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SUSTENABILITATEA OSC: 3.6 

 
 
Sustenabilitatea OSC în România a fost afectată de o serie de regrese în 2013, inclusiv datorită presiunii 
crescânde a autorităților publice asupra organizațiilor de tip watchdog precum și datorită reflectării 
negative a activității societății civile de către mass media. În ciuda crizei economice persistente și a 
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criticilor privind corupția politică, coaliția la putere a deținut o majoritate stabilă și substanțială în 
parlament aproape fără opoziție. Societatea civilă a devenit astfel principalul factor de presiune pentru 
respectarea statului de drept și împotriva tendințelor antidemocratice, corupției, lipsei de transparență și a 
proastei gestiuni a resurselor publice. 
 
În 2013, autoritățile publice au încercat să limiteze capacitatea operațională a OSC și au prezentat OSC 
inclusiv drept o potenţială amenințare la adresa securității naționale. Declarații publice negative ale unor 
aleși publici și reflectarea lor în mass media au afectat imaginea publică a OSC. Dialogul civic și 
consultarea publică au ajuns la cel mai jos nivel din ultima decadă. Autoritățile publice au eliminat 
ultimele mecanisme instituționale de cooperare cu societatea civilă care mai rămăseseră. Mișcarea de 
protest împotriva proiectului minier de exploatare a aurului de la Roșia Montană a fost cel mai important 
fenomen al anului 2013. După ce controversatul proiect din Carpații Orientali a fost tergiversat în ultimii 
paisprezece ani, vara trecută guvernul a introdus o lege specială pentru a permite ca exploatarea să 
pornească, declarând proiectul ca unul de importanță națională. Protestele care au urmat au fost fără 
precedent în ultimii douăzeci de ani, ca și durată, scală și mobilizare de voluntari, devenind un simbol al 
opoziției civice față de corupție și proastă guvernare. Într-un final, guvernul s-a declarat învins iar 
amendamentele propuse de guvern au fost respinse de către parlament în luna decembrie.  
 
Lipsa de fonduri și dificultățile de a menține și angaja personal în aceste condiții au redus dimensiunea 
serviciilor furnizate de OSC, în timp ce noi reduceri în finanțarea publică și dificultățile în administrarea 
fondurilor europene au afectat la rândul lor activitățile OSC. Deși sustenabilitatea financiară a sectorului 
era deja slăbită datorită crizei economice, OSC au reușit să supraviețuiască identificând surse de venit 
alternative.  
 
Registrul Național ONG cuprinde 85.623 organizații nonprofit înregistrate oficial. Cele mai multe dintre 
acestea sunt asociații (65.642) și fundații (17.963). Pe baza trendurilor din anii anteriori se estimează că 
doar sub o treime dintre acestea sunt active.  
 
CADRUL LEGAL: 3.6 

 
 
Modalitatea de înregistrare a OSC nu a cunoscut modificări în 2013. Curțile nu aplică legea uniform, 
astfel încât înregistrarea ia mai mult timp în unele locuri, între una și două luni. Taxele de înregistrare au 
crescut ușor în luna iulie. Datorită presiunii din partea OSC în 2012,  propunerea de lege care cerea OSC 
să își schimbe numele a fost retrimisă Parlamentului pentru dezbatere. Parlamentul nu și-a exprimat 
intenția de a respinge proiectul de lege, iar reprezentanții OSC cred că aceasta ar putea să fie adoptată 
oricând.  
 
În septembrie, un proiect de lege asupra voluntariatului a fost introdus în Parlament și a obținut susținerea 
a 106 parlamentari. Legea urmează să recunoască în mod oficial voluntariatul ca experiență profesională, 
o măsură în urma căreia se așteaptă că numărul voluntarilor calificați să crească. Legea va fi adoptată la 
începutul anului 2014.  
 
În urma marilor proteste privind exploatarea auriferă de la Roșia Montană, o serie de reprezentanți 
politici, inclusiv primul ministru, au catalogat OSC drept o potențială amenințare la adresa securității 
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naționale, acuzându-le că sunt plătite de entități străine pentru a promova interese economice externe. 
Unele organizații civice și de mediu au devenit mai reținute în a-și exprima opiniile din cauza acestor 
afirmații și fiindcă acțiuni judiciare au fost luate împotriva anumitor activiști neguvernamentali. De 
exemplu, după ce protestatarii au spart un geam al mașinii Ministrului Culturii, unul dintre liderii 
informali ai mișcării Uniți Salvăm, care a organizat protestele împotriva Roșia Montană, a fost pus sub 
acuzare în calitate de instigator al incidentului.  
 
Printre altele, OSC au criticat două propuneri legislative din 2013. În martie, un grup de parlamentari au 
inițiat o propunere de lege vizând dizolvarea firmelor sub acoperire, precum și a asociațiilor și fundațiilor 
presupuse a fi sub controlul serviciilor secrete. Întrucât nu au fost furnizate dovezi privind existența unor 
astfel de organizații, OSC au perceput legea drept o încercare de a le prezenta drept instrumente în luptă 
politică internă. Senatul a respins legea. Un parlamentar din coaliția guvernamentală a propus 
amendamente la legea privind finanțarea partidelor politice pentru a împiedica OSC apropiate de partide 
politice să mai primească finanțare externă. Definirea vagă a OSC vizate de lege a fost criticată pentru că 
ar fi putut permite abuzuri. Proiectul a fost respins de Senat și a fost trimis spre dezbatere în Camera 
Deputaților.   
 
OSC, sindicatele și asociațiile profesionale sunt scutite de taxe asupra anumitor surse de venit. Aceste 
entități sunt de asemenea scutite de taxa pe veniturile generate de activități economice de până la un 
plafon de aproximativ 20.000 USD într-un an fiscal, până la zece procente din venitul total neimpozat.  
 
OSC pot accesa asistență juridică pe aceste teme. Totuși, capacitatea juridică locală specializată nu s-a 
îmbunătățit în 2013 și nu există programe de formare de legislație nonprofit pentru juriștii autohtoni.  
 
CAPACITATEA ORGANIZAȚIONALĂ: 3.5 

 
 
Potrivit Eurobarometrului din martie 2013, la nivelul UE, România are una dintre cele mai scăzute rate de 
afiliere la un OSC. Doar între trei și patru procente dintre români sunt membri în OSC, mult mai jos decât 
media europeană de aproximativ douăzeci de procente. În plus, doar zece la sută dintre români sunt 
membri de sindicat, sub media europeană de șaisprezece procente. Un alt sondaj publicat de Fundația 
Multimedia la sfârșitul lunii octombrie 2013 confirmă aceste date și arată că cetățenii sunt membri mai 
ales în organizații de mediu, culturale și umanitare. Dacă sunt incluse și organizațiile religioase și 
partidele politice, atunci patruzeci la sută dintre români declară că sunt membri ai cel puțin unei 
organizații. Mișcarea Uniți Salvăm a oferit un exemplu clar de mobilizare a cetățenilor în 2013. Un grup 
difuz de activiști au folosit instrumente online pentru a organiza un protest care inițial avea ca unică țintă 
exploatarea auriferă de la Roșia Montană. Acest obiectiv a fost apoi extins pentru a reflecta nemulțumirea 
față de proasta guvernare și de corupția din România. Protestele au început în septembrie 2013 și au 
mobilizat rapid mai ales tineri din toată țara. Cel mai amplu marș a avut loc pe 15 septembrie 2013, atunci 
când un număr estimat de peste 25.000 de cetățeni de toate vârstele au protestat pe străzile din București, 
acesta fiind una dintre cele mai ample proteste din ultimii douăzeci de ani.  
 
Se estimează că doar o mică parte dintre OSC au abordări strategice, procedură și instrumente de 
management de bază. Planificarea strategică este dificilă, întrucât opțiunile de finanțare pe termen lung 
sunt limitate. Granturile oferite de Fondul ONG al Spațiului Economic European (SEE)  lansate în 2013 
permit că douăzeci la sută din finanțare să fie folosită pentru dezvoltarea capacității.  
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Întrucât majoritatea contractelor pe fonduri europene s-au încheiat în 2013 există întârzieri în contractarea 
noilor proiecte, OSC au dificultăți în păstrarea angajaților lor. De exemplu, potrivit unui raport publicat de 
Institutul de Economie Socială (IES) în 2013, patruzecișicinci la sută dintre OSC furnizori de servicii 
sociale indică lipsa de resurse umane sau folosirea de personal insuficient calificat.  
 
Voluntarii continuă să fie o resursă umană importantă, și se așteaptă ca noua lege a voluntariatului să 
încurajeze cetățenii să se implice. Potrivit unui sondaj realizat de Centrul de Marketing și Prognoză 
Socială pentru Asociația React, doar paisprezece procente dintre români s-au voluntariat în 2013, același 
nivel fiind relevat și de un Eurobarometru din aprilie 2011.  
 
Echipament IT și software sunt în continuare accesibile pentru OSC și există și unele organizații care 
facilitează accesul la tehnologie. Techsoup România lucrează cu 750 de organizații afiliate care pot obține 
software subvenționat și formare pe soluții de IT și  new media. Ateliere fără Frontiere continuă să 
furnizeze computere și alte echipamente recondiționate către OSC mai mici și către școli, mai ales în 
mediul rural.  
 
SUSTENABILITATEA FINANCIARĂ: 4.3  

 
 
Potrivit unui studiu comandat de Petrom și realizat de Cult Market Research în 2013, cele mai serioase 
probleme cu care se confruntă OSC din România sunt lipsa fondurilor (șaptezeci și patru la sută), lipsa de 
interes a instituțiilor publice (treizeci și nouă procente) și întârzieri în programele de finanțare europene 
(treizecișișase procente).  
 
Procedurile de accesare a fondurilor europene s-au înrăutățit. OSC care lucrează cu fonduri europene se 
plâng de decizii arbitrare ale autorităților, noi instrucțiuni frecvente și impredictibile și chiar de vizite de 
verificare abuzive. În consecință, multe OSC în întreaga țară au fost obligate să suspende implementarea 
proiectelor. Până în momentul în care plățile POSDRU au fost deblocate, unele organizații și-au sistat 
deja activitatea. Unele organizații au apelat la împrumuturi bancare pentru a rămâne funcționale, dar 
întrucât acumulaseră deja datorii, către stat și către furnizori, au fost în imposibilitatea de a intra în 
competiție pentru alte contracte. Fundația Alături de Voi a acționat statul în justiție pentru a-și recupera 
echivalentul a circa un milion de dolari, cheltuieli realizate în cadrul proiectelor lor. La finalul anului 
2013 instanța nu dăduse o soluție finală. Procesul de programare a fondurilor europene pentru perioada 
2014-2020 nu fusese finalizat până la finalul anului 2013 și există semne de întrebare privind debutul 
noilor programe în 2014. 
 
OSC continuă să concureze pentru finanțările nerambursabile oferite de guvernul elvețian și de statele 
Spațiului Economic European prin programe speciale pentru societatea civilă. Fondul Tematic pentru 
Participarea Societății Civile din cadrul Programului de Cooperare Elvețiano-Român a finanțat patruzeci 
și patru de proiecte în domeniile social și de mediu în 2012. Proiectele implementate în 2013 au avut o 
valoare totală echivalentă cu 5,6 milioane de dolari. Prima rundă de finanțare a Fondului ONG din cadrul 
Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European a primit un număr record de 1493 de cereri de 
finanțare, cu o valoare totală echivalentă cu 22 milioane de dolari, de opt ori mai mare decât volumul de 
finanțare existent. Proiectele selectate vor fi implementate în 2014. Fundația PACT a început a doua fază 
a programului PACT pentru Comunitate, cu finanțare de la Trust for Civil Society în Central and Eastern 
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Europe. Programul a oferit finanțare în valoare totală de 40.000 de dolari către doisprezece proiecte 
comunitare și iniţiative de antreprenoriat social în comunități mici din sudul României.  
 
Unele autorități locale au continuat să susțină proiecte ale OSC, mai ales în domeniile cultură și sport. 
Totuși, nu toate județele și orașele au astfel de programe de finanțare, iar cele care au alocă bugete mici, 
echivalente cu între 25.000 dolari și 150.000 dolari, și acoperă un număr redus de domenii finanțate.  
 
Doar un număr redus de firme private folosesc legea sponsorizării care permite unei companii să deducă 
până la 0,3% din cifra sa de afaceri sau 20% din impozitul pe profit datorat pentru donații. Datele 
furnizate în 2013 de către Agenția Națională pentru Administrare Fiscală (ANAF) arată că doar 
doisprezece procente dintre companii au folosit această oportunitate în 2011, cu un volum total echivalent 
cu aproape 142 milioane de dolari. Potrivit unui raport lansat de CSR Media în mai 2013, cincizeci și unu 
la sută dintre firmele participante în sondaj au declarat că bugetele lor de responsabilitate socială 
corporatistă (CSR) pentru 2013 au rămas la același nivel ca în 2012; unsprezece la sută dintre companii 
și-au crescut bugetul de CSR cu între douăzeci și treizeci de procente, în timp ce șapte la sută au scăzut 
bugetele cu între douăzeci și treizeci de procente  
 
Strângerea de fonduri private continuă să crească ca frecvență, deși sumele generate rămân încă limitate. 
Fundațiile comunitare recent înființate organizează evenimente anuale de fundraising ca de exemplu 
maratonuri de înot. În 2013 s-a remarcat o multiplicare și o mai bună vizibilitate a platformelor de crowd-
funding, inclusiv prin încercări ale donatorilor corporatiști de a stimula donațiile individuale. OSC sunt 
tot mai interesate de sporirea activităților generatoare de venituri. În studiul Cult Market Research, 
optzeci și opt la sută dintre OSC participante și-au declarat interesul de a dezvolta întreprinderi sociale 
prin care să-și dezvolte și să-și susțină organizațiile.  
 
OSC funcționează în general în mod transparent, iar organizațiile care publică rapoarte anuale, în 
principal organizațiile mai mari, includ de asemenea și rapoarte financiare. Audituri financiare 
independente sunt realizate în general doar atunci când sunt solicitate de către finanțatori.  
 
ADVOCACY: 3.5 

 
 
Pe parcursul anului 2013, OSC au remarcat o deteriorare continuă a dialogului civic, numeroase decizii 
controversate fiind luate fără consultare publică, așa cum cere legea. Relațiile cu autoritățile centrale s-au 
înrăutățit, mai ales în timpul protestelor de la nivel naţional împotriva deciziei guvernului de a adopta o 
legislație controversată în domeniul mineritului de aur și a explorării gazelor de șist. Foarte puține acțiuni 
de advocacy și-au atins obiectivele; adesea acestea au oprit anumite proiecte de lege, dar acestea au fost 
apoi reintroduse în parlament.  
 
În iulie 2013, guvernul a emis Hotărârea nr.105 prin care erau amendate responsabilitățile Cancelariei 
Primului Ministru și erau eliminate structurile dedicate societății civile la nivelul secretariatului general. 
Puținele structuri formale de consultare cu societatea civilă rămase la nivel naţional nu funcționează. De 
exemplu, Consiliul Economic și Social nu a inclus nici până acum în cadrul său reprezentanți ai OSC, iar 
Colegiul de Consultare cu Asociațiile și Fundațiile nu a fost convocat niciodată în 2013.  
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Potrivit unui raport publicat în mai 2013 de către Institutul pentru Politici Publice (IPP), cooperarea dintre 
OSC și parlamentari a cunoscut o relativă înrăutățire. Procentul OSC care cooperează cu parlamentarii a 
scăzut de la 44% în 2011 la 41%, deși parlamentarii continuă să declare că rămân interesați de o astfel de 
cooperare. La nivel local situația rămâne și mai îngrijorătoare. În ciuda faptului că OSC critică procesul 
de descentralizare politizată, elitele politice locale acumulează tot mai multă putere pentru că opoziția 
locală este slabă, iar mass media locală este controlată. În 2013, exemplele de cooperare de succes între 
guvern și societatea civilă s-au împuținat, iar acolo unde există cooperare , aceasta se referă la aspecte 
punctuale tehnice și nu la nivelul general al formulării politicilor publice.  
 
Organizațiile de mediu au încercat cu tenacitate să oprească exploatarea iresponsabilă a resurselor 
naturale, dar cele mai multe dintre acțiunile lor nu au avut succes. Dincolo de blocarea temporară a 
câtorva proiecte miniere și din domeniul energetic, parlamentul nu și-a făcut o prioritate din protecția 
mediului în raport cu exploatarea resurselor energetice și minerale. Mișcarea Uniți Salvăm (United We 
Save) a reușit să blocheze legislația care ar fi permis deschiderea exploatării aurului la Roșia Montană, 
dar nu a reușit să impună nicio decizie de eliminare definitivă a proiectului sau să fie interzis mineritul cu 
cianuri în România.  
 
Alte inițiative de advocacy din 2013 au răspuns propunerilor de modificare a Constituției, regionalizării 
sau absorbției fondurilor europene. Consiliul Tineretului a lansat un proces de consultare pe marginea 
propunerii Strategiei Naționale pentru Tineret 2014-2020, primul document strategic privind politicile de 
tineret după 2001. Strategia vizează prioritizarea acțiunilor și politicilor pentru tineret în domenii precum 
cultură, educație, sănătate, participare civică și voluntariat, ocupare și antreprenoriat.  
 
În luna octombrie, după doi ani de efort, Coaliția 52 a convins parlamentul să adopte o serie de 
amendamente la legea 52/2003 privind transparența procesului decizional în administrația publică. Aceste 
amendamente cer un proces de consultare mai transparent, atât la nivel central cât și local, impunând 
standarde de consultare mai bune, termene mai rezonabile și proceduri mai clare.  
 
În aprilie și mai, mai multe OSC au cerut Camerei Deputaților să respingă o propunere de lege privind 
finanțarea serviciilor sociale. Legea ar fi exclus furnizori de servicii sociale din zonele urbane de la 
obținerea de fonduri publice pentru beneficiarii lor. Proiectul de lege adăuga de asemenea condiții mai 
împovărătoare de finanțare pentru OSC furnizoare de servicii sociale. Legea a trecut de Senat, dar a rămas 
blocată în Camera Deputaților.  
 
FURNIZAREA DE SERVICII: 3.2 

 
 
Furnizarea de servicii de către OSC rămâne strâns conectată cu situația lor financiară care a continuat să 
se înrăutățească în 2013. Finanțarea publică pentru servicii sociale continuă să scadă, în ciuda eforturilor 
anterioare de advocacy în favoarea unei mai mari susțineri din partea statului. Statul nu recunoaște 
adevărata valoare a OSC în furnizarea de servicii sociale de bază, așa cum o demonstrează tentativele 
recente de reducere a susținerii financiare publice pentru furnizorii de servicii sociale. Unele astfel de 
organizații primesc mai puțin de cinci la sută din veniturile lor de la stat.  
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Din cauză că serviciile sociale anterior susținute prin finanțare externă sau publică sunt în prezent afectate 
de penuria de resurse, OSC au început să exploreze iniţiative de antreprenoriat social mai diverse, ca de 
exemplu vânzarea de produse de artizanat. Această reorientare a fost generată de trei factori majori: 
disponibilitatea finanțării europene, susținerea crescută a donatorilor corporatiști pentru astfel de proiecte, 
precum și o popularitate sporită a antreprenoriatului social în rândul OSC. Întreprinderile sociale și-au 
îmbunătățit abilitățile de marketing pentru produsele și serviciile lor. Totuși, sustenabilitatea 
întreprinderilor sociale depinde în mare parte de disponibilitatea fondurilor europene, care a fost 
problematică în 2013. În prezent o mare parte dintre întreprinderile sociale funcționează ca Întreprinderi 
Sociale de Integrare Ocupațională (WISE), care oferă locuri de muncă de tranziție pentru grupuri 
vulnerabile sau pentru persoane cu dizabilități.  
 
IES arată că pe lângă serviciile oferite prin intermediul WISE, peste cincizeci la sută dintre serviciile 
sociale din România sunt furnizate de către OSC acreditate.  Optzeci și trei la sută dintre beneficiarii de 
servicii de îngrijire la domiciliu sunt acoperite de furnizori privați, în majoritate OSC; toate centrele de 
integrare pentru tinerii instituționalizați care părăsesc sistemul sunt private.   
 
Formarea vocațională și ocuparea forței de muncă reprezintă o piață importantă pentru serviciile OSC 
care acoperă aproape șaptesprezece la sută din toți beneficiarii de formare vocațională din țară. 
Majoritatea acestor OSC (șaptezeci și opt la sută) au activități generatoare de venituri, dar aceste venituri 
reprezintă doar douăzeci și doi la sută din bugetele lor, în timp ce restul provin din diferite tipuri de 
finanțare publică (inclusiv fonduri europene).  
 
Doar douăzeci la sută dintre furnizorii de servicii sociale indică faptul că se consultă cu beneficiarii 
privind calitatea și eficiența serviciilor lor.  
 
INFRASTRUCTURĂ: 3.2  

 
 
În 2013 nu au avut loc evoluții semnificative în ceea ce privește infrastructura sectorului OSC. Fondul 
ONG din cadrul granturilor Spațiului Economic European (SEE) va permite OSC să investească în 
dezvoltarea capacității, dar primele proiecte debutează la începutul anului 2014.  
TechSoup rămâne unul dintre puținele centre de resurse din țară și permite OSC să acceseze informație, 
tehnologie și formare relevante pentru activitatea lor. TechSoup oferă nu doar acces la tehnologie și 
instrumente noi, ci folosește noile tehnologii pentru a-și spori acoperirea, de exemplu, oferind webinarii 
pentru o audiență mai extinsă.  
 
Există suficientă capacitate autohtonă de formare profesională în domenii relevante pentru activitatea 
OSC. În 2013 au fost organizate sesiuni de formare în întreaga țară cu susținere financiară de la Fondul 
Social European, de la autorități locale sau prin programul Tineret în Acțiune.   
 
În 2013 au fost create patru noi fundații comunitare în Bacău, Oradea, Prahova și Făgăraș, cu sprijinul 
Asociației pentru Relații Comunitare (ARC), extinzând astfel rețeaua de fundații comunitare existente la 
doisprezece.  
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OSC continuă să formeze coaliții și fără finanțare din partea donatorilor, mai ales pentru că OSC se feresc 
să facă advocacy singure și să se expună astfel la riscul unor reacții politice. Totuși eficiența coalițiilor 
rămâne scăzută întrucât decidenții politici ignoră în general propunerile lor. În mai 2013, treizeci de OSC 
specializate în furnizarea de servicii sociale au înființat o rețea informală.  
 
Un exemplu de parteneriat intersectorial îl reprezintă Coaliția 52. Acest grup format din 400 de OSC, 
sindicate, asociații patronale și indivizi, coordonată de Academia de Advocacy, promovează consultările 
publice ca instrument de creștere a transparenței. Coaliția a crescut în 2012 și a început să aibă un impact 
vizibil în 2013. Coordonarea între ONG, sindicate și asociații patronale a fost de asemenea vizibilă pe 
tema absorbției fondurilor europene, dar și în activitățile de advocacy împotriva proiectului minier de la 
Roșia Montană.  
 
IMAGINEA PUBLICĂ: 3.7  

 
 
Dacă mass media este de obicei polarizată în funcție de opțiuni politice, în 2013 această a fost unită 
împotriva perspectivei OSC asupra cazului Roșia Montană. Unele organe de presă au acuzat chiar OSC ca 
fiind plătite de entități străine pentru a stârni protestele de stradă. Acuzațiile au întărit declarațiile publice 
pe aceeași temă ale unor figuri politice importante. La sfârșitul lunii septembrie 2013, șeful Comisiei 
pentru supravegherea Serviciului Român de Informaţii Externe a declarat că protestele împotriva 
proiectului de la Roșia Montană au fost dirijate de OSC aflate sub controlul lui George Soros, și că 
finanțarea lor de către acesta ar putea reprezenta o amenințare la adresa securității naționale. Primul 
ministru și alți oficiali au făcut de asemenea afirmații similare.  
 
OSC au criticat adesea majoritatea mass media ca fiind sub controlul Gabriel Resources, compania aflată 
în spatele proiectului minier de la Roșia Montană. RISE Project, o inițiativă independentă de jurnalism de 
investigație, a demascat circuitul banilor de la companie către mass media și reprezentanți politici, 
demonstrând că atacurile împotriva OSC erau mai frecvente în acele media care primiseră venituri din 
publicitate de la Gabriel Resources. Protestele din a doua jumătate a anului au sporit rolul mass media 
online, unde o serie de jurnaliști independenți fie s-au alăturat protestatarilor împotriva cenzurii din media 
tradițională, fie au oferit o perspectivă obiectivă din timpul protestelor.   
 
Imaginea publică a OSC a fost afectată de acuzații din partea mass media și a oficialilor publici privind 
corupția și proasta gestionare a problemei câinilor comunitari din București, în urma atacului letal căruia 
i-a căzut victimă un copil. Un sondaj realizat de către INSCOP în octombrie 2013 arăta că 34,2 la sută 
dintre cetățenii români aveau încredere în OSC (în scădere vizibilă față de cei 38,4 la sută din martie 
2013).  
 
În ciuda evoluțiilor negative, aproape jumătate dintre OSC afirmau în sondajul Cult Market Research din 
2013 că mass media și populația în general sunt mai interesate de activitățile lor. OSC încearcă din ce în 
ce mai mult să ajungă la public în mod direct pentru a-și crește gradul de notorietate. Prezența în online 
este deosebit de importantă: 82 la sută dintre OSC respondente au propria lor pagină de internet, iar 50 la 
sută folosesc rețelele sociale, ca de exemplu Facebook sau LinkedIn. Alte evenimente publice pentru 
promovarea sectorului au fost târgurile ONG din București și Târgu Mureș, Zilele Filantropiei din Alba 
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Iulia, precum și o serie de gale care au fost organizate și în 2013 pentru a recunoaște aportul OSC, al 
voluntarilor și donatorilor.  
 
Sectorul de afaceri este destul de deschis la cooperarea cu OSC. Noi firme sunt dispuse să investească în 
proiectele OSC, mai ales cele din sfera serviciilor sociale, educație, mediu sau dezvoltare comunitară. 
Raportul CSR Media arată că 54 la sută dintre companiile participante la sondaj preferă să lucreze cu 
OSC în programele lor de CSR, în timp ce doar 36 la sută preferă să lucreze cu autoritățile centrale și 
locale. 
 
Autoreglementarea în sectorul neguvernamental a stagnat și în 2013. Deși nu există un cod etic național al 
OSC, a devenit o obișnuință pentru principalele OSC să publice rapoarte anuale. În iulie 2011, trei 
organizații au creat Societal, o rețea națională de OSC care aderă la criterii privind protecția mediului, 
justiție socială, eficiență economică și bună guvernare. Din iulie 2011 până la sfârșitul anului 2013, 253 
de reprezentanți ai OSC s-au alăturat inițiativei. 
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Indexul Sustenabilităţii Organizaţiilor Societăţii Civile este un instrument analitic care măsoara progresul 
sectorului societății civile din regiunile Europa Centrală şi de Est şi Eurasia. Indexul urmăreşte evoluţia 
sectorului civil în douăzeci şi nouă de ţări în ultimii cincisprezece ani. Indexul examinează mediul general 
propice pentru societatea civilă, cu accent pe dimensiunile juridică, de capacitate organizatorică, 
viabilitate financiară, de advocacy, furnizare de servicii, infrastructură şi imaginea publică ale 
organizaţiilor societaţii civile. Fiecare dimensiune este evaluată pe baza unei scări de şapte puncte, unde 1 
indică un nivel foarte avansat de dezvoltare şi 7 indică un nivel scăzut de dezvoltare. Indexul este 
dezvoltat de către Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională, în parteneriat cu organizaţii 
locale din fiecare dintre ţările analizate.   

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să contactaţi Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile la 
office@fdsc.ro  

Versiunea în limba engleză a Indexului Sustenabilitatii Organizaţiilor Societăţii Civile 2013 pentru 
Europa Centrală şi de Est şi Eurasia, poate fi accesată la adresa: http://www.usaid.gov/europe-eurasia-
civil-society 
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