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PROGRAME DE
FINANȚARE



Programul de Cooperare
Elvețiano-Român
În anul 2019 am încheiat implementarea   Fondului Tematic pentru Parteneriate și
Experți și a Fondului Tematic pentru Participarea Societății Civile din cadrul
Programului de Cooperarare Elvețiano – Român cu următoarele rezultate: 

Programul de Cooperare Elvețiano-Român face parte din ajutorul nerambursabil
oferit de Consiliul Federal Elvețian către 13 state membre ale UE care au aderat în
perioada 2004 – 2013. În anul 2011, Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare si
Cooperare (ADC) a selectat consorțiul format din KEK-CDC Consultants, Fundația
pentru Dezvoltarea Societății Civile și Fundația pentru Parteneriat ca fiind
Organismul Intermediar Elvețian (OIE) pentru administrarea Fondului Tematic pentru
Parteneriate și Experți și a Fondului Tematic pentru Participarea Societății Civile. 

Astfel, prin cele două fonduri ale programului de finanțare au fost implementate în
total 141 de proiecte cu valoare totală de 23 de milioane CHF. Proiectele au
îmbunătățit considerabil furnizarea de servicii sociale, cum ar fi de exemplu
implementarea unui nou sistem de tele-asistență pentru îngrijire la domiciliu a
persoanelor în vârstă sau sensibilizarea cu privire la problemele și politicile de
sănătate publică, cum ar fi prevenirea cancerului de sân. Au fost realizate 7
inițiative de schimbări legislative în domenii precum sistemul de pensii, educație
parentală, risipa hranei, spații verzi urbane. O inițiativă de succes a fost adoptarea
legii cu privire la protecția socială a pacienților diagnosticați cu tuberculoză. 
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9 ANI
DE ACTIVITATE

350.000
OAMENI IMPLICAȚI

141
PROIECTE FINANȚATE

129
COMUNITĂȚI

4500
SPECIALIȘTI

Asistenţa financiară elveţiană îşi propune să 
contribuie la reducerea disparităţilor economice 
şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, cât şi 
între diferitele regiuni de dezvoltare ale statelor beneficiare.



S-au organizat peste 400 de ateliere și seminarii practice pentru transfer de bune
practici și metodologii în domenii precum dezvoltare comunitară, agricultura
tradițională, managementul destinațiilor eco-turistice, atenuarea efectelor
schimbărilor climatice. Pe de altă parte, proiectele au atins rezultate remarcabile în
ceea ce privește protecția mediului înconjurător prin conservarea populației de delfini
din Marea Neagră, conștientizarea cu privire la importanța conservării soiurilor de
fructe tradiționale sau introducerea colectării selective și gestionarea deșeurilor de
echipamente electrice și electronice fiind colectate și recondiționate aproximativ 25
de tone de deșeuri din această categorie. Proiectele implementate în cadrul
programului au sporit capacitatea organizațională a ONG-urilor și instituțiilor
implicate. Au fost elaborate numeroase noi strategii de dezvoltare organizațională,
instrumente de lucru specifice, îmbunatățind nivelul de expertiză al profesioniștilor
care activează în ONG-uri. 

Mai multe informații cu privire la Programul de Cooperare Elvețiano-Român se
regăsesc pe elvetiaromania.ro

Fondul pentru Inovare
Civică
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3 noi proiecte
grassroots

finanțate cu un buget
total de peste 55.000

USD

Aproape 200 de persoane din
organizațiile solicitante au

beneficiat de training în scriere de
proiecte și management de

proiect.

77 de proiecte
finanțate,

majoritatea
organizații
grassroots

Peste 277.000 de
cetățeni implicați

direct și peste
1.598.000 de

cetățeni informați

Peste 1 milion USD
alocați pentru
proiecte civice

15 organizații au
participat la ediția

din 2019 a CIF
Hackathon

http://elvetiaromania.ro/


În stare de bine

Fondul pentru Inovare Civică (CIF) este un program de finanţare adresat
organizaţiilor neguvernamentale, dezvoltat de Fundaţia pentru Dezvoltarea
Societăţii Civile (FDSC)  în 2011, ca răspuns la situaţia şi nevoile societăţii civile din
România.

CIF doreşte să fie un catalizator al potenţialului cetăţenilor de a-şi transforma şi
dezvolta comunităţile. Obiectivul programului este să sprijine initiaţive şi acţiuni
civice inovatoare ale organizaţiilor neguvernamentale din România,
responsabilizarea şi creşterea participării active a cetăţenilor pentru a contribui la
dezvoltarea comunităţii.   

În cadrul componentei Inovare Civică, au fost propuse 3 inițiative pentru finanțare în
cadrul apelului din 2019, valoarea finanțării pentru această componentă fiind de
179.014 lei. Finanțare suplimentară a fost acordată acestor proiecte pe măsură ce
au fost activități noi propuse pentru a aborda problemele legate de pandemia
COVID-19.

Proiectele sunt în prezent implementate în mai mult de 7 județe la nivel național,
care implică în special tinerii și autoritățile locale.
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Componenta de finanțare pentru proiecte derulate de ONG-uri
Componenta pentru întârirea eficienței și sustenabilității ONG-urilor

#ÎNSTAREDEBINE este un program de finanțare anual ce oferă granturi
nerambursabile în valoare totală de 1 milion de euro pe an organizațiilor
neguvernamentale din România. Programul este susținut de Kaufland România și
implementat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile.

Obiectivul programului este creșterea calității vieții locuitorilor din comunitățile rurale
și urbane, prin sprijinirea inițiativelor care au un impact pozitiv în domeniile Cultură,
Sport sau Viaţă Sănătoasă şi care se adresează cu prioritate grupurilor vulnerabile.

Și în anul 2019, programul ”În stare de bine” a sprijinit activitatea ONG-urilor atât
prin acordare de finanțări nerambursabile cât și prin activități de creștere a
capacității organizaționale şi a colaborării dintre acestea. 

Abordarea programului ”În stare de bine” include 2 componente principale:



Obiectivul general al componentei de finanțare este creșterea calității vieții
locuitorilor din comunitățile rurale și urbane, prin sprijinirea inițiativelor care au un
impact pozitiv în domeniile Cultură, Sport sau Viaţă Sănătoasă şi care se adresează
cu prioritate grupurilor vulnerabile.

Pentru anul 2019, componenta de finanțare are un buget de 4.455.000 lei și a
presupus construirea și lansarea a 3 apeluri de proiecte pentru organizații
neguvernamentale. Două apeluri au fost lansate în prima parte a anului 2019 și au
constat în acordarea de granturi de până la 235.000 lei către organizații
neguvernamentale din cele 3 domenii pentru realizarea de proiecte în beneficiul
grupurilor vulnerabile, iar al treilea a fost lansat în ianuarie 2020 și a presupus
acordarea de granturi cu sume între 25.000 și 50.000 lei pentru proiecte care
promovează egalitatea de șanse și susțin cu prioritate fete din grupuri vulnerabile.
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Pentru cele 3 apeluri de proiecte au fost organizate 5 sesiuni de informare pentru
prezentarea specificităților fiecărui apel în parte (3 în București, 1 în Râmnicu Vâlcea
și 1 în Iași). Pe întreaga perioadă înainte și în timpul depunerii proiectelor, potențialii
aplicanți au solicitat și primit (telefonic, e-mail, face-to-face) detalii și informații
despre apel, despre modalitatea de depunere și despre modul de utilizare a
platformei online (help-desk).

În cadrul celor 3 apeluri de proiecte au fost evaluate 587 de propuneri primite (410
proiecte în primele 2 apeluri și 177 proiecte în apelul de granturi mici). În urma
evaluării au fost selectate, contractate și finanțate 21 de proiecte din primele 2
apeluri, iar în cadrul apelului de granturi mici au fost propuse spre finanțare 5
proiecte și 3 pe lista de rezervă. 

Componenta pentru întărirea eficienței și sustenabilității ONG-urilor este una dintre
noutățile programului din 2019. Deși ea a fost prezentă și în anul 2018 printr-o serie
de ateliere tematice, a fost nevoie de un program mai structurat care să propună
activități adaptate nevoilor directe ale organizațiilor. Aspecte precum guvernanța,
managementul financiar, managementul informației, structura organizațională,
managementul resurselor umane, implicarea beneficiarilor, comunicarea, etc sunt
necesare pentru asigura o dezvoltare sănătoasă a organizațiilor neguvernamentale. 



realizarea de analize organizaționale și recomandări/ planificări pe direcții de
acțiune cu organizațiile implicate în program;
implicarea a peste 350 de persoane în evaluarea organizațiilor implicate direct
în program prin completarea matricelor de dezvoltare organizațională sau a
chestionarelor realizate pentru organizații; 
creare de documente pentru toate organizațiile și consultanță specifică pe
subiectul managementul eficient al voluntarilor; 
consultanță specifică și dezvoltarea de direcții strategice ale organizațiilor; 
consultanță specifică și dezvoltarea de planuri de marketing și planuri de
fundraising; 
propuneri specifice de dezvoltare pentru organizațiile implicate în program,
implementarea lor alături de organizații și monitorizarea progresului. 

Pentru anul 2019/ 2020 am avut prin intermediul programului #CreștemONGuri
posibilitatea să lucrăm direct cu 31 de organizații și indirect cu alte 25 de
organizații din toată țara, situate pe diferite niveluri de dezvoltare și care lucrează
pe diferite tematici, astfel am avut ocazia să înțelegem perspective diferite, să
calibrăm practici și să reglăm viitoare intervenții de dezvoltare. Ca rezultate
menționăm: 

Workshop-uri/ateliere tematice dedicate atât organizațiilor incluse în programul de
finanțare, și în componenta Creștem ONG-uri cât și din afara lor. Atelierele
organizate au vizat aspecte ce țin de comunicare, marketing și storytelling,
fundraising, diagnoza organizațională, etc, precum și networking între organizațiile
participante. Până acum au fost organizate 8 ateliere (Bucuresti, Timisoara, Cluj)
cu un număr de 65 ONG-uri participante.

Componentă de dezvoltare organizațională în cadrul proiectelor finanțate – pentru
primele două apeluri de proiecte, organizațiile solicitante au avut la dispoziție
posibilitatea direcționării a 20% din bugetul proiectului către activități de
dezvoltare organizațională în funcție de nevoile fiecărei organizații.
Din cele 21 de proiecte finanțate, 9 au folosit această oportunitate.

Astfel, componenta de dezvoltare organizațională pusă în practică în anul 2019 a
constat în 3 tipuri de modalități de sprijin pentru ONG-uri:
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Active Citizens Fund
În 2019 am lansat în Romania Active Citizens Fund, cel mai mare program de
finanțare dedicat organizațiilor neguvernamentale, care se desfășoară în România
între 2019-2024 și are o valoare totală de 46.000.000 €.
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Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE și
Norvegiene 2014-2021 acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia în 15 state
membre UE din Europa Centrală și de Sud și în Ţările Baltice.  Obiectivele
Granturilor SEE și Norvegiene sunt reducerea disparităților economice și sociale și
consolidarea relațiilor bilaterale dintre statul beneficiar și statele donatoare.
Susținerea societăţii civile este o prioritate cheie pentru Granturile SEE și
Norvegiene 2014-2021, motiv pentru care 10% din totalul sumelor disponibile la
nivel de ţară sunt alocate unui program pentru societatea civilă în fiecare din
statele beneficiare, intitulat Active Citizens Fund. Acesta este încadrat în sectorul
„Cultură, societate civilă, bună guvernare și drepturi și libertăți fundamentale”, unul
dintre cele cinci sectoare considerate prioritare de statele donatoare Islanda,
Liechtenstein și Norvegia și Uniunea Europeană.



Programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilităţii și capacității
sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării
democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp
relațiile bilaterale cu statele donatoare Norvegia, Islanda și Liechtenstein.

Programul Active Citizens Fund România este administrat de către consorțiul
compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru
Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și
Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de fond desemnat de către
FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene în cadrul unui
proces de licitaţie deschis și competitiv.

Parte a programului Active Citizens Fund România, Fondul pentru Relații Bilaterale
își propune să contribuie la întărirea relațiilor bilaterale dintre România și statele
donatoare. Fondul pentru Relații Bilaterale va sprijini activități care vizează
consolidarea relațiilor bilaterale între organizațiile societății civile și alte entități din
România și statele donatoare, căutarea de parteneri pentru proiecte în parteneriat cu
statele donatoare înainte sau în timpul pregătirii unei cereri de finanțare, dezvoltarea
acestor parteneriate și pregătirea unei cereri de finanțare în parteneriat cu țările
donatoare, crearea de rețele, schimb și transfer de cunoștințe, tehnologii, experiențe
și bune practici între organizațiile societății civile și alte entități din România și statele
donatoare.

Pentru anul 2019 am lansat un apel de cereri de finanțare și am selectat 16 proiecte
pentru dezvoltarea de parteneriate durabile și pregătirea și depunerea unei Cereri de
finanțare pentru un proiect în parteneriat cu statele donatoare în cadrul ACF
România. De asemenea, am acordat suport pentru identificarea de parteneri din
statele donatoare (Norvegia, Islanda și Liechtenstein) și am organizat diferite
evenimente de promovare a programului și posibilităților de colaborare, precum
sesiuni de informare în Oslo, Norvegia și Reykjavík, Islanda, seminar pentru
identificarea de parteneri organizat în București, România, participare la diferite
evenimente internaționale (festival Arendalsuka, Norvegia; Active Citizens Days,
Oslo, Norvegia; conferința internațională „Egalitatea de gen: Cheia dezvoltării
economice și sociale în Europa și nu numai” are loc la Reykjavík, Islanda). În
evenimentele și proiectele bilaterale realizate în anul 2019 au fost implicate peste 70
de organizații din România și statele donatoare și peste 230 de persoane din aceste
organizații. 

Consolidarea societăţii civile și a cetățeniei active şi creșterea capacității
grupurilor vulnerabile.
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https://activecitizensfund.ro/
http://www.fdsc.ro/
http://www.repf.ro/
http://www.romacenter.ro/
https://fundatiapact.ro/
https://www.frivillighetnorge.no/no/English


CREȘTEREA
CAPACITĂȚII
SECTORULUI
ASOCIATIV



Prof21 - Dezvoltarea competențelor profesorilor și managerilor școlari pentru o
școală atractivă și incluzivă a demarat în aprilie 2018, alături de partenerii noștri
Asociația REPER21, Fundația World Vision România și Asociația Teach for
Romania. Intervenția Prof21 aduce  o contribuție semnificativă la dezvoltarea
competențelor cadrelor didactice din 23 de școli din județele Brașov, Mureș, Vaslui,
Călărași, Ialomița, Prahova, Dolj, Olt, Vâlcea și Hunedoara de a implementa
programe educaționale inovatoare care să conducă la îmbunătățirea calității
educației și la accesul echitabil la educație pentru copiii cu un grad ridicat de risc
educațional. În 2018, echipa FDSC a reacreditat programul de formare Abilități de
viață în contextul dezvoltării durabile (20 credite transferabile) și alături de
formatori ai REPER21 am organizat 14 cursuri (a câte 10 zile de formare, din care 3
online prin intermediul platformei www.prof21.ro,  centrate pe subiectul educației
pentru dezvoltare durabilă) pentru 253 cadre didactice din școlile partenere.
Fiecare dintre cadrele didactice a fost implicată ulterior într-un program structurat
de mentorat ce continuă până în 2020.

Prof 21

Programul „A.R.T” a urmărit dezvoltarea competențelor cadrelor didactice în
vederea formării adolescenților activi prin intermediul implicării acestora în activități
participative din comunitate. Ambele cursuri au fost urmate de programe de
mentorat care vor continua pe toată durata de implementare a proiectului. De
asemenea, s-au efectuat vizite de mentorat în cele 23 de școli partenere ca parte
din programul de formare și mentorat inițiat în 2018 (Abilități de viață în contextul
dezvoltării durabile), au fost elaborate planurile de dezvoltare profesională și ulterior
s-a inițiat demersul de atingere a obiectivelor propuse. Programul de mentorat a
fost susținut de experți din cadrul organizațiilor partenere cu expertiză în tutorat și
educație incluzivă. 
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În anul 2019 au continuat programele de formare
acreditate începute în anul precedent. Partenerul
Fundația World Vision România a organizat, astfel,
cursurile „Școala Părinților” și „A.R.T. (Be Aware,
Raise your voice, Take action)” pentru un total de 46
de cadre didactice. „Școala părinților” a urmărit
dezvoltarea competențelor transversale specifice
educației parentale, punând accent pe educația
pentru un stil de viață sănătos, educația de la școală
și de acasă, cât și pe protecția și drepturile copiilor.



Tot în anul 2019 a fost demarată și activitatea de acordare a sprijinului financiar în
vederea scrierii și implementării proiectelor educaționale de către cadrele didactice
(au fost acordate până la finalul anului 240 de subvenții). Proiectele finanțate au
mapat diferite teme, însă toate au pus accent pe educația durabilă. Acestea au
urmărit dezvoltarea competențelor cadrelor didactice și a elevilor, cât și implicarea
diverșilor actori din comunitate prin intermediul activităților de construire sere sau
amenajare de grădini, organizarea unor piese de teatru sau a inițiativelor de
ecologizare a spațiilor din comunitate. Proiectele au fost diseminate prin
intermediul platformei www.prof21.ro. Aceasta reprezintă o comunitate de
practică ce susține circulația ideilor, ințiativelor comune și schimbul de bune practici
între cadrele didactice și inovatori. Comunitatea are peste 1.000 cadre didactice
înscrise din întreaga țară.
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ONG 21
Participarea ONG-urilor la politica de Educație pentru Dezvoltare Durabilă (Sipoca
262/112066): finalizat în august 2019, proiectul a realizat: dezvoltarea
competențelor a 80 de reprezentanți a 80 de ONG-uri pentru a formula și promova
eficient, prin activități de lobby, propuneri alternative de politici publice în domeniul
Educației pentru dezvoltarea durabilă; 

O platforma de cooperare
sistematică între mai bine 70 de
ONG-uri în cadrul unei rețele
tematice naționale care le
stimuleaza contribuțiile și le
coordoneaza participarea la
formularea și la promovarea
politicilor de Educație pentru
dezvoltarea durabilă; formularea
participativă în cadrul rețelei de
ONG-uri a unei propuneri
alternative de politică publică
privind Educația pentru
dezvoltarea durabilă, în măsură 
să satisfacă angajamentele naționale și internaționale ale Guvernului în acest
domeniu, precum și implicarea a 10 stakeholderi instituționali relevanți ți a publicului
într-o campanie de lobby și promovare pentru asumare propunerii alternative de
politică publică formulată de ONG-uri de către Ministerul Educației și Ministerul
Mediului.



Auzim în jurul nostru cum situația socială, economică și mediul se degradează, cum
politica nu ne mai reprezintă, cum sistemele nu mai funcționează, cum oamenii nu
se mai implică. Vrem să trăim într-o „țară ca afară” dar nu mai găsim altă soluție
decât cea de a emigra. Ce facem? Ce NE facem?

Din experiența ultimilor 25 de ani, noi știm că parte din soluție stă în puterea
societății civile. Putere dată de organizații capabile să reprezinte drepturile și
interesele oamenilor și de cetățeni activi, implicați și pregătiți să schimbe în bine
realitățile cu care ne confruntăm, atât pentru ei, cât și pentru comunitățile lor. Iar
printre cei mai motivați și capabili să facă societatea civilă mai puternică sunt tinerii!

Pe acești tineri îi numim #trillenials – generația de tineri implicați civic care duce al
treilea sector – sectorul societății civile – la următorul nivel. Pentru acești tineri
construim Programul3 – o mișcare, o școală, un spațiu de învățare, de motivare, de
conectare, de practică pentru dezvoltarea continuă a societății civile românești și nu
numai.

Programul3
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Pentru primul an al Programului3 am selectat 31 de #trillenials din toată țara care
au fost implicați în evenimente online și offline de învățare și networking, module
de e-learning și dezvoltare de abilități de lucru în ONG, atât pe parte tehnică
(scriere și evaluare de proiecte, dezvoltare organizațională), cât și tematică
(dezvoltare comunitară, tehnici și metode de participare). 
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Fondul pentru Inovare
Civică - Rețeaua
Centrelor de Resurse ale
Comunității 2019
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În cadrul programului de sprijin pentru organizațiile comunitare, susținut de OMV
Petrom, 7 proiecte au fost finanțate în 2019. Sinteza rezultatelor înregistrate de
proiectele finanţate include:

Amenajarea spațiului de socializare Fântâna Ponoare – elaborare proiect,
modernizarea Fantânii Ponoare cu sprijinul meșterilor locali, realizarea
jardinierelor din materiale ecologice, mobilier de exterior realizat cu sprijinul
voluntarilor, canalizare subterană pe suprafața spațiului pentru a evita
inundația.
10 tineri au participat la o formare ȋn fundraising și accesare linii de finanțare –
dezvoltare abilități de a identifica resurse viabile pentru susținerea activităților
din cadrul strategiei asociației și comunității Bustuchin.
78 de elevi din Schela au participat la seminarii tematice privind protecția
mediului și importanța apei, activități practice de dezvoltare a spiritului civic și
de implicare, reciclarea selectivă a deșeurilor, urmate de acțiuni directe de
ecologizare în diverse zone ale comunității, plantare flori în obiecte decorative
realizate din cauciuc reciclabil etc.
40 de elevi din clasele mici din Schela au fost implicați în realizarea de
decorațiuni și felicitări din materiale reciclabile, realizând și o expoziție cu
acestea.
20 persoane din Zemeș au absolvit cursul acreditat de Contabilitate și au
beneficiat de 2 sesiuni de pregătire antreprenorială.
Amenajarea și dotarea unei săli de clasă din incinta Grădiniței din Marca (mese
de lucru, scaune, jocuri și jucării educative, imprimantă și materiale consumabile
folosite pentru activitățile organizate de cadrele didactice împreună cu
vârstnicii, voluntarii și copiii).
10 vârstnici implicați în 6 ateliere educaționale (de 2 ori pe lună, timp de 4 luni)
derulate pentru cei 40 de copii preșcolari din Marca, cu activități axate pe jocuri
educative, citit de povești, socializare-comunicare, lucru manual: tricotaje,
obiecte artizanale, picturi, obiecte în tehnica quilling, trasmiterea de tradiții și
obiceiuri de la cei în vârstă către cei mici, confecționarea de obiecte din
materiale reciclabile.
370 de copii din Telega au participat la cele 10 sesiuni de informare asupra
unui stil de viață sănătos și au primit câte un pachet cu produse pentru igiena
personală. 120 dintre ei au participat la activități sportive, atrași fiind de
echipamentele achiziționate (gantere, steppere, saltele, extensoare, ghete
Kangoo Jump).



20 de copii supraponderali din Telega au dobândit cunoștințe din domeniul
nutriției, învățând și experimentând despre o alimentație sănătoasă în cadrul
cursului ABC-ul Nutriției.
58 elevi au fost implicaţi ȋn programul de suport tip Școală după şcoală în
Boldești Scăeni, incluzând educație remedială la limba şi literatura română şi
matematică, asigurarea mesei, precum și implicarea în activități recreative
săptămânale.
46 preșcolari din diverse unități educaționale din Boldești au participat la
activități comune de relaționare, toleranță, intercunoaștere.
40 elevi din Boldești implicați în Clubul de vacanță în Boldești (structurat pe
curcuri tematice: lectură, matematică distractivă, educație culinară).
15 doamne din Talpa au urmat cursul de formare în domeniul tradițiilor
românești (cusut și țesut manual).
10 minirăzboaie de țesut achiziționate în Talpa pentru atragerea copiilor către
meșteșuguri tradiționale.
Fiecare CERC a derulat cel puțin o acțiune de informare/promovare în
comunitate.
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INFORMAREA ȘI
PROMOVAREA

ONG 



Știri.ong este un portal de știri despre sectorul ONG, inițiative civice, ONG-uri,
campanii de CSR, finanțări și multe altele. Rolul platformei este de a informa și
facilita dezvoltarea de parteneriate între societatea civilă, mediul de afaceri,
instituțiile publice mass media și cetățeni, oferind informații concludente despre
activitățile din aceste arii de interes. Publicăm săptămânal peste 50 de știri și avem
o rețea de peste 500 de ONG-uri care ne transmit comunicate de presă și alte
informații sau materiale. Publicul este format din aproximativ 16 000 de vizitatori
săptămânal, în timp ce pagina Facebook asociată are un reach săptămânal de
peste 20 000 de persoane (https://www.facebook.com/stiri.ong/ și
https://www.stiri.ong/).

facebook.com/stiri.ong

stiri.ong
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Pe 10 decembrie 2019, de Ziua Drepturilor Omului, folosind sloganurile #DeCeONG
și #CivicPride, peste 60 de organizații și activiști din România, inclusiv patru
platforme de finanțare și sprijin, au povestit simplu și la obiect despre cum ar fi
lumea în absența eforturilor lor zilnice, alăturându-se astfel colegilor din întreaga
Europă, la îndemnul FDSC, în cadrul demersului inițiat de European Civic Forum.

18

Cea de-a doua ediție a campaniei #DeCeONG și-a propus să informeze publicul larg
cu privire la sectorul neguvernamental, să clarifice informațiile vagi pe care cetățenii
le au despre ONG-uri și să dărâme miturile legate de societatea civilă. Campania a
culminat în data de 10 decembrie, când actorii societății civile au comunicat atât
publicului lor țintă, cât și publicului larg, modul în care ar arăta lumea fără
organizația lor sau organizații de același tip. Mobilizarea a țintit să informeze cât
mai mulți cetățeni cu privire la diversitatea, necesitatea și mecanismele pe care se
bazează sectorul neguvernamental. Mai mult, campania s-a derulat în cadrul
inițiativei europene Civic Pride a European Civic Forum alături de sute de organizații
din Europa, un demers de reafirmare și de apărare a muncii depuse de activiști,
grupuri civice și organizații din toată Europa, îmbunătățind viața comunităților și
promovând participarea cetățenilor. Inițiativa Civic Pride s-a coagulat în jurul
manifestului omonim, cuprinzând ideile care ne unesc și care ne călăuzesc cel mai
des munca.

#DeCeONG

http://civicpride.megacampaign.eu/
http://civic-forum.eu/
https://www.stiri.ong/ong/civic-si-campanii/deceong-de-ziua-internationala-a-drepturilor-omului-societatea-civila-sarbatoreste-implicarea-civica
http://civicpride.megacampaign.eu/
http://civic-forum.eu/
https://www.stiri.ong/ong/civic-si-campanii/deceong-de-ziua-internationala-a-drepturilor-omului-societatea-civila-sarbatoreste-implicarea-civica


Toate postările din timpul campaniei, atât din România, cât și de pe restul
continentului, sunt disponibile pe peretele Civic Pride; câteva dintre răspunsurile
organizațiilor la întrebarea #DeCeONG pot fi regăsite mai jos:

• Ar fi (mai) rău fără ONGuri pentru că o mulțime de oameni și comunități în situații
dificile ar rămâne invizibili și pentru că o mulțime de instituții ale statului i-ar ignora (și
mai mult) dacă societatea civilă nu ar pune presiune.
• Peste 500 de copii și tineri, elevi sau studenți aflați în drumul lor spre școală și
împovărați de greutățile vieții au fost sprijiniți pe parcursul a peste 15 ani de către
[noi] pentru a-și finaliza cu bine studiile. Nu puțini dintre ei sunt astăzi ingineri,
profesori, medici, economiști, juriști.
• Dacă de mâine ar înceta activitatea noastră, nu ar mai fi posibilă rezolvarea unor
nevoi ale societății acolo unde autoritățile publice nu au resurse sau voință să le
rezolve, nu ar mai exista transparența instituțiilor publice cu care organizația (alături
de alte organizații cu misiuni similare) a luptat de-a lungul timpului ca autoritățile
publice să își îndeplinească atribuțiile în folosul comunității.
• La începutul anului voiam cu ardoare sa aduc educația antreprenorială la sat... și am
reușit. Avem acum 20 de copii care știu că banii sunt produși de firme, nu de primării,
că ai rezultate mai bune dacă muncești în echipa, și câte și mai câte.
• Pentru a crea un viitor meșteșugurilor în era tehnologiei. Pentru a duce mai departe
istoria artelor grafice din România, punând în valoare o parte din echipamentele
istorice de tipar și legătorie din fostele tipografii din România, aflate acum în colecția
Moara de hârtie. Pentru că datorită nouă, 10 persoane din comunitate au un loc de
muncă.
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http://civicpride.megacampaign.eu/index.php/social-media-wall/?fbclid=IwAR149FfCzXiq7RgjNs13yzpUEMyRp6Vfgd9Bd11bzduSR3mkQnyWbyTXYRM


• Dacă de mâine ne-am găsi alte drumuri, generații viitoare de adulți, public și creatori
media ar fi mai permeabili la dezinformare și manipulare și ar crește bulele de
discriminare și segregare. Ca asta să nu se întâmple, alături de o comunitate de
aproape 100 de profesori, am ajuns până acum la peste 16.000 de elevi. 
• Că peste 1.000 de oameni și-au găsit locul într-o comunitate coerentă, eficientă,
dedicată menținerii standardelor de calitate în livrarea de soluții digitale în spațiul
non-guvernamental.
• Dacă activitatea noastră ar înceta astăzi [...] pentru multe sate, aparent uitate, dar
unde noi știm că zace un potențial uriaș, accesul la educație al copiilor ar rămâne
scăzut, apa potabilă în comunitate problematică, drumuri de acces neasfaltate,
locuințe informale nesigure, antreprenori sociali neîncrezători. Super puterea noastră
este să credem în dezvoltare comunitară și în importanța proceselor participative! 
• [#DeCeONG?] Pentru puterea cu care credem în ceea ce facem, pentru curajul cu
care ne ridicăm mereu și mereu, pentru cât de mult înseamnă pentru noi împreună și
pentru bucuria de a face bine.

Dacă doriți să vă alăturați campaniei pentru ediția 2020, vă invităm să deveniți
membri ai grupului de Facebook dedicat, AICI.
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https://www.facebook.com/groups/1595395150561362/


FDSC derulează începând 2019 un proiect împreună cu Center for International
Private Enterprise (CIPE) pentru încurajarea leadershipului sectorului privat în
promovarea valorilor democratice și implicarea acestuia în responsabilizarea și
participarea activă a cetățenilor în comunitățile locale și/sau la nivel național.
Inițiativa aparține CIPE, care lucrează cu parteneri din societatea civilă și mediul de
afaceri din Europa Centrală și de Est (Cehia, Slovacia, Ungaria, Polonia și România)
la dezvoltarea unui nou model de leadership al sectorului privat, cu scopul de a
sprijini inițiativele locale ale societății civile. Aceste inițiative se vor concentra în
special pe statul de drept, vizând și îmbunătățirea mediului de afaceri local,
provocări identificate de către reprezentanți ai societății civile din Europa Centrală și
de Est într-o Declarație lansată la Bruxelles în iunie 2017, cu sprijinul CIPE.

Mobilizarea sectorului
privat pentru a sprijini
societatea civilă

21

Prin activitățile sale, proiectul a fost dezvoltat pentru a veni în sprijinul Fondului
pentru Inovare Civică (CIF), aflat la 9 ani de derulare, fiind ocazia perfectă pentru
restructurarea și înnoirea acestuia în concordanță cu realizările de până atunci și cu
contextul actual, diferit de cel de la momentul lansării sale, în 2011. 



Astfel, cea mai mare parte a activităților proiectului au avut drept scop consolidarea
relațiilor cu partenerii business ai CIF, precum și inițierea unor relații noi, dar mai ales
familiarizarea cu perspectivele și abordarea pe care mediul privat o are vizavi de
sectorul neguvernamental: cum percepe mediul de afaceri sectorul ONG din România,
dacă este în relații de colaborare cu el, ce strategii de CSR aplică, ce funcționează și
ce ar putea fi îmbunătățit, care sunt tendințele de viitor etc. Activitățile din 2019 ale
proiectului au constat în:
• Maparea stakeholderilor, ceea ce ne-a permis să identificăm actorii cheie și să îi
abordăm în consecință;
• Elaborarea unui raport de context, care ne-a oferit ocazia de a analiza contextul
general legat democrație, bună guvernare și stat de drept în România în raport cu
mediul de afaceri și inițiativele societății civile și oportunitățile și obstacolele
potențiale, inclusiv cadrul juridic pentru îmbunătățirea și eficientizarea sprijinului
acordat de sectorul privat societății civile;
• Realizarea a 29 de interviuri cu 22 de companii și alți stakeholderi cheie;
• Organizarea unei mese rotunde cu 20 de reprezentanți ai mediului de afaceri,
împreună cu Consiliul Investitorilor Străini și CIPE, privind modul în care sectorul privat
poate lucra împreună cu sectorul neguvernamental pentru a responsabiliza și încuraja
cetățenii să se implice în dezvoltarea comunităților lor.

Proiectul va continua și în anul 2020.
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ADVOCACY ȘI
POLITICI PUBLICE



Advocacy și influențare
a politicilor publice pe
domenii strategice

Am susținut tot timpul eliminarea includerii ONGurilor din lista entităților raportoare
și clarificarea definiției beneficiarului real al ONGurilor. Până la adoptarea legii în
iunie 2019, am participat la ședințele Comisiei Juridice din Camera Deputaților și
am funcționat ca facilitator al unui grup de peste 100 de ONGuri care s-au alăturat
demersului nostru început în anul anterior. Legea a fost adoptată în iunie 2019, cu
eliminarea ONGurilor din lista entităților raportoare și cu o clarificare parțială a
definiției beneficiarului real. Mulțumim Salvați Copiii România, Centrului de Resurse
pentru Participare Publică, Centrului de Resurse Juridice, Expert Forum si Apador-
CH, precum și celor peste 100 de ONGuri care ne-au fost alături în acest demers
comun.

Reglementarea cadru a sociațiilor și fundațiilor:
OG 26/ 2000 a făcut obiectul atenției decidenților
publici în ultimii ani ducând la mai multe inițiative
legislative de modificare a acesteia. Aflate in
diverse stadii în parcursul lor legislativ, inițiativele
legislative au fost monitorizate de FDSC și în
2019. În egală măsură, ne-am menținut funcția
de alertare și informare asupra subiectului pentru 
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Beneficiarul real și statutul de
entitate raportoare pentru ONGuri:
procesul de transpunere în legislația
națională a Directivei IV cu privire la
prevenirea spălării banilor și a
combaterii finanțării terorismului a
continuat în 2019, după
reîntoarcerea în Parlament a
proiectului de lege găsit parțial
neconstituțional de către Curtea
Constituțională în decembrie 2018. 

ONGurile care ne urmăresc și am participat la o serie de întâlniri organizate fie de
autorități cu rol de reglemntare și intenție de reformă a acestui domeniu.



de servicii sociale și utlizarea de criterii de atribuire cu componentă socială. În acest
sens, în 2019 ne-am întâlnit actori relvanți pentru aceste domenii (funizori de
servicii sociale, întreprinderi sociale, autoritați și instituții publice cu rol de
reglementare și control) și am făcut parte din organizatorii Conferinței de
promovare a clauzelor sociale în achizițiile publice, derulată sub egida Comisiei
Europene și în parteneriat cu Ateliere fără Frontiere și Agenția Națională a
Achizițiilor Publice. Conferința a făcut parte dintr-un efort extins de măsurare a
felului în care țările din Uniunea Europeană utilizează instrumentele legale puse la
dispozitie de cadrul european, iar contribuția noastră se regăsește la file (aeidl.eu).

Achiziții publice: Achizițiile responsabile
din punct de vedere social social
continuăa să fie foarte puțin utilizate de
către autoritățile contractante din
România, iar FDSC continuă să fie un
promotor activ în această zonă, astfel
încât prevederile legii achizițiilor sociale să
fie puse în practică în ceea ce privește
utilizarea de contracte rezervate, achiziția 
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Reglementări fiscale favorabile pentru
ONGuri: Suntem atenți în permanență la
initiativele și tendințele de modificare a
reglementărilor fiscale cu incidență asupra
funcționării organizațiilor
neguvernamentale.Sponsorizarea și
mecanismul de direcționare a 3.5% din
impozitul datorat de către contribuabilii
salariați sunt subiecte recurente anual,
fiind necesare ajustări permanente a 
mecanismelor de funcționare a acestora. Și in 2019 ne-am alăturat Asociației
pentru Relații Comunitare și altor colegi din organizațiile neguvernamentale,
participând activ la informarea corectă a decidenților publici (Ministrul Finanțelor
Publice și reprezentanți ai partidelor politice din parlament) cu privire la măsurile de
reglementare pe care sectorul neguvernamental le așteaptă.

Legea granturilor: Accesul ONGurilor la mecanismele de
finanțare publică este o temă care ne preocupă, iar anul
2019 a înregistrat parcursul legislativ in senatul României a
unui proiect de lege menit să modifice legea 350/ 2005,
cunoscută și sub denumirea de “legea granturilor”. Ne-am
alăturat Centrului pentru Legislație Nonprofit și organizațiilor
din grupul de lucru inițiat de acesta și am contribuit cu
opiniile noastre la propunerile de îmbunătățire a proiectului
de lege.

https://aeidl.eu/docs/bsi/index.php/bsi-buying-for-social-impact/bsi-library/bsi-deliverable/16-mapping-se-ecosystem-ro-pdf/file


RO2019 Platforma
Societății Civile

„Valori europene în contextul Președinției României la Consiliul UE”;
„Economia socială în programul președințiilor Consiliului Uniunii
Europene.Perspective pentru România la Președinția Consiliului UE”

Platforma RO2019 a societății civile este o inițiativă neguvernamentală a Europuls –
Centrul de Expertiză Europeană și a Fundației pentru Dezvoltarea Societății Civile,
lansată în 2016 pentru a sprijini pregătirile pentru Președinția Română a Consiliului
UE din prima jumătate a lui 2019. Proiect neutru din punct de vedere politic, RO2019
își propune să coaguleze eforturile societății civile românești din țară și din
străinătate pentru a asigura trecerea cu succes a celui mai important test de
maturitate al României de la aderarea la Uniunea Europeană în 2007.  

In 2019 FDSC a lansat doua  brief-ului legate de Președinția Română a Consiliului
UE în cadrul Platformei de Sprijin RO2019 a societății civile:
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http://www.ro2019.eu/


Forumul Internațional al
Societății Civile în cadrul
Inițiativelor Regionale
ACF
La 4 iunie 2019, reprezentanții a peste 150 de organizații și platforme ale societății
civile din 28 de țări europene, s-au reunit la Forumul Internațional al Societății Civile,
și au solicitat  liderilor UE să susțină activ societatea civilă, pentru ca aceasta să își
mențină rolul de apărare a democrației, statului de drept și drepturilor fundamentale
ale cetățenilor.
Forumul Internațional al Societății Civile a avut loc la București, în prezența a peste
200 de participanți din 28 de țări europene, preocupați că democrația, drepturile
omului sau statul de drept sunt din ce în ce mai des amenințate în întreaga Europă.
Mai mult, reprezentanții societății civile sunt ei înșiși ținte ale acelorași atacatori, de
cele mai multe ori politicieni populiști și autoritari care croiesc legi ce nu mai lasă
societatea civilă să își facă treaba. Lideri din instituțiile europene și din marile rețele
europene de organizații neguvernamentale, prezenți la eveniment, au confirmat
aceste pericole.

Forumul Internațional al Societății Civile a fost organizat de Fundația pentru
Dezvoltarea Societății Civile împreună cu European Civic Forum și Liberties.EU –
Civil Liberties Union for Europe, în cadrul Programului Active Citizens Fund
România. Eveniment sprijinit de CNVOS – Centrul de Informare, Cooperare și
Dezvoltare a ONG-urilor din Slovenia, Europuls – Centrul de Expertiză Europeană și
promovat de Zilele Societății Civile din cadrul Comitetului Economic şi Social
European.
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http://www.activecitizensfund.ro/


Ulterior forumului, la nivelul factorilor de decizie europeni nou aleși, au fost
desfășurate următoarele activități:
Finalizarea și ajungerea la un numitor comun cu participanții la Forum și organizațiile
societății civile din țările SEE și nivelul Uniunii Europene pe scrisoarea deschisă:
Pentru o societate civilă rezistentă, capabilă să se bazeze pe valorile UE: așteptările
noastre din partea noilor lideri ai UE
• Trimiterea scrisorii deschise către noul președinte al Parlamentului European și
noilor membri ai Parlamentului European.
• Trimiterea scrisorii deschise noului președinte al Comisiei Europene, Ursula von der
Leyen și comisarilor europeni.
• Follow-up răspunsul noului președinte al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen
la scrisoarea noastră.
• Follow-up cu privire la o solicitare importantă din scrisoarea noastră către noii lideri
ai UE: „Punerea la dispoziție a unor garanții pentru a se asigura că programul
Cetățeni, Egalitate, Drepturi și Valori sunt accesibile numai pentru organizațiile
societății civile care promovează și protejează democrația, statul de drept și
drepturile fundamentale“.
Ne-am alăturat fundației poloneze Stefan Batory la inițiativa „Apel la creșterea
bugetului programului Drepturi și valori” și am semnat împreună cu 250 de
organizații din întreaga UE a apelul către guvernele și parlamentele statelor membre
care pledează pentru creșterea bugetului pentru organizațiile societății civile.
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CERCETARE



Index-ul  pentru sustenabilitatea organizațiilor societății civile (CSOSI) a fost utilizat
din 1997 pentru a evalua sustenabilitatea sectorului organizațiilor
neguvernamentale. Indexul  s-a extins considerabil de la înființare - a trecut de la
acoperirea 18 țări din regiunea Europa și Eurasia, la acoperirea a peste 60 de țări din
Europa diferite regiuni din întreaga lume. Prin utilizarea indicatorilor standard și
colectând date în fiecare an, acesta permite utilizatorilor să urmărească evoluțiile și
să identifice  tendințele din sectorul organizațiilor societății civile în timp, permițând
în același timp traversarea și comparația între regiuni.

FDSC a continuat tradiția elaborării anuale a indicelui de sustenabilitate pentru
sectorul societății civile românești, în cadrul USAID Index CSO  Sustainability Index.
Astfel, în octombrie 2019 am lansat cea de-a 22-a ediție a Indexului, în prezența
Ambasadei SUA la București, reprezentanți români ai organizațiilor
neguvernamentale și mass-media.

Index-ul pentru
sustenabilitatea
organizațiilor
societății civile 
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http://www.fdsc.ro/library/files/csosi-romania-2019-ro.pdf


FDSC ÎN
ORGANISMELE

INTERNAȚIONALE



Ionuț Sibian a redactat în calitate de raportor sau președinte al grupului de studio
urmatoarele avize/opinii ale CESE:

SOC/611 – Filantropia europeană: un potențial neexploatat
REX/497 — Coeziunea economică și socială și integrare europeană din Balcanii de
Vest
REX/507 – Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA III)

Ionuț Sibian a contribuit ca membru în grupul de studiu la redactarea următoarelor
avize:

SOC/599 –Fondul pentru justiție, drepturi și valori
TEN/631 - Protecția datelor cu caracter personal
REX/472 – Dimensiunea externă a economiei sociale
INT/875 – Contribuția întreprinderilor din economia socială la o Europă mai coezivă și
mai democratică
REX/520 - 10 ani de Parteneriat estic: reflecții privind realizările și conturarea
viitoarei sale politici

Reprezentantul FDSC la
Comitetul Economic și
Social European (EESC)
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https://memportal.eesc.europa.eu/Secure/Search/Bodies/BodyDetails?id=2019797
https://memportal.eesc.europa.eu/Secure/Search/Bodies/BodyDetails?id=2019475
https://memportal.eesc.europa.eu/Secure/Search/Bodies/BodyDetails?id=2019713
https://memportal.eesc.europa.eu/Secure/Search/Bodies/BodyDetails?id=2019665
https://memportal.eesc.europa.eu/Secure/Search/Bodies/BodyDetails?id=2019315
https://memportal.eesc.europa.eu/Secure/Search/Bodies/BodyDetails?id=2019207
https://memportal.eesc.europa.eu/Secure/Search/Bodies/BodyDetails?id=2019806
https://memportal.eesc.europa.eu/Secure/Search/Bodies/BodyDetails?id=2019908


A organizat la București o dezbatere între membrii grupului 3 (organizațiile
societății civile din CESE) și organizațiile din România. Tema: A Europe of Shared
Values and Civil Society.

Activitatile
reprezentantului FDSC
la CESE pe perioada
Președinției României
a Consiliului Uniunii
Europene

A organizat Forumul Societatii Civile
la Bucuresti, in parteneriat cu CESE,
sub patronajul Presedintelui Iohannis.
Rezultat: Peste 200 de organizații și
platforme ale societății civile din
statele membre, solicită liderilor UE să
susțină activ societatea civilă, pentru
ca aceasta să își mențină rolul de
apărare a democrației, statului de
drept și drepturilor fundamentale ale
cetățenilor.
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Membrul FDSC la
Expert Council on NGO
Law
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European Civic Forum



RAPORT
FINANCIAR



Rezultatul anului 2019
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Veniturile anului 2019



Cheltuielile anului 2019
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Venituri pe surse de
finanțare ale anului 2019
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