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realizări şi provocări”



% ONG-urilor care au obţinut venituri din:

• Donaţii individuale: 32,1%

• Sponsorizări în bani din partea 
companiilor: 39,3%

• Sponsorizări în natură din partea 
companiilor: 25,1%

Sursa: Barometrul Liderilor ONG, FDSC, 2010



Donatori individuali
• Relaţia cu posibili donatori încă insuficient 

dezvoltată (*70% dintre persoane nu au avut 
niciun contact cu un ONG în anul anterior) 

• Contact ONG – persoane fizice mediat prin 
intermediul sistemului donaţiilor salariale

• Campaniile publice de strângere de fonduri: 
donaţii prin SMS

*Sursa: Cercetare de tip Omnibus, FDSC, 2010



Mediul de afaceri - sponsorizări

• 9,3% reprezintă ponderea sponsorizărilor în 
bani şi în natură în venitul unei ONG 

Sursa: Barometrul Liderilor ONG, FDSC, 2010

• Până în 2004 – sistem de deductibilitate (5% 
din profitul brut)

• În prezent – sistem ce permite scăderea din 
impozitul datorat, în limita a 3% din cifra de 
afaceri şi 20% din profitul datorat



Mediul de afaceri - CSR
• 23% dintre ONGuri au derulat proiecte în 

parteneriat cu o companie în ultimii 2 ani
Sursa: Barometrul Liderilor ONG, FDSC, 2010

• IMMurile – o soluţie pentru creşterea bazei de 
resurse a ONGurilor şi apropierea de 
comunităţile în care operează.

• Zona responsabilităţii sociale corporatiste 
rămâne neacoperită de politicile şi strategiile
decidenţilor publici.



Concluzii/ întrebări
• Facilităţi fiscale pentru donaţiile persoanelor 

fizice ŞI/ SAU Mecanismul 2%? 

• Lipsa facilităţilor pentru donaţiile companiilor 
explică prezenţa redusă a fundaţiilor private?

• Tratament fiscal diferit, abordări diferite pentru 
sponsorizare, CSR, Mecanismul 2%?

• Este nevoie de politici publice în această zonă?



Sursa/ contact
Datele sunt extrase din raportul 

“România 2010. Sectorul neguvernamental –
profil, tendinţe, provocări

Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile
Tel.: 0040021-310 01 77
Fax: 0040021-310 01 80

Simona.constantinescu@fdsc.ro
www.fdsc.ro

www.stiriong.ro
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