor Sociale - Make 

Social Rights the beating heart of Europe!, precum și demersurile celor 250 de organizatii 

referitoare la viziune alternativă pentru o Europă mai democratică, mai dreaptă și mai 

durabilă - un scenariu ambițios, capabil să câștige înapoi încrederea în UE. Totodata, 

RENASIS a contribuit cu input in cadrul workshopurilor si pentru o serie de publicatii si 

materiale EAPN dintre care cele mai relevante sunt: [Noi moduri de munca] New ways of 

Work, Human Rights and Poverty [O abordare a saraciei prin prisma drepturilor omului], 

Brieful O abordare a migratiei si saraciei centrata pe drepturi  etc  

Participarea Presedintei Iris Alexe la Seminarul European “Saracia in zona rurala” care a avut 

loc in Valladolid, Spania in luna martie 2017. Obiectivul general al acestui seminar este de a 

genera un consens pentru a ghida politicile și resursele privind sărăcia și excluziunea în 

zonele rurale. Astfel, reprezentanta RENASIS a avut o interventie privind saracia in mediul 

rural din Romania - provocari si solutii, in cadrul panelului in care s-au prezentat experiente 

relevante din alte state membre (Belgia, Italia, Spania, situatia la nivel UE). 

 

http://www.atd-fourthworld.org/stop-poverty/
http://www.atd-fourthworld.org/stop-poverty/
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II.PARTICIPATION OF PEOPLE EXPERIENCING POVERTY (PEP) AND SOCIAL 

EXCLUSION IN INTERNAL AND EXTERNAL WORKINGS OF THE NATIONAL 

NETWORK. 

 

• RENASIS a participat la intalnirile Coordonatorilor Naționali PEP 

aferente 2017 fiind reprezentata de Loredana Giuglea, coordonator national, cu prilejul 

carora s-a facilitat schimbul de experiență și informații cu privire la implicarea 

coordonatorilor în rețelele naționale și modul în care acestea se raportează la procesele 

europene, înțelegerea conceptelor cheie ale activității EAPN, evoluția și direcții de 

dezvoltare a actiunilor și lucrul privind functionarea UE - "cine face ce" și despre politicile 

specifice ale UE și modul în care EAPN actioneaza in relatie cu UE. 

• Pe parcursul anului 2017, RENASIS a desfasurat o serie de activitati si 

intalniri ale persoanelor cu experienta in saracie pentru a discuta pe 

marginea temei saraciei in munca – prioritatea pe 2017. Pe 17 octombrie 

2017, RENASIS a organizat o intalnire a PEP în București si a pregatit mesajele acestora 

de Ziua Internațională pentru Eradicarea Sărăciei. In plus, acestia au participat la 

dezbaterea dedicata acestei zile ”România: sărăcia în muncă - experiențe și mesaje ale 

persoanelor afectate de sărăcie (PEP)” realizata de RENASIS, alături de partenerii săi, 

Asociația Novapolis - Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare și Institutul 

European din România (IER). Cu această ocazie persoanele care experimentează sărăcia 

prezente la dezbatere și-au făcut vocea auzită și au transmis mesajele lor: “Doresc ca 

munca mea să fie respectată și să fiu plătită decent”, “Stop sărăciei în muncă pentru a 

oferi un viitor copiilor și tinerilor noștri.”, “Muncim mult dar nu ne putem permite servicii de 

sănătate și educație și nu avem siguranța zilei de mâine.”,  “Vreau ca munca mea să fie 

apreciată astfel încât să pot trăi decent cu familia mea, în țara mea.” 

• La Întâlnirea Anuală a Persoanelor care Experimentează Sărăcia de la 

Bruxelles, 9-10 noiembrie 2017, RENASIS a fost reprezentata de 2 persoane cu 

experienta directa de saracie in munca, George si Gabriela și de coordonatorul național 

Loredana Giuglea. Gabriela are 32 de ani și este instructor educativ, iar George este 

pompier si are 36 de ani. În prima zi a evenimentului, Gabriela a luat parte la întâlnirea în 

plen cu doamna Marianne Thyssen, Comisar European pentru Ocuparea Fortei de 



 

 
 6 

Munca, Afaceri Sociale, Competente si Mobilitatea Fortei de Munca. Alaturi de alti 3 

delegati din Suedia, Portugalia si UK, Gabriela a vorbit despre experienta ei de saracie, 

despre faptul ca salariul pe care il castiga acopera doar nevoile de locuire si hrana, fara a 

mai ramane bani pentru servicii de sanatate sau educatie. Gabriela a transmis mesajul ei 

privind saracia in munca si a spus ca isi doreste ca munca prestata de ea sa fie 

“respectata si remunerata corespunzator si sa aiba acces la oportunitati de formare 

profesionala.”Pe de alta parte, George a spus la randul sau că isi doreste ca munca lui sa 

fie “respectata, astfel incat sa poata trai decent alaturi de familie, in tara lui.” 

• Standul EAPN România a făcut ca toate mesajele PEP privind sărăcia 

în muncă să fie cunoscute, inclusiv cel al Magdalenei care deși nu a putut 

participa, și-a dorit ca mesajul ei să fi auzit: “Muncim foarte mult, dar nu ne ajung banii 

pentru sanatate, educatie si nu avem siguranta zilei de maine.” 

 

III. DEVELOPMENT AND GROWTH OF THE NETWORK. 

Pentru menținerea și dezvoltarea rețelei în 2017, RENASIS a acționat pe mai multe direcții: 

 

   

Consolidare 

Activarea rețelei și menținerea membrilor care 

s-au implicat și continuă să manifeste interes 

pentru activitățile RENASIS și care își 

îndeplinesc obligațiile (taxa anuală de membru, 

participare activitati) 

Diversificare 

Atragerea ONG-urilor care se ocupă de diferite 

aspecte: integrarea socială a romilor, a 

persoanelor în vârstă, a persoanelor cu 

handicap, a persoanelor aflate în situații de 

risc. 

Eficientizare  

 Menținerea unei funcționări eficiente a rețelei 

la nivel național și internațional și comunicare 

strânsă cu membrii și consiliul director. 

Stabilirea de parteneriate la nivel național și 

european. 

Resurse 

Elaborarea de proiecte la nivel național si 

european pentru accesarea fondurilor 

împreună cu organizațiile membre si alti actori 

cu experiență extinsă în acest domeniu. 
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Au fost identificate alte organizatii care ar putea fi invitate sa participe in 

cadrul RENASIS. Acestea au primit perioridc informatii cu activitatile si evenimentele 

retelei si unele dintre acestea au colaborat si au oferit sprijin RENASIS in derularea 

proiectelor RENASIS (de ex. Fundatia PACT si Active Watch in Journalism prize goes 

international 2017-2018, Asociatia E-Romnja in EMIN 2, Asociatia Asistentilor Sociali din 

Romania – AS Pro AS in EMIN 2). 

 

In acelasi registru al dezvoltarii RENASIS se inscriu proiectul PACT, 

proiectul EMIN2 si proiectul Journalism prize goes international 2017-2018 

in care Reteaua a fost/este partener national si a desfasurat o serie de 

activitati. 

In contexul proiectului PACT, RENASIS a facut apel la actorii activi in domeniul combaterii 

saraciei din Romania diseminand si informand cu privire la instrumentele dezvoltate in cadrul 

proiectului precum si despre activitatile acestuia, urmand ca in 2018 RENASIS sa organizeze 

un eveniment dedicat proiectului in Romania. 

Rolul RENASIS in cadrul proiectului Journalism prize goes international 2017-2018 este de a 

facilita selecta și premia în mod simbolic articolele, reportajele, video-urile și alte tipuri de 

materiale jurnalistice din România care dovedesc respect față de persoanele afectate de 

săracie și realitatea pe care acestea o trăiesc și care analizează cauzele sociale ale sărăciei.  

RENASIS în calitatea sa de partener in proiectul EMIN 2 a participat activ la o suita de 

activități de informare, promovare și sensibilizare menite să faciliteze consolidarea de rețele 

nationale EMIN dedicate promovării unor politici publice de venituri minime de incluziune, 

drept instrumente de luptă împotriva sărăciei. 

 

In ceea ce priveste apelul de granturi EAPN pentru retelele nationale 

2017, RENASIS a primit sprijin pentru coordonarea PEP, traduceri, 

comunicare si promovare, precum și pentru actualizarea si elaborarea a 

unor materiale pe Semestrul UE și Europa 2020. 

 

Totodata, la sfârșitul anului 2017, raportul Poverty Watch RO a fost publicat si 

diseminat catre membri, autoritati si institutii, mediul academic, ong-uri, 
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sindicate si patronate active in domeniul combaterii și prevenirii saraciei. 

Rolul Poverty Watch 2017 a fost de a promova și conștientiza necesitatea 

de intervenții și acțiuni pentru eradicarea și combaterea sărăciei în 

România. Raportul a urmărit să evidențieze evoluțiile / tendințele esențiale ale sărăciei în 

România și relatia cu UE, să identifice problemele-cheie care au impact asupra populației 

sărace din România, precum și să facă recomandări prin exemple concrete și clare. 

 

IV. GOOD GOVERNANCE AND STRONG INTERNAL DEMOCRACY. 

 

Pentru a asigura o buna guvernare și democrația internă a retelei, RENASIS a luat în 

considerare procedurile și principiile democratice și participative ale RENASIS și implicarea 

în cadrul EAPN Europa, cum ar fi: 

• Întâlniri ale Consiliului Director și corespondență, discuții și schimb de informații 

Consiliul de administrație al RENASIS este compus din reprezentanți ai următoarelor 

organizații membre: 

1.Asociația NOVAPOLIS – Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare, domna Iris Alexe 

- reprezintă RENASIS în EAPN EU ISG & Președinte RENASIS. 

2."AUR" - A.N.S.R.U. - Asociația Națională a Specialiștilor în Resurse Umane, doamna 

Raluca Manaila; 

3.World Vision Romania - doamna Loredana Giuglea – Coordonator PEP, reprezintă 

RENASIS in Grupul EAPN PEP, Vicepreședinte RENASIS. 

4.Fundația PESTALOZZI, doamna Daniela Mihaita - Vicepreședinte al RENASIS; 

5.Asociația Mici Producători, doamna Karina Mereuță;  

• Comunicare transparentă prin intermediul diferitelor canale din cadrul rețelei (site web, 

Facebook, e-mail, întâlniri față în față) 

Informațiile despre activitățile și evenimentele rețelei către membrii săi au fost distribuite prin 

intermediul email-urilor periodice, prin postarile si utilizarea canalelor sociale media 

https://www.facebook.com/EAPNROMANIA/ https://www.facebook.com/RespectfulReporting/  

și a website-ului RENASIS (http://www.RENASIS.ro/ ) și site-urilor de profil (Romania 

pozitiva, StiriONG etc.). 

 

 

https://www.facebook.com/EAPNROMANIA/
https://www.facebook.com/RespectfulReporting/
http://www.renasis.ro/
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• Realizarea situației financiare - Raportul contabil 

S-a avut in vedere gestionarea financiara a resurselor RENASIS si asigurarea unui 

management financiar de calitate precum si indeplinirea obligatiilor legale (depunerea 

declaratiilor, bilantului, contabilitate etc). 

• Rapoarte periodice privind dezvoltarea activităților (EUISG, PEP, proiecte europene) & 

Consultări privind prioritățile și direcții de acțiune viitoare & Participarea la reuniunile 

executive ale EAPN și ale Adunării Generale aferente 2017 

 

În 2017 s-au facut o serie de demersuri adminstrative pentru functionarea RENASIS dupa 

cum urmeaza: 

 s-au facut solicitarile și demersurile legale pentru modificarea sediului social și 

oficializarea hotararilor AG 2016. Tribunalul Bucuresti, în sedinta din data de 

27.10.2017 a declarat ca admise cererile referitoare la modificările sediului, 

schimbarea componenţei Consiliului director şi alegerea noului preşedinte RENASIS 

 s-au realizat demersurile pentru mutarea sediului fiscal in concordanta cu modificarile 

sediului social si se asteapta decizia în acest sens. 

 s-au purtat discutii cu privire la organizarea AG pentru anul 2018. 

RENASIS a fost reprezentata cu succes in cadrul structurilor EAPN Europa, în Comitetul 

Executiv EAPN, EXCO și Strategiile de Incluziune a UE - grupul EAPN EUISG, care s-au 

întâlnit de trei ori în 2017, precum și la Întâlnirea Anuală a Persoanelor care Experimentează 

Sărăcia de la Bruxelles, 9-10 noiembrie 2017. 
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SUMMARY  

RENASIS/ EAPN ROMANIA ANNUAL REPORT 2017 

The Board of RENASIS is composed by the representatives of the following member 

organizations: 

1.NOVAPOLIS Association, Mrs. Iris Alexe – designated to represent RENASIS in the EAPN 

EU ISG.& President of RENASIS 

2.”AUR”- A.N.S.R.U. – the National Association of Human Resources Specialists - Mrs. 

Raluca Manaila designated to represent RENASIS in EAPN EXCO. 

3.World Vision Romania - Mrs. Loredana Giuglea – designated to represent RENASIS in the 

EAPN PEP Task Force; Vice-president of RENASIS  

4.PESTALOZZI Foundation, Mrs.  Daniela Mihaita – Vice-President of RENASIS; 

5.Asociația Mici Producători, Ms. Karina Mereuță 

 

RENASIS MEMBERS: 1. Fundatia ESTUAR Foundation, 2. Fundatia World Vision Romania, 

3. Fundatia pentru Invatamant, 4. Societatea de Educatie Contraceptiva si Sexuala, 5. 

Centrul de Asistenta pentru Organizatii Neguvernamentale – CENTRAS, 6. Universitatea 

“Petre Andrei”, 7. SOS Satele Copiilor, 8. “AUR” – A.N.S.R.U. – Asociatia Nationala a 

Specialistilor in Resurse Umane, 9. Asociatia Meridiane Socio-Culturale, 10. Asociatia 

REPERE, 11. Organizatia MAMA MARE, 12. Asociatia Cetatea lui Bucur 7 Centre, 13. 

Fundatia PESTALOZZI, 14. Asociatia NOVAPOLIS, 15. Synergetica Foundation – observatory 

statute, 16. PAEM Foundation, Alba; 17. Asociatia Mici Producatori, 18. Asociatia Human 

Catalyst. 

I. INFLUENCE NATIONAL GOVERNMENTS FOR BETTER POLICIES: ADVOCACY, 

LOBBYING AND POLICY-MAKING LINKED TO EUROPEAN LEVEL DEVELOPMENTS. 

The main actions undertaken at national level by RENASIS through the member 

organizations and the members of the Board concerned: 

- Meetings with representatives of the Romanian Ministries (e.g. Ministry of Labour and Social 

Justice, Ministry of Education, etc) and other relevant stakeholders active in the field of anti-

poverty and social inclusion. 

-Dissemination and communication activities to inform EAPN discussion topics, as well as 

European observations, proposals and recommendations to combat poverty and social 

exclusion. 
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- Advocacy and actions regarding policy-making to combat and prevent poverty including 

participation and contribution in the EAPN EUISG group. 

RENASIS participated and carried out in 2017 a series of actions to combat and prevent 

poverty both at national and European level: 

• Participating to the European Conference "The FEAD Network: Good practices in the 

selection of food products", in February 2017, Brussels, Belgium 

• Presentation on rural poverty in Romania – challenges and solutions in the European 

Seminar on Rural Poverty, in Valladolid, Spain 

• Participating to the European Conference "Inspiration, practice and future" organized 

by the ESF Transnational Platform, in June 2017, Brussels, Belgium. 

• Participating to the EAPN Policy Conference “Learning from the past to Beyond 2020 – 

What EU strategy to fight poverty, exclusion and inequality, in June 2017, EAPN Europe 

• Promote at national level on social media the international campaign #StopPoverty and 

Organizing the Debate "Romania: In-work poverty – experiences and messages of persons 

affected by poverty" to mark the 17th October, the International Anti-Poverty Day 

• Participating in the campaigns at European level: Support the EAPN Position on 

European Social Pillar of Social Rights – Make Social Rights the beating heart of Europe! and 

supporting the 6th scenario for Europe. 

• Fiche on new ways of work in Romania and input for the EAPN Task Force on human 

rights and poverty. 

II. PARTICIPATION OF PEOPLE EXPERIENCING POVERTY AND SOCIAL EXCLUSION IN 

INTERNAL AND EXTERNAL WORKINGS OF THE NATIONAL NETWORK.  

RENASIS participated to the 2017 PEP National Coordinators Meeting - preparation for PEP 

event and also in Oct 2017 in the Capacity building for PEP coordinators event held in Dublin. 

At the 2017 PEP European Meeting held in Brussels, RENASIS was represented by 2 

persons affected by in-work poverty that delivered their messages and solutions to the 

decision makers at European level. The Romanian PEP delegate participated and sent her 

message in the plenary session with Commissioner Marianne Thyssen, Employment, Social 

Affairs, Skills and Labour Mobility. 

III. DEVELOPMENT AND GROWTH OF THE NETWORK.  

-In 2017, the development and growth of the network focused on consolidating the network 

through maintaining and involving the active members in the network activities; on 

diversification of membership by attracting potential member organisation active in specific 
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fields; on efficiency by maintaining an efficient network at national and European level and 

ensure close communication with members and the Board; identifying funding and resources.  

-At the same time, other organizations were identified to be invited to participate and join 

RENASIS at the GA in 2018. 

-The projects implemented by RENASIS in 2017: “Journalism Prize goes international 2017-

2018” PACT project, EMIN2 project, National EAPN Contract represent steps made in 2017 

for RENASIS development and growth by involving also other organisations: PACT 

Foundation, Active Watch, E-Romnja, Social Workers Association that could represent 

potential member of RENASIS. 

 

IV. GOOD GOVERNANCE AND STRONG INTERNAL DEMOCRACY.  

In order to ensure good governance and internal network democracy, RENASIS took into 

account the democratic and participatory procedures and principles of RENASIS and 

involvement in EAPN Europe, such as: 

- Board meetings and correspondence, discussion and exchange of information 

-Transparent communication through various channels within the network (web site, 

Facebook, e-mail, face to face meetings) 

- Presentation of the financial statement in the Accounting Report 

- Regular Reports on Activity Development (EUISG, PEP, European Projects) 

- Consultations on future priorities and directions for action; 

-Participation at the executive meetings of the EAPN (EXCO) and the EAPN General 

Assembly in 2017. 

In 2017, a series of administrative actions to ensure efficient and legal functioning of 

RENASIS have been taken, as follows: 

-Legal actions to make official the decisions of the 2016 EAPN Romania General Assembly. 

The Bucharest Legal Court released the official decision on 27.10.2017 and admitted the 

changes regarding the social headquarter the Board and the election of the new President.  

-Actions to move the fiscal registration in accordance to the changes operated to the social 

headquarter. The Fiscal Administration is still deliberating. 

-Actions to make the necessary changes to the bank accounts and to update the banking 

information with the legal changes of the organisation. 

-Discussions regarding organizing the General Assembly of RENASIS in 2018. 


