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Surse de date pentru dimensionare sector ONG

Registrul Naţional O.N.G (Ministerul Justiţiei)
Institutul Naţional de Statistică – date referitoare
la administraţia privată
Ministerul Finanţelor Publice – date referitoare
la bilanţuri contabile sau alte evidenţe ale
organismelor de control financiar
Colecţia Monitorul Oficial al României –
înregistrare ONG de utilitate publică

Registrul Naţional O.N.G (Ministerul Justiţiei)
- Înregistrare obligatorie - ONG cu personalitate
juridică
- Formă disponibilă online – fişiere pdf, actualizate
bilunar, cu toate înregistrările operate din 1990
- Categorii incluse: asociaţii, fundaţii, federaţii, uniuni,
persoane juridice străine, neprecizate
- Inadvertenţe şi dificultăţi identificate: menţionarea
repetitivă a unor organizaţii, alegerea corectă a
categoriei juridice, limitarea posibilităţilor de
prelucrare a informaţiilor

Registrul Naţional O.N.G – recomandări (1)

- Organizare şi disponibilitate online sub formă de
bază de date, cu posibilitatea de interogare pe
diverse criterii
- Completare riguroasă a datelor de
identificare, cu posibilitatea de interconectare
eventual cu alte baze de date i.e. date financiare
- Posibilitatea de înregistrare online (numere de
înregistrare, completare formulare)
- Eliminare categorie Neprecizate

Registrul Naţional O.N.G – recomandări (2)

Ordinul MJ/1417/C/2006 privind registrul la registrul
national ONG
Art. 2
(2) Sistemul informatic va permite ca înregistrarile sa poată fi
găsite şi sistematizate, având drept criteriu oricare dintre
câmpurile din Registrul naţional, punând la dispoziţie
posibilităţi de căutare cu ajutorul unor expresii logice.
(3) Consultarea datelor cuprinse în Registrul naţional, disponibile
pe pagina de Internet a Ministerului Justiţiei, este gratuită.
Art. 7.
Comunicarea de date de pe înregistrările existente în
Registrul naţional este gratuită.

Institutul Naţional de Statistică

- Organizaţii neguvernamentale incluse in
categoria administraţie privată:
-

Sindicate, confederaţii sindicale
Uniuni profesionale şi patronale
Fundaţii, asociaţii
Organizaţii religioase (de cult)

- Nu sunt clare criteriile de incadrare în una sau
alta dintre categorii - sunt diferite de criteriile din
lege sau din registru
- Datele publicate în Anuar sunt insuficiente (nu
se publică indicatori economici sau pe regiuni)

Registrul Naţional ONG vs. INS

Cf.
Registru
ONG

Nr.
(dec
2008
)

Nr.
(ian
2010
)

Asociaţii

38000

44271

Fundaţii

16400

16785

Federaţii

650

758

Uniuni

610

633

Neprec.

n.a.

213

55660

62680

Total

Ministerul Finanţelor Publice

• categoria generică alte forme juridice (AFJ) –
nr. de entităţi nonprofit ar justifica încadrarea
separată, cel puţin în asociaţii/fundaţii
• Codificarea CAEN în bilanţuri contabile nu
reflectă clar activităţile organizaţiei, existând un
număr mare de organizaţii care au marcat codul
Alte activităţi asociative n.c.a.
– i.e. încadrarea CAR
– i.e. încadrarea fundaţiilor judeţene de tineret
– i.e. încadrare organizaţii ale minorităţilor naţionale

Idei centrale
- Folosirea unor criterii unitare de către cele 3 instituţii la
publicarea datelor referitoare la ONG – ex. Tipul de
organizaţie utilizat să fie acelaşi
- Creşterea accesibilităţii – funcţionalităţi, a numărului şi
calităţii datelor publicate din oficiu (cel puţin la nivelul
altor instrumente similare ex. Registrul Comerţului,
Registrul ONG cu MF – model funcţional în Ungaria
posibilitatea interconectarii între diverse baze de date)
- Identificarea şi promovarea unui sistem naţional de
recunoaştere statistică a sectorului terţiar şi în mod
specific a entităţilor specifice economiei sociale (definiri
şi clasificări agreate internaţional UN şi UE)
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