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De unde vine energia noastră?
 Povestea Asociației începe de la o casă 
veche din lemn, construită în 1850 în satul Va-
leapai, Caraș Severin. În mai 2016, Nicoleta și 
Radu Trifan cumpără căsuța pentru a o renova și 
pentru a-i reda frumusețea de odinioară. Ideea 
de a renova o casă veche, de a o restaura cu 
metode tradiționale prinde contur și se bucră 
de tot mai mare interes. Zeci de voluntari din 
toate colțurile lumii îi trec pragul, dau o mână 
de ajutor, locuiesc în casă și descoperă farmecul 
și frumusețea acestei regiuni. 
 După doi ani, ideea de a înființa o aso-
ciație prinde contur chiar aici, la Valeapai din 
dorința de a da mai departe încredere, energie 
și de a face o diferență în viața oamenilor din jur. 
Casa mică, cu o arhitectură specifică Banatului 
de munte și Văii Pogănișului devine sediul legal 
al asociației.  Vlad Vancea se alătură și, în mod 
oficial, în 11 mai 2018, ia ființă Asociația Acasă 
în Banat, cu sediul în satul Valeapai,  la nr. 134. 
Pentru că partea birocratică dura cam mult, pri-
mele acțiuni au început înainte de această dată, 
chiar în satul Valeapai. 
 De atunci, am colindat aproape întreg Ba-
natul, iar asociației s-au alăturat oameni extraor-
dinari, voluntari, donatori de bani, de materiale 
de construcție, obiecte de mobilier sau electro-
casnice. Oameni care au oferit în primul rând 
timpul lor, pentru a-i ajuta pe cei care se află în 
momente dificile din viață. 

De unde vine energia noastră? 

De la căsuța asta din Valeapai, care este o oază 
de liniște și inspirație. 
De la zecile de oameni care se adună de fiecare 
dată, înarmați cu dălți, pensule, mănuși, gata să 
ia cu asalt o casă, să schimbe o viață, să își facă 
loc în inima unui om, a unei familii. 
De la sătenii care aduc gogoși, de la cei care vin 
să planteze o floare, un copac, sau să constru-
iască un gard. De la cei care pregătesc un ceaun 
de mâncare pentru voluntarii flămânzi.  
De la copiii care dau și ei câte o mânuță de 
ajutor. 
De la îmbrățișări, lacrimi de mulțumire și strân-
geri de mână.
Pentru că împreună suntem Acasă în Banat. 
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acțiune implicare ajutorpasiuneresponsabilitate curaj

Asociația Acasă în Banat, zi cu zi
2017
• 7 noiembrie – depunerea cererii de rezervare a denumirii „Asociația Acasă în Banat”

2018
• 31 ianuarie – întocmirea actului constitutiv
• 10 martie – prima acțiune desfășurată la Casa nr. 
1, tanti Leana din Valeapai
• 21 martie – pronunțarea hotărârii judecătorești 
de înființare a Asociației
• 30 - 31 martie – a doua acțiune – Casa nr. 2, tanti 
Maria din Valeapai 
• 7 aprilie – ajutoare de Paști Valeapai și Bărbosu
• 27 aprilie – Casa nr. 3 - baba Lina din Valeapai
• 11 mai – înscrierea Asociației în Registrul fiscal
• 2 iunie – Casa nr. 4 – tanti Nena din Ramna
• 30 iunie – Casa nr. 5 – fam. Moraru din Șoșdea
• 6 octombrie – Casa nr. 6 – fam. Grasoane din 
Șemlacu Mare
• 20 octombrie – Casa nr. 7 – Florentina Irimescu 
din Bucovăț - prima intervenție

• 23 octombrie – Casa nr. 7 – a doua intervenție
• 1 noiembrie – Casa nr. 7 – a treia intervenție
• 5 noiembrie – Înscrierea la Timotion V
• 10 noiembrie – Casa nr. 8 – tanti Lenuța din Ersig 
prima intervenție
• 17 noiembrie – Casa nr. 8 – a doua intervenție
• 21 noiembrie – Casa nr. 8 – a treia intervenție
• 8 decembrie – Casa nr. 9 – Adina din Grabaț – 
prima intervenție
• 13 decembrie – Lansarea proiectului „Color the 
Village”
• 15 decembrie – Ajutor umanitar la Firiteaz, jud. 
Arad
• 20 – 24 decembrie – Ajutoare de Crăciun
• 29 decembrie – Casa nr. 9 – a doua intervenție

2019
• 2 februarie – Casa nr. 10 – Casa tanti Hortensia 
Moșnița Nouă
• 7 februarie – semnarea contractului de finanțare 
în campania „Cinstim Binele”
• 2 martie – Casa nr. 11 – Viitoarea parohie din 
Valeapai
• 14 martie – achiziționarea microbuzului 
Asociației

• 30 martie – Casa nr. 12 – Casa Turceasca din 
Eftimie Murgu (Color the Village)
• 4 aprilie – înființarea sucursalei de la Pârvova
• 13 aprilie – Casa nr. 13 – Diana din Șoimoș
• 14 aprilie – participarea la Timotion V
• 4 mai  – Casa nr. 14 – intervenție la Casa Asocia-
ției din Pârvova
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Case, familii, 
destine, comunități,

povești de viață
Casa nr. 1
VALEAPAI. Prima noastră intervenție a avut 
loc pe data de 10 martie 2018 la casa Elenei 
Danciu (Leana Chița) din Valeapai. Deși am fost 
doar o mână de oameni iar bugetul nu a depă-
șit câteva sute de lei, am reușit să facem cură-
țenie, am zugrăvit, pe interior și exterior, am 
zugrăvit, am adus diverse dotări. În urma aces-
tei acțiuni, o familie din Timișoara a „adoptat-o” 
pe tanti Leana, vizitând-o regulat și ajutând-o 
cu diverse bunuri sau reparații prin casă. Am re-
venit la ea înainte de sărbătorile de iarnă și am 
constatat că situația ei s-a îmbunătățit simțitor.

Casa nr. 2
VALEAPAI. Încurajați de reușita primei acțiuni, 
ne-am deplasat pe 30 martie la tanti Maria. La 
75 de ani a trecut printr-o a doua căsnicie tare 
chinuită și, după ce a fost părăsită, a rămas fără 
niciun venit. Din casă și curte am scos mai mul-
te căruțe de gunoaie, strânse în ani de fostul 
soț. Am igienizat complet locul, am zugrăvit, 
am  adus mai multe îmbunătățiri. Atmosfera s-a 
schimbat uimitor de mult. De atunci, tanti Maria 
a reușit să ducă șa capăt divorțul, să capete o 
pensie și a primit ajutor o sobă nouă. 
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Casa nr. 3
VALEAPAI. Baba Lina zăcea în pat într-o că-
măruță insalubră, cu pereții negri de fum. Ne-a 
fost greu să-l convingem pe fiul ei să ne lase 
să intrăm, dar pe 27 aprilie ne-am dus la ea la 
poartă pregătiți cu toate cele necesare și l-am 
îndeuplecat. Am reușit să facem o curățenie 
generală, să deschidem ferestrele închise de 
zeci de ani, să alungăm negreala de pe pereții 
camerei. De la intervenția noastră au fost schim-
bate geamurile cămăruței iar noii vecini - fami-
lia preotului din sat - merg periodic la ea cu un 
pic de mâncare și o vorbă bună.

Casa nr. 4
RAMNA. La începutul lunii iunie ne-am orga-
nizat să mergem la tanti Lina din Ramna, satul 
vecin. Cu doi ani în urmă inundațiile au afectat 
serios casa, iar condițiile înăuntru erau foarte 
dificile. Am scos din casă și crute mormane 
de deșeuri, reparat pereții, văruit pe interior și 
exterior, vopsit ferestrele și porțile. Am dotat 
bucătăria cu mobilă iar pe jos am pus mochetă. 
În iarnă am revenit să îi ducem ceva cadouri 
însă era plecată la familie, la oraș. Fiul ei s-a 
mutat acolo, a făcut reparații la casă și destule 
îmbunătățiri.

Casa nr. 5
ȘOȘDEA. Dorin Morariu este tatăl a nouă copii 
pe care mama i-a părăsit. Un om gospodar și 
muncitor, face cu greu față să lucreze pe șantier 
și să aibă grijă de familie. Ne-am decis să-i dăm 
o mână de ajutor la izolarea casei, pentru a fi 
mai cald pe timp de iarnă. A fost o mobilizare 
mare așa că am reușit să izolăm casa integral. 
Lucrările au continuat după plecarea noastră,  
s-au schimbat o parte din geamurile termopan 
și renovat complet baia. Am reușit să interme-
diem donaea unei mașini de spălat vase și a 
uneia de spălat rufe cu uscător (noi), a unei 
centrale pe lemne și a unui mic autoturism.
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Casa nr. 6
ȘEMLACU MARE. Prima noastră acțiune de 
mare amploare a avut loc pe 6 octombrie la 
familia Grasoane. Peste 50 de voluntari au răs-
puns apelului nostru, luând cu asalt casa celor 
doi bătrâni abandonați în condiții greu de ima-
ginat. A fost o mobilizare impresionantă și am 
reușit să facem curățenie generală în toată casă, 
să zugrăvim, să reamneajăm complet, curtea, să 
schimbăm gardul și poarta, să dotăm casa cu 
un frigider și o sobă noi. S-au donat lemne de 
foc și alimente cât să le ajungă pentru o perioa-
dă lungă de timp. 

Casa nr. 7
BUCOVĂȚ. După numai două săptămâni am 
strigat adunarea pentru a-i da o mână de ajutor 
Florentinei din Bucovăț carre risca să sfârșească 
sub casa ce stătea să cadă pe ea. Trei pereți au 
rămas în picioare iar până seara, o echipă de 
peste 40 de voluntari a ridicat casa la loc iar 
Florentina a dormit seara înăuntru. Am orga-
nizat alte două intervenții pentru finisaje, re-
construcția bucătăriei de vară, construcția unei 
toalete, a gardului împrejumitor și multe altele. 
De atunci, a fost finalizat sistemul electric (însă 
conectarea la rețea nu s-a făcut nici până azi) iar 
băiatul Florentinei s-a angajat într-o altă comu-
nă pentru a strânge bani și a face mai multe 
îmbunătățiri

Casa nr. 8
ERSIG. Când am ajuns prima oară la tanti Lenu-
ța din Ersig locuia în rulotă și se pregătea de o 
iarnă grea, speriată că s-ar putea să fie ultima. 
Casa ei stătea efectiv să se dărâme. A fost cea 
mai dificilă intervenție a noastră, dar și cea mai 
plină de emoții. Trei zile ne-a luat să repunem 
pe picioare casa, să o dotăm, să facem în așa fel 
încât să redevină una caldă și primitoare. A fost 
o mobilizare impresionantă iar rezultatul a fost 
unul peste orice așteptare. Astăzi, tanti Lenuța 
își vede liniștită de bătrânețile ei. A avut lem-
ne asigurate toată iarna iar nepoata ei are, în 
sfârșit, unde să stea, când vine în vizită. Și peste 
toate, fiul ei dat spre adopție a regăsit-o, după 
ce a auzit de acțiunea noastră....
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Casa nr. 9
GRABAȚ. La numai 28 de ani, Adina din Grabaț 
a plecat de lângă soțul abuziv, împreună cu cei 
opt copii și s-a mutat într-o casă abandonată. A 
fost o cursă contra cronometru, pentru că iarna 
bătea la poartă. Am intervenit cu toate puterile 
să le asigurăm un minim de condiții și de căldu-
ră. Iar eforturile noastre au avut un mare ecou: 
la o lună distanță, administrația comunei i-a 
oferit o casă de stat, chiar în centrul satului. Am 
ajutat-o să se mute acolo și de atunci lucrurile 
merg numai spre bine. 

Casa nr. 10
MOȘNIȚA NOUĂ. În plină iarnă am fost asal-
tați de mesaje referitoare la cazul Hortensiei și 
nepoatei din Moșnita Nouă, ce locuiau într-o 
casă fără încălzire, curent, apă, wc. Nu credeam 
că vom vedea, nu departe de Timișoara, astfel 
de condiții. Ne-am mobilizat așa cum am știut și 
am reparat casa de sus până jos. Am moderni-
zat-o și dotat-o cu cele necesare pentru un trai 
decent. De atunci familia s-a implicat mai mult, 
tanti Hortensia trăiește aici sub supraveghere și 
are condiții să își ducă bătrânețile cu demnitate.

Casa nr. 11
VALEAPAI. Un sat fără parohie și o fostă primă-
rie abandonată și în permanentă degradare, 
sunt ingredientele pentru o comunitate cu pro-
bleme. Ne-am decis să-i dăm o mână de aju-
tor părintelui Ionuț și familiei, pentru a prelua 
vechea primărie din sat și a o transforma în casă 
parohială. O clădire mare, cu multe probleme 
structurale, a necesitat un volum mare de mun-
că. Am avut parte de sprijinul unei echipe de 
jandarmi din Timișoara care au pus umărul aco-
lo unde era mai greu. Astăzi, lucrările la parohie 
continuă.



Casa nr. 12
EFTIMIE MURGU. În cadrul proiectului „Color 
the Village” am început renovarea unei case tra-
diționale din sat, numită și „turcească”, pentru 
că aici a fost geamia. Ne-am bucurat că astfel 
i-am dat o mână de ajutor lui tanti Nasta. Am re-
făcut jumătate din tencuială, am reclădit funda-
ția pridvorului căzut, am amenajat și înfrusețat 
spațiul de la drum iar o echipă din sat urmează 
să finalizeze ce am început noi. Între 20-22 iunie 
vom realiza zugrăveala și cu siguranță aspectul 
casei și a străzii pe care se află se va schimba 
mult în bine.

Casa nr. 13
ȘOIMOȘ. În pragul sărbătorilor pascale ne-am 
decis să trecem dincolo de Mureș, la Șoimoș, în 
județul Arad, pentru a-i da o mână de ajutor Di-
anei, o mămică tânără și ambițioasă ce își crește 
singură cei doi copii, după divorțul de un tată 
abuziv. Toate eforturile s-au concentrat pe îm-
bunătățirea condițiilor de locuire, cu o atenție 
specială pentru nevoile copilului cu autism. Am 
dat tot ce am putut, vreme de o zi, iar în urma 
noastră, alți voluntari și oameni din comunitatea 
locală au pus umărul pentru continuarea lucră-
rilor, astfel încât casa a fost aproape complet 
modernizată.

Casa nr. 14
PÂRVOVA. Acțiunile noastre au ajuns la urechi-
le unor oameni de mare omenie care s-au decis 
să ne pună la dispoziție casa bătrânească din 
satul Pârvova, în Țara Almăjului. Am acceptat 
provocarea și am preluat această casă, cu sco-
pul de a o transforma într-o sucursală, de unde 
să putem acționa în toată zona de sud a Bana-
tului. Pe 4 mai 2019 am făcut echipă pentru a 
face curățenie generală și a pune în siguranță 
un acoperiș căzut. Aventura noastră în zonă 
abia de acum începe!
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Casa 4 - Ramna

Casa 5 - Șoșdea

Casa 6 - Șemlacu Mare

Casa 8 - Ersig

Casa 9 - Grabaț

Timișoara

Șag

Firiteaz

Bărbosu

Fârliug
Șipet

Casa 7 - Bucovăț
Bazoșu Nou

Șanovița

Moșnița Veche

Casa 12 - Eftimie Murgu 
Color the Village

Legendă

intervenții de renovare
ajutoare diverse
proiectul „Color the Village”

Jimbolia

Zona noastră 
de activitate

Casa 10 - Moșnița Nouă

Casa 1, 2, 3,11 - Valeapai

Casa 13 - Șoimoș

sedii Asociație

Casa 14 - Pârvova

Sediul Asociației - Valeapai
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MEMBRI

Bogdan Laioș Erika Nistor Alina Moraru Răzvan Bacoci

Radu Trifan - președinte Nicoleta Trifan - vicepreședinte Vlad Vancea - secretar

MEMBRI FONDATORI

Bilanțul financiar al Asociației pe anul 2018
Venituri din donații și sponsorizări 46.602,73 lei

Materiale de construcții, electrocasnice, dotări, servicii etc. 26.067,00 lei
Scule, unelte pentru Asociație  1.015,00 lei

Cheltuieli cu combustibilii 1.652,63 lei
Cheltuieli bancare 1075,91 lei

 Cheltuieli contabilitate  3.150,00 lei
TOTAL cheltuieli 32.960,54 lei

Excedent 13.642,19 lei

Cine suntem?

VOLUNTARI

peste

200 
VOLUNTARI

peste

300 
DONATORI
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Ce urmează în 2019?
1. „Color the Village”, festivalul faptelor bune
EFTIMIE MURGU. Proiectul ”Color the Village” se va desfășu-
ra în perioada 20-22 iunie 2019 în localitatea Eftimie Murgu 
și este unul unic în România din toate punctele de vedere. 
Proiectul nostru este simplu: vrem să dăm culoare unui sat 
întreg. Practic, vom lua casă cu casă, vom vărui fațadele și 
vom vopsi ferestrele și porțile, gardurile, ca să dăm întregii 
comunități un suflu nou, de sat locuit, cu oameni gospodari. 
Ne propunem să zugrăvim 30 de case în trei zile, cu ajutorul 
voluntarilor, localnicilor, donatorilor, sponsorilor și tuturor 
oamenilor de bine care vor dori să ni se alăture.

2. Renovăm, schimbăm destine 
BANAT. Pentru fiecare renovare realizată, alte câteva cazuri ne-au fost semnalate și sun-
tem nevoiți să facem o selecție a beneficiarilor. Ne dorim să ajutăm în continuare oameni 
care merită, care din motive obiective trec printr-o perioadă dificilă a vieții, familii cu copii, 
bătrâni neputincioși etc. La mijlocul lunii mai 2019 avem peste 20 de cazuri semnalate, în 
diferite colțuri ale Banatului. 

3. De la Casa Pârvova în toată Țara Almăjului
PÂRVOVA. Scopul nostru este să transformăm această casă într-o sucursală funcțională 
a Asociației de unde să putem acționa în sprijinul Țării Almajului și a sudului Banatului în 
general. Avem în vedere desfășurarea de proiecte de renovare, de promovare turistică a 
zonei, de încurajare a producției locale etc.

Donații și sponsorizări
Titular: Asociația Acasă în Banat

CIF/CUI 39329018
Cont LEI: RO26BTRLRONCRT0P53069801

Cont EURO: RO11BTRLEURCRT0P53069801
SWIFT/ BIC: BTRLRO22

PayPal: acasainbanat@gmail.com



Date de contact
Asociația Acasă în Banat

Adresa: sat. Valeapai, nr.134, 
comuna Ramna, județul Caraș-Severin

email: acasainbanat@gmail.com


