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O discuţie pe care am 

avut-o cu preşedintele 

unei organizaţii înfiin-

ţate acum 130 de ani în România 

mi-a dat măsura provocărilor, 

dar şi a oportunităţilor, ce stau 

în faţa FDSC. Raportul pe 

care vă invit să-l citiţi vorbeşte 

despre capabilitatea şi realizările 

noastre în domeniul administrării 

granturilor, al informării, al creş-

terii capabilităţilor tehnice ale 

organizaţiilor şi nu în ultimul rând 

al promovării intereselor societăţii 

civile. Discuţia pe care am avut-o, însă, îmi dă posibilitatea să comentez 

asupra lucrurilor pe care trebuie să le facem în plus sau mai eficient. Asociaţia 

respectivă, înfiinţată în 1880, a construit şi întreţinut 60 de cabane în munţii 

noştri, a introdus Salvamontul şi ghizii montani în România, a desfăşurat 

activităţi de cercetare ştiinţifică şi de ocrotire a mediului. Impresionant. În 

1945, aceasta a fost expropriată şi desfiinţată. A fost reînfiinţată în 1996 şi 

are acum 300 de membri, care organizează drumeţii, cursuri pentru ghizi 

montani, acţiuni de ecologizare, încearcă să găsească surse de finanţare, 

chiar să înfiinţeze un birou de turism. Este o organizaţie vie, care-şi trage 

seva dintr-un trecut impresionant şi care încearcă să menţină vie dragostea 

faţă de munţii noştri spectaculoşi, pe care doreşte să-i ocrotească de 

distrugere, ignoranţa, interese comerciale nocive. Au nevoie de fonduri, de 

training pentru a se organiza mai eficient, de asistenţă juridică, de sprijin 

în a-şi promova interesele în mediul guvernamental şi privat. Au nevoie de 

FDSC dar nu au auzit de noi, sau poate au auzit, dar nu au îndrăznit să ne 

calce pragul.

Cuvânt înainte

Cătălin Creţu,  
preşedintele Fundaţiei  

pentru Dezvoltarea  
Societăţii Civile
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În construcţia unui sector neguvernamental viabil în societatea românească am 

reuşit în anii de când am luat fiinţă, să administrăm programe de finanţare în valoare 

totală de peste 50 milioane euro, să desfăşurăm sesiuni de training pentru 12.000 de 

persoane, să influenţăm politici publice şi să oferim suport sutelor de ONG-uri capabile, 

astfel, să reacţioneze la iniţiative contrare intereselor comunităţii. Dar discuţia de mai sus, 

mă face să cred că în afara organizaţiilor cu care am lucrat până acum sau care cunosc 

activitatea noastră, există foarte multe comunităţi înfiripate în jurul unor interese specifice, 

ce se află la limita subzistenţei organizaţionale, fără a şti că există o fundaţie, a cărei 

misiune este să ajute la dezvoltarea capacităţii lor de a acţiona eficient în îndeplinirea 

obiectivelor pe care şi le trasează.

În aceste provocări rezidă şi oportunităţile pentru FDSC. La începutul acestui an, 

atât echipa managerială cât şi boardul FDSC au trecut printr-un exerciţiu complex de 

analiză ale activităţii, obiectivelor strategice, identităţii organizaţiei. Am ieşit din această 

căutare de sine cu o idee foarte clară despre cine suntem, ce dorim să realizăm şi cum 

ne vom atinge obiectivele. Sperăm că din afară se va observa o concentrare sporită 

pe atragerea unor fonduri semnificative pentru dezvoltarea societăţii civile româneşti 

dar şi pe impactul acţiunilor astfel finanţate, o personalitate mai puternică a fundaţiei 

în promovarea intereselor sectorului ONG şi o mobilizarea mai eficientă în promovarea 

misiunii şi obiectivelor noastre inclusiv dincolo de zona partenerilor noştri de până acum.

În timp ce treceam prin această analiză, profesorul Dan Manoleli, preşedintele 

fondator al FDSC, cel care a inspirat şi influenţat decisiv identitatea organizaţiei noastre 

dar şi a multora dintre cei care au activat sau activează în cadrul acesteia, se stingea 

din viaţă. Contribuţia sa esenţială la succesul FDSC este reflectată nu numai în modul 

exemplar în care a condus FDSC dar şi în care a clădit capacitatea sa organizaţională 

şi echipa managerială. „Domnul Profesor“ este de neînlocuit în viaţa fundaţiei, dar 

vom continua opera sa de suflet în spiritul ideilor generoase, pe care cu demnitate 

şi discreţie le-a promovat. Privim cu încredere spre anul următor, deoarece suntem 

conştienţi de forţa realizărilor şi experienţei colective adunate, de responsabilitatea pe 

care fundaţia şi-a asumat-o prin misiunea sa şi de claritatea planului de acţiune pe care 

ni l-am definit.
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Fundaţia pentru Dezvoltarea Socie tăţii Civile  

(FDSC) este o organizaţie negu verna mentală, inde-

pendentă, înfiinţată în anul 1994, la iniţiativa Comisiei 

Europene, o „organizaţie pentru organizații“, un susţinător 

al sectorului neguvernamental care consideră că nivelul  

de dezvoltare al comunităţilor este un indicator pentru sta-

rea generală a societăţii.

Viziunea noastră
O societate civilă puternică și influentă, cu cetățeni 

responsabili, implicați, care își promovează interesele și 

valorile pentru binele comunităților.

Misiunea FDSC este să dezvolte capacitatea 

organizațiilor societății civile de a acționa eficient in in-

teresul comunităților.

În calitatea sa de centru de resurse pentru sectorul 

neguvernamental, FDSC deține în prezent expertiză 

specifică în următoarele arii:

 Administrarea de programe de finanțare pentru 

ONG-uri pentru proiecte dezvoltate de cele mai multe ori în 

parteneriat cu actori relevanți ai comunității (reprezentanți ai 

mediului de afaceri, ai administrației publice, alte ONG-uri),  

cu peste 55 M.euro administrate până în prezent.

 Training şi consultanță: peste 30 de tematici, cu 

mai mult de 12.000 de persoane instruite și peste 800 de 

sesiuni de instruire organizate.

 Influențarea de politici publice și cadrul de 

reglementare al sectorului neguvernamental: activităţi 

orientate spre dezvoltarea economiei sociale, elaborarea 

Legii 2%, promovarea pieţei libere a serviciilor sociale și 

schimbarea statutului de utilitate publică, etc.

 Constituirea de platforme și coaliţii: sprijin 

acordat pentru mai mult de 300 de ONG-uri în constitui-

rea de coaliții locale și naționale menite să reacționeze la 

inițiativele contrare interesului comunității și să reprezinte 

cetățenii în fața decidenților publici.

 Cercetare în domenii cu relevanță generală pen-

tru sectorul neguvernamental (Raportul România 2010. 

Sectorul neguvernamental – profil, tendinţe, provocări sau 

Indexul USAID al societății civile, realizat anual din 2004) 

sau privind domenii specifice (Studiul Nevoi emergente 

ale copiilor din România, Planificarea strategică a servici-

ilor sociale din Bucureşti sau raportul Căi spre adoptarea 

unui management financiar eficient în cadrul proiectelor 

organizațiilor neguvernamentale din România finanțate 

prin programele fondurilor structurale).

 Informare, prin dezvoltarea portalului resursă de-

spre şi pentru ONG-uri, www.StiriONG.ro, accesat lunar 

de peste 15.000 de vizitatori unici, reper pentru cetăţeni, 

jurnalişti, parteneri publici şi privați, organizaţii internaţionale 

şi, nu în ultimul rând, ONG-uri. Realizarea primului târg ded-

icat activităţii și rezultatelor ONG-urilor - ONGFest și trans-

formarea acestuia într-o tradiție anuală în București.

Obiectivele strategice ale FDSC pentru 2011-2015 

au fost stabilite în cadrul unui proces complex de 

planificare strategică debutat în 2010 și vizează:

1. Furnizarea serviciilor de asistență tehnică, 

consultanță și instruire, advocacy, informare, cercetare la 

standarde înalte de calitate, adaptate permanent nevoilor 

organizațiilor societății civile, pentru a crește impactul 

acțiunilor lor în comunitate.

2. Reprezentarea la standarde înalte de calitate a in-

tereselor sectorului neguvernamental către celelalte sec-

toare ale societății.

3. Creșterea vizibilității acțiunilor și valorilor sectorului 

neguvernamental

Despre noi
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> Administrarea a 4 programe de finanţare în-

cepute în 2009 și continuate în 2010 

> Mai mult de 10.000.000 Euro oferite sub formă  

de finanţare nerambursabilă către ONG-uri 

> Peste 200 proiecte finanţate 

> 16.855 de copii și tineri beneficiari ai servi-

ciilor furnizate în domeniul abilităților de viață  

de organizațiile neguvernamentale beneficiare de 

finanțare nerambursabilă 

> 19.093 de  participanți la diferite evenimente 

organizate în domeniul abilităților de viață de către 

organizațiile neguvernamentale beneficiare de finan-

țare nerambursabilă 

> 200 de ONG-uri participante la a doua ediţie  

a ONGfest Bucureşti; 

> Primul ONGFest regional la Cluj 

> Prima campanie de strângere de formulare 230 

pentru direcţionarea a 2% din impozitul pe venitul anu-

al către ONG-uri - 3477 de formulare colectate

> 171.388 vizitatori unici în 2010 pe www.stiriong.ro

> Baza de date cu 2200 de ONG înregistrate, 

disponibilă gratuit în cadrul portalului www.stiriong.ro 

> Peste 300.000 de vizitatori unici ai portalului  

www.invatapentrutine.ro 

> Mai mult de 200 de apariţii în presă

> 799 de beneficiari ai celor 27 se sesiuni de for-

mare organizate de FDSC

> Mai mult de 400 de profesori şi membri ONG 

instruiţi în domeniul abilităţilor de viaţă şi al nevoilor 

emergente ale copiilor

> 18 noi formatori naționali ai FDSC în domeniul 

Dezvoltării abilităților de viață

> Crearea unei rețele de 16 experți naționali  

în domeniul Nevoilor emergente ale copiilor

> Peste 3000 de persoane aplicante la cursurile 

organizate de FDSC în domeniul educației

> Peste 80 de programe-pilot de dezvoltare  

a abilităților de viață la clasă, implementate de cadrele 

didactice participante la cursurile FDSC

> Prima cercetare privind sectorul neguverna-

mental, după 12 ani, Raportul „România 2010. Sec-

torul neguvernamental – profil, tendinţe, provocări“

> Elaborarea primului „Ghid de identificare  

şi adresare a nevoilor emergente ale copiilor din 

România“

> Primul proces participativ de planificare 

strategică pentru strategia de servicii sociale pentru 

Bucureşti (peste 1000 de beneficiari de servicii sociale 

consultaţi)

> Primul an de realizare a Barometrului Liderilor 

ONG, raport pe care ni-l dorim inclus în tradiția anuală  

a FDSC, menit a reflecta percepția liderilor ONG  

și experților din sector asupra propriei organizații  

și a sectorului în ansamblu

> Studiul Contextul educației globale în România

> 400 de organizaţii neguvernamentale consultate 

privind propunerea legislativă de reformare a sistemu-

lui serviciilor sociale

> A 3-a ediţie a Forumului ONG-urilor de la Marea 

Neagră

2010, în cifre
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În anul 2010, FDSC a continuat derularea 

celor patru programe de finanţare iniţiate în anii 

anteriori.

Fondul ONG este parte a sprijinului financiar 

oferit României de guvernele Islandei, Principatul 

Liechtenstein şi Norvegiei, prin intermediul 

Mecanismului financiar SEE. A fost administrat de 

către FDSC împreună cu partenerii săi Fundaţia 

pentru Parteneriat şi Fondul de Dezvoltare a 

Euroregiunii Carpatice – FDEC România. Programul 

a început în vara anului 2008, iar în cursul anului 

2010 a continuat supervizarea implementării celor 

115 proiecte cu finanţare nerambursabilă.

Bucurându-se de un mare interes din partea 

organizaţiilor (cu 951 de aplicaţii înregistrate), 

programul a intervenit în scopul consolidării demo-

craţiei, creării de oportunităţi pentru participarea 

copiilor şi tinerilor la viaţa comunităţii, incluziunii 

sociale şi accesului la serviciile sociale, protecţiei 

mediului şi conservării şi valorificării patrimoniului. 

Conform informaţiilor culese până la sfârşitul lunii 

decembrie 2010, faţă de suma totală alocată, de 

5.098.189 Euro, la finalul programului suntem în 

măsură să menționăm o rată de absorbţie de 97 %. 

„Practic incercăm să implicăm toţi tinerii, 

pentru că momentan ei sunt singurii care pot face 

ceva pentru lumea în care trăiesc.“ – participant la 

cursurile online, proiect „IMM-urile se dezvoltă 

online“

În programul Facilitatea de Tranziţie - 

Consolidarea sprijinului societăţii civile în 

lupta împotriva corupţiei, derulat în anul 2010, 

s-a urmărit creșterea nivelului de implicare a 

organizaţiilor neguvernamentale în vederea 

combaterii corupţiei la nivel naţional, regional şi 

local, precum şi promovarea integrităţii şi eticii, 

transparenţei, responsabilităţii şi bunei guvernări. 

Programul a alocat un buget de 2.280.000 Euro 

disponibili pentru distribuirea sub formă de finanțare 

nerambursabilă. Dintre cele 104 propuneri de proiecte 

primite, 27 au fost selectate spre finanţare, bugetele 

fiind cuprinse între 10.000 - 100.000 Euro, programul 

atingând o rată de absorbție de 90,13%. Programul a 

fost finanţat de Uniunea Europeană, prin Facilitatea 

de Tranziţie 2007.

„Consider acest proiect ca fiind un prim pas pe 

care societatea civilă, prin reprezentanţii săi, sau 

direct, îl face în implicarea activă în problematica 

protecţiei mediului. […] Garda Naţională de Mediu 

prin Comisariatul Regional Suceava intenţionează, 

prin participarea activă la acest proiect, să 

implementeze eficient şi durabil măsurile necesare 

reuşitei proiectului pe termen lung.“ Diana Croitoru 

- Găşpărel – director coordonator al Comisariatului 

Regional Suceava al Gărzii de Mediu, proiect  

„ECO-TRANSPARENŢĂ”

În cadrul schemei de grant CONECT - 

Programul de Parteneriat între comunitățile 

locale EBC (Economia Bazată pe Cunoaștere) 

au fost lansate două apeluri de propuneri de 

proiecte, care au vizat promovarea şi sprijinirea 

dezvoltării parteneriatelor între comunităţi şi 

actori sociali şi, în acelaşi timp, consolidarea unui 

cadru de cooperare menit a valorifica resursele 

Managementul Granturilor  
și Asistență Tehnică

Direcții de acțiune



locale, infrastructura şi instrumentele TIC ca vehicul 

al dezvoltării sustenabile pentru comunităţile EBC. 

Din cele 126 de cereri de finanțare primite, au fost 

selectate 31 de proiecte, depuse de 30 de Unități 

Administrativ Teritoriale din România, atingând 

astfel o rată de contractare de 98,28 %. Bugetul 

total alocat granturilor a fost de 225.000 Euro.

Schema de grant face parte din proiectul Economia 

Bazată pe Cunoaştere finanţat de Banca Mondială şi 

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale şi 

a fost implementată de consorțiul alcătuit din FDSC, 

SIVECO România S.A., SC Romtelecom, Fundația 

KOGAION 115 şi WYG Internațional Ltd. 

Programul Facilitatea de Tranziție 2007 - 

Integrarea în societate a tinerilor aparținând 

minorităților și grupurilor dezavantajate a 

asistat implementarea a 44 de proiecte selec-

tate spre finanțare în anul 2009. Fiind finanţat de 

Uniunea Europeană prin Facilitatea de Tranziţie 

2007, programul a urmărit creșterea capacității 

organizațiilor neguvernamentale de a furniza servicii 

corespunzătoare pentru copii și tineri aparținând, în 

special, minorităților și grupurilor dezavantajate. 

Scopul acestor demersuri a fost să conducă la 

creșterea implicării sociale a beneficiarilor, iar bugetul 

alocat distribuirii sub formă de grant nerambursabil a 

fost de 3.000.000 Euro. Programul a atins o rată de 

absorbție de 90,94%. 

„Fundația pentru Dezvol-

tarea Societății Civile îndeplinește cu succes 

multiple roluri în sectorul neguvernamental din România: 

catalizator, leader, activist, finanțator, cerecetator, formator etc. 

Dacă ar fi să numesc doar cateva dintre cele mai recente realizări 

pe care le consider cu impact asupra întregului sector, și de ce nu 

asupra întregii societăți, acestea ar fi: studiul  „România 2010 -  Sectorul 

Neguvernamental  – Profil, tendințe, provocări“ – un studiu mult așteptat 

și util pentru membrii Societății civile din România dar și pentru cei ce 

se intersectează cu aceasta; platforma “Stiriong” – una dintre cele mai 

importante surse de informatie cu privire la societatea civilă; târgul ONG 

– un eveniment efervescent care aduce în atenția publicului ONG-urile 

și activitățile lor; contribuția la politicile publice cu impact asupra secto-

rului ONG; training-urile pentru ONG-uri și multe altele. Pentru toate 

realizările, pentru profesionalism și implicare multumesc echipei 

FDSC și îi urez putere de muncă și succes pe viitor!” Dolores 

Neagoe, Director de program pentru România și Slove-

nia, CEE Trust.
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2010, anul în care cetăţenii au avut cea mai 

ridicată rată de încredere în ONG-uri din anii ’90 

până în prezent, a fost anul evenimentelor şi 

campaniilor de promovare a sectorului asociativ. 

Înţelegând importanţa pe care o are imaginea 

sectorului neguvernamental în rândul cetăţenilor, 

FDSC şi-a asumat, la nivel strategic, rolul activ 

în susținerea procesului de creare a unei imagini 

pozitive a organizaţiilor neguvernamentale din 

România, promovând activitatea acestora prin 

proiecte şi evenimente speciale.

În luna mai 2010, peste 200 de ONG-uri au 

interacționat direct cu cetățenii în Piaţa Unirii din 

Bucureşti, la cea de-a doua ediţie a ONGFest –  

Festivalul Naţional al ONG-urilor. Promovând 

comportamentul filantropic şi voluntar, precum 

şi susţinerea organizaţiilor neguvernamentale, 

ONGFest a atras atenţia cetăţenilor, mass-media, 

companiilor şi instituţiilor publice.  

Ediţia regională pilot a ONGFest, organizată 

în Cluj-Napoca, a adus 50 de organizaţii neguver-

namentale mai aproape de publicul clujean şi pes-

te 10.000 de cetăţeni la standurile participanţilor.

„Cuvântul care ar descrie cel mai bine 

ONGFest este diversitate. Întâi, mulţimea 

organizaţiilor prezente la târg m-a uimit. De la 

cei care sprijină oamenii cu dizabilităţi până la 

APD, de la Fundaţia Dinu Patriciu la un oare-

care centru de zi pentru copii, continuând cu 

Active Watch, asociaţii care sustin ecologia, 

egalitatea de gen sau  folclorul şi tradiţiile, toate 

aveau un stand de prezentare în Piaţa Unirii.“  

Doris Manu, ARDOR.

FDSC a continuat să reprezinte și în anul 

2010 o sursă de știri și informații de interes pentru 

ONG-uri, companii, instituții publice și cetățeni, 

având un rol esențial în informarea sectorului 

neguvernamental românesc prin instrumentele 

pe care le-a dezvoltat.

După experienţa dobândită în administra-

rea portalului www.StiriONG.ro, FDSC a dema-

rat trei noi proiecte online destinate publicului 

larg sau specializat. Astfel, au luat naştere 

portalul www.copiisitineri.ro,  locul de întâl-

nire al specialiștilor în educație și a celor care 

lucrează cu copiii și tinerii, site-ul www.pgfroma.

ro dedicat interacțiunii dintre comunitățile roma 

și portalul www.invatapentrutine.ro, puntea de 

legătură dintre angajații dornici de specializare, 

angajatori și formatori.

La doi ani de la lansare, portalul www.Stiri-

ONG.ro a devenit un nucleu în informarea sec-

torului neguvernamental şi o resursă impor tantă 

despre și pentru ONG-uri. Având peste 170.000 

de vizitatori unici anual, portalul susţine dez-

voltarea de parteneriate între societatea civilă, 

mediul de afaceri, instituţiile publice şi cetăţeni 

şi oferă informaţie actualizată şi utilă despre 

finanţări, proiecte, evenimente etc.

Urmând sloganul sub care a fost demarat acest 

proiect, ŞtiriONG, deci exişti!, FDSC s-a im  plicat și a 

susținut tot mai multe evenimente şi campanii sociale: 

Gala Oameni pentru Oameni, Gala Societăţii Civile, 

Gala Premiilor în Educaţie, Conferinţa de atragere 

de fonduri, Săptămâna Naţională a Voluntariatului, 

Ţara lui Andrei, Let's do it România, Târgul Naţional 

al Unităţilor Pro tejate şi multe altele asemenea.

Sursa de informare a sectorului neguvernamental

Din pasiune pentru Societatea civilă…

Informare și promovare
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Facilitatea 2%, ce permite cetăţenilor 

să direcţioneze 2% din impozitul pe veni-

tul anual către un ONG, s-a dovedit a fi o 

sursă de venit pentru 64,7% dintre ONG-urile  

româneşti. 

Pentru a mobiliza cetăţenii în comple-

tarea şi depunerea formularelor 2%, dar 

totodată pentru a promova această posibili-

tate fiscală, FDSC, în parteneriat cu Banca 

Comercială Română, a iniţiat prima campanie 

naţională de colectare şi depunere a formu-

larelor - „2% pentru ONG-uri“, în beneficiul 

altor organizații neguvernamentale.

Portalul www.StiriONG.ro a fost principalul 

canal de comunicare al campaniei. Prin inter-

mediul acestui instrument am oferit informaţii 

generale despre mecanismul de redirecţionare 

a 2% din impozitul pe venit către ONG-uri, sta-

tistici privind această facilitate, modele de for-

mulare şi informaţii utile pentru desfăşurarea 

campaniei. 

Mai mult, cetățenii au avut posibilitatea să 

descarce formulare 230 completate în preala-

bil cu datele de identificare ale organizaţiilor 

înscrise în baza de date Catalogul Societăţii 

Civile. În unităţile BCR din ţară au fost mon-

tate 100 de urne de colectare a formularelor 

2% pentru a facilita depunerea şi a încuraja 

cetăţenii să participe la campanie.

11 lideri ai reţelelor sociale (bloguri în prin-

cipal) au postat articole în perioada desfăşurării 

campaniei, prin care îşi informau publicul despre 

posibilitatea de a direcţiona 2% din impozitul 

pe venit către un ONG şi despre faptul că prin 

“Campania 2% pentru ONG-uri”, acest demers a 

devenit mult mai simplu.

Pe durata desfăşurării campaniei au fost 

colectate şi depuse 3477 de formulare, 6700 

de persoane au vizitat secţiunea 2% din cadrul 

portalului www.StiriONG şi au fost înregistrate 

11.838 de căutări în baza de date Catalogul 

Societăţii Civile pentru a afla datele fiscale ale 

ONG-urilor.

„Mulţam fain pentru informaţia cu BCR! 

Chiar am amânat pentru că nu am când să 

ajung la AF (administraţia financiară) în progra-

mul lor, mi-ai dat o veste excelentă.“ Claudia,  

cititoare http://www.zoso.ro.

„Provenind din mediul ONG-ist nu pot 

decât să remarc că initiaţiva FDSC este 

lăudabilă“. Moc, cititor http://nebuloasa.info/.

În luna mai se numără formularele 2%
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În afara trainingurilor cu participare deschisă 

sau la cerere, FDSC are o componentă puternică 

de formare în multe dintre proiectele pe care le-a 

implementat. Astfel:  

În cadrul programului  Facilitatea de 

Tranziţie 2007/19343.03.03 „Integrarea în so-

cietate a tinerilor aparţinând minorităţilor şi 

grupurilor dezavantajate“ 35 de organizații 

neguvernamentale au beneficiat de traininguri 

și consultanță organizațională  în vederea  

implementării planurilor de acțiune, realizate 

pe baza analizei de nevoi organizaționale,  

cât și pentru găsirea unor soluții viabile pen-

tru dezvoltarea sustenabilă a programelor de 

abilități de viață. Printre temele abordate se 

numără dezvoltarea abilităților de viață, mana-

gementul riscului în cadrul managementului 

de proiect de dezvoltare a abilitaților de viață, 

generare de venituri ca posibilitate de susținere 

a unor astfel de programe precum și strângere 

de fonduri.

Programul a fost  finanţat de Uniunea 

Europeană

„Abordări inovatoare în profesionali-

zarea lucrului cu copiii. Nevoi emergente 

ale copiilor din România“ a fost un proiect 

implementat cu scopul dezvoltării capacității 

profesioniștilor de a îmbunătăți calitatea pro-

gramelor și politicilor adresate nevoilor emer-

gente ale copiilor. Proiectul a beneficiat de spri-

jinul financiar al Comisiei Europene prin progra-

mul Leonardo da Vinci – Transfer de Inovație 

şi, în România, de cofinanţare din partea 

Fundaţiei Dinu Patriciu – Partener Educaţional. 

În anul 2010 a fost creată o rețea de 16 experți 

naționali în domeniul nevoilor emergente, 

absolvenți ai cursului Formare de Formatori spe-

cializat în tematica nevoilor emergente și adap-

tat realităților românești. Experții, împreună cu 

echipa de proiect, au creat un design de curs 

pe tema „Identificarea și adresarea nevoilor 

emergente ale copiilor“, ulterior fiind organizate  

11 sesiuni locale la care au participat peste  

220 cadre didactice și alți actori implicați  

în educația copiilor. 

Proiectul a fost desfăşurat în paralel de către 

Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile în 

România şi Children of Slovakia Foundation în 

Slovacia, cu sprijinul Internațional Child Develop-

ment Initiatives (ICDI), Olanda.

Training  
și consultanță

Formare prin proiectele FDSC

FDSC este unul dintre cei mai importanţi furnizori de servicii 
de instruire în sectorul neguvernamental din România. În anul 2010, 

oferta de cursuri s-a extins cu scopul de a veni în întâmpinarea 
imperativelor de formare de pe piața muncii, luând în calcul în special 

nevoile identificate la nivelul sectorului neguvernamental.  
FDSC a furnizat servicii de training şi consultanţă atât cu 

participare deschisă cât și cu o curriculă personalizată pe teme cum 
sunt fomare de formatori, fonduri structurale, scrierea propunerilor 

de finanţare, management financiar al proiectelor finanțate prin 
POSDRU, dezvoltarea abilităților de viață ale copiilor. Printre 

beneficiarii noștri s-au numărat  inclusiv Universitatea Valahia, 
SOS Copiii Gorjului, Civeck, Fundația Friedrich Ebert și Ministerul 

Administrației și Internelor.  
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Oferta de cursuri din anul 2010
 scrierea propunerilor de finanțare din fonduri 
structurale 

 management financiar al proiectelor cu 
finanțare  POSDRU 

 formare de formatori 

 manager de proiect 

 relații publice și managementul imaginii 
organizațiilor

 identificarea și adresarea nevoilor emergente 
ale copiilor

 manager de Resurse Umane 

 contabilitate (pentru ONG-uri)  

 dezvoltarea abilităților de viață 

 advocacy 

 planificare strategică 

 evaluare 

 legislație pentru ONG-uri 

 fundraising 

 comunicare 

 plan de afaceri și marketing 

 resurse umane 

 teambuilding 

In cadrul proiectului „Metode inovative în for-

marea personalului didactic pentru dezvoltarea 

abilităților de viață ale elevilor“ au fost formate pes-

te 100 cadre didactice pe tema abilităților de viață, 

ulterior fiind implementate de către acestea peste 80 

de activități și proiecte de dezvoltare a abilităților de 

viață în școală. Totodată, 18 participanți au absolvit 

cursul de Formare de formatori în acest domeniu, 

mărind reţeaua de formatori a FDSC. Rețeaua 

națională de formatori FDSC în domeniul abilităților 

de viață reunește în prezent 27 de specialiști. 

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional 

Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 

2013, Domeniul major de intervenție: 1.3 – „Dez-

voltarea resurselor umane în educație și formare 

profesională“. FDSC a implementat  activitățile 

în calitate de partener alături de Internațional Child 

Development Initiatives (ICDI), Olanda. Beneficiarul 

contractului este Ministerul Educației, Cercetării, Tin-

eretului și Sportului.

Prin proiectul „Dezvoltarea capacității comu-

nităților de romi (Project Generation Facility)“ – 

componenta națională a inițiativei Making the Most 

of EU Funds a Open Society Institute Budapesta -  

FDSC a coordonat furnizarea de instruire pentru 

107 cursanți, reprezentanți ai comunităților roma și 

ONG în domeniul managementului de proiect și al 

dezvoltării organizaționale, iar 14 au absolvit cursul 

autorizat de formare de formatori.

Training  
și consultanță
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„1998! Primul meu training. La 

FDSC.Mem bru al unei organizații 

de tineret, visul meu era să lucrez 

la FDSC! 2011! Încă nu lucrez la 

FDSC! Dar lucrez cu FDSC-ul și cu 

oameni de la FDSC de câțiva ani 

buni! De fiecare dată este o nouă 

provocare, de fiecare dată este o 

plăcere și de fiecare dată facem 

treabă bună… zic eu! Pentru noi 

și pentru societatea civilă!“

Andrei Popescu,  

Coordonator Departament  

TINERET ÎN ACȚIUNE

„Ca urmare a trainingului furnizat de FDSC, 

a fost îmbunătățit conținutul a patru proiecte 

de grant POSDRU pe care Universitatea 

le-a depus, trei dintre acestea au fost apro-

bate spre finanțare și sunt în diferite stadii 

de implementare, cel de-al patrulea proiect a 

obținut scor peste pragul minim și se afla pe 

lista de rezerve.“

Vasile Ișan, Rector Universitatea Iași.

„Modul interactiv de desfăşurare a 

cursului si multitudinea de exerciţii 

folosite au reprezentat un mijloc 

extraordinar de motivare a par-

ti cipanţilor care au dus şi la îm-

bunătaţirea relaţiilor de muncă de 

zi cu zi.“ 

Tudor Dorobanțu, 

secretar general AGROSTAR.
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Schimbarea politicilor în domeniul creșterii coeziunii sociale a 

persoanelor dezavantajate a fost una dintre cauzele în jurul căreia 

FDSC a construit o campanie de advocacy. Demersul de modificare 

a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2003 privind servici-

ile sociale a început în luna aprilie 2010 și este rezultatul partene-

riatului între unele dintre cele mai active organizații în sfera socială 

(alături de FDSC s-au aflat Salvaţi Copiii România, Fundaţia Pentru 

Voi Timişoara şi Confederaţia Caritas) şi Camera Deputaţilor, Par-

lamentul României. 

Această campanie a respectat procesul firesc de generare a 

unei soluții legislative, prin fundamentare și consultarea tuturor facto-

rilor interesați, obiectivul său fiind  de a reforma sectorul social în sen-

sul dezvoltării unui sistem de asistenţă socială centrat pe calitatea şi 

eficienţa utilizării resurselor publice, prin plasarea la nivel egal a furni-

zorilor publici cu cei privați. Peste 250 de  furnizori de servicii sociale 

au fost consultați, iar în prezent proiectul de lege ce încorporează 

propunerile organizațiilor neguvernamentale a fost asumat și se află 

în procedura de dezbatere în Parlamentul României. 

Anul 2010 marchează inițierea unui proiect 

pe termen lung, menit să creeze o platformă în 

cadrul căreia organizațiile neguvernamentale 

din România să poată canaliza eforturile lor de 

advocacy într-o manieră structurată. 

Cu sprijinul CEE Trust, FDSC și-a pro-

pus să aducă laolaltă initiațivele punctuale ale 

ONGurilor în diverse domenii, dar să și iden-

tifice și să fundamenteze temele relevante 

pentru sectorul neguvernamental în vederea 

elaborării unei agende de advocacy de care 

decidenții publici să țină cont. Astfel, în jurul a 

ceea ce FDSC a denumit Carta Albă – docu-

mentul agendă pentru demersurile viitoare 

de advocacy, se va crea o rețea de organizații 

neguvernamentale. Membrii acestei rețele vor 

îndeplini roluri ce pornesc de la simpla adezi-

une la o temă de actualitate ce merită susținută 

în spatiul public, până la asumarea coordonării 

unei asemenea teme în vederea soluționării 

problemelor ce au generat includerea ei pe 

agenda publică.

Carta Albă a sectorului ONG

Reforma serviciilor sociale 

Advocacy și rețele
În poziţia sa de organizație resursă pen-

tru sectorul neguvernamental, FDSC participă 
în fiecare an în calitate de susţinător sau 
iniţiator la o varietate de campanii realizate de 
către organizaţiile neguvernamentale pentru 
a influența politicile publice la nivel național. 

Participarea la o campanie de advocacy aduce 
cu sine expertiza echipei de specialiști care 
lucrează în FDSC și vocile a sute de organizaţii 
cu care FDSC se află în permanent contact sau 
ale căror nevoi au fost analizate de FDSC în 
cercetările sale. 
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În conexiune cu preocupările din domeniul serviciilor 

sociale, FDSC a inițiat în 2010 proiectul PROMETEUS – 

„Promovarea economiei sociale în România prin cercetare, 

educație și formare profesională la standarde europene“, 

co-finanțat de POSDRU 2007 – 20131. Tema economiei so-

ciale și a rolului organizațiilor neguvernamentale a devenit 

o preocupare strategică a FDSC, a cărui intenție este să 

integreze activități permanente de cercetare, dezvoltarea 

învățământului de specialitate, activități de consultanță și 

formare pentru manageri de întreprinderi sociale,  organiza-

rea unor evenimente regionale și naționale sub autoritatea 

centrului de excelență în cercetare și formare – Institutul 

de Economie Socială. Până la finalul anului 2011, când  

Institutul își va incepe activitatea , campanii  de advocacy 

pregătitoare în zona economiei sociale vor fi deja inițiate 

de FDSC prin organizarea în septembrie 2010 a conferinței 

„Ce viitor are economia socială în România?“, precum și 

prin participarea activă în grupurile de lucru organizate de 

Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale în vederea 

elaborării unei strategii pe termen mediu în această zonă, 

precum și a unui cadru de reglementare adecvat.

Absorbtia fondurilor structurale in Romania
O legătură firească cu zona economiei sociale, dar 

lărgind îin același timp sfera intervenției, este asigurată 
de activitatea FDSC în cadrul Comitetului de Monitorizare 
al Programului Operațtional Sectorial pentru Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007 – 2013, precum și a Comitetului 
de coordonare a Evaluării POS DRU. În calitatea sa de 
membru titular, FDSC susține de fiecare dată în reuniu-

nile oficiale, și în cadrul grupurilor de lucru, necesitatea 

unei consultări susținute  a administrațtiei publice cu so-

cietatea civilă. O absorbție corectă și eficientă a fondurilor 

structurale în România nu este posibilă fără a se apela la 

experiența celor care implementează în fapt proiectele, res-

pectiv organizațiile neguvernamentale. Dincolo de activi-

tatea curentă, în ședințele acestor două organisme, FDSC 

a organizat în aprilie 2010 o întalnire a organizațtiilor negu-

vernamentale cu Primul ministru al Guvernului Romaniei, 

pentru a atrage atenția asupra dificultăților întâmpinate în 

procesul de absorbție a fondurilor structurale și a prezenta 

soluții de depășire a acestora, dar și de a revitaliza dialogul 

civic între structurile statutului și societatea civilă. 

Pe tot parcursul anului 2010, FDSC a sustinut ac-

tiv acțiunile Coaliției ONG pentru Fonduri Structurale, 

structură care militează pentru luarea în considerare a 

cerințelor organizațiilor neguvernamentale în procesele 

de planificare, implementare și evaluare a programelor 

și proiectelor derulate din fonduri europene. Printre rezul-

tatele care merită consemnate în anul 2010, se numără  

acțiunea de sesizare a problemelor care, în final, a condus 

la sistarea apelului de proiecte aferent DMI 6.1 din cadrul 

POSDRU sau schimbarea modalității de prefinanțare în 

cadrul proiectelor implementate de organizațiile neguver-

namentale. 

1Proiectul se desfasoara in parteneriat cu Institutul de Cercetare 
a Calitatii Vietii – ICCV, Universitatea din Bucuresti - Facultatea de 
Sociologie, European Research Institute on Cooperatives and Social 
Enterprises - University of Trento – EURICSE si Centrul National de 
Pregatire in Statistica.

Dezvoltarea economiei sociale

 Publicarea campaniilor pe prima pagină a web site-
ului www.StiriONG.ro 
 Colectarea de propuneri şi sugestii de la organi-

zaţiile partenere sau colaboratoare de la nivel naţional  
sau local
 Colectarea şi publicarea online pe www.StiriONG.ro a 

adeziunilor la campanii sau a scrisorilor de protest
 Semnarea scrisorilor de protest 
 Elaborarea de documente de poziție proprii 

(iîmbunătățirea mecanismului de colectare a formularelor 

2%, reforma sectorului serviciilor sociale, re gle  mentarea 
economiei sociale, implementarea fondurilor structurale 
în România)  
 Mobilizarea altor actori cheie în susținerea documen-

telor de poziție elaborate
 Inițierea sau participarea la consultări sau întâlniri or-

ganizate în cadrul campaniilor de advocacy
 Redactarea de articole pentru pagina de știri  

a portalului stiriong
 Organizarea de întâlniri cu decidenţii publici

Contribuția FDSC la activitatea de advocacy a sectorului ONG în anul 2010
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O viziune de ansamblu asupra sectorului ONG 

Tot în anul 2010 a fost publicată cercetarea „Căi spre 

adoptarea unui management financiar eficient în cadrul 

proiectelor organizaţiilor neguvernamentale din România 

finanţate prin programele fondurilor structurale“, realizată cu 

sprijinul Open Society Institute, Budapesta. Această cercetare a 

avut ca obiectiv central identificarea principalelor constrângeri ce 

influențează decizia financiară în cadrul proiectelor implementate 

prin programele operaționale ale fondurilor structurale. 

Dat fiind faptul că mai bine de 85% din totalul proiectelor 

contractate de către ONG sunt înregistrate în cadrul POSDRU, 

analiza face referire la principalele dificultăţi de natură financiară 

întâmpinate de organizațiile neguvernamentale cu predilecție în 

cadrul acestui program. 

În 2010 a cunoscut tiparul și „Ghidul de identificare și 

adresare a nevoilor emergente ale copiilor din România“, 

continuând demersurile pornite de studiul exploratoriu „Nevoi 

emergente ale copiilor din România“, publicat de FDSC în 

2009. Ambele lucrări constituie produse inovative de cercetare 

și intervenție, într-un domeniu introdus pentru prima dată în 

România în 2009: nevoi emergente ale copiilor. Scopul ghidului 

este de a atrage atenția asupra importanței identificării proactive 

a nevoilor emergente care afectează copiii din generația actuală 

și pentru care trebuie găsite soluții particularizate, cu scop ame-

liorativ și preventiv.

Ghidul oferă informații detaliate despre conceptul, cara-

cteristicile nevoilor emergente alături de noțiuni generale referi-

toare la copii și la rolul adulților în educația acestora. În lucrare 

sunt expuse modalități concrete de identificare și de adresare a 

nevoilor emergente, exemplificate prin studii de caz aplicate. Atât 

studiul, cât și ghidul în format electronic pot fi descărcate de pe  

www.copiisitineri.ro, secțiunea Produse proiect, fiind disponibile 

atât în limba română, cât și în limba engleză.

În luna Octombrie 2010 a fost lansată una dintre cele mai ample cercetări 

despre sectorul ONG realizate în ultimii 20 de ani: „România 2010. Sectorul 
neguver namental – profil, tendinţe, provocări“, un bilanţ al ultimilor douăzeci 

de ani de existență a sectorului neguvernamental, care oferă o imagine de pro-

funzime a sectorului, din diferite perspective. Acest raport oferă informaţii structu-

rate cu privire la dimensiunea sectorului neguvernamental,  dinamica lui, evoluţii 

sub-sectoriale și analize pe domenii de activitate, alături de recomandări care să 

conducă la o mai bună dezvoltare a sectorului neguvernamental. Cercetarea a fost 

realizată în cadrul unui proiect finanţat de Trust for Civil Society in Central and 

Eastern Europe. 

Raportul complet poate fi descărcat în format electronic pe site-ul FDSC sau 

poate fi solicitat în format printat la telefon (+4)021 310-01-77/81/82/83, persoana 

de contact Viorelia Avram. 

 Tipologia şi dimensiunea sec-

torului ne gu     vernamental

 Structuri de sprijin şi cooperare 

la nivel naţional şi internaţional

 Sectorul neguvernamental din 

pers pectivă economică

 Surse de venit ale sectorului 

neguvernamental din România

 Implicarea civică şi acţiunea 

colectivă – surse ale dezvoltării 

sectorului neguvernamental

 Sectorul neguvernamental şi 

sfera publică

 Perspective sectoriale

Temele tratate în 
„România 2010. Sectorul 
neguvernamental – profil, 
tendinţe, provocări“:

„Acest ghid este unul exploratoriu, fiind primul docu-

ment de acest fel creat în România și chiar în lume. Putem 

spera că el se va imbogați treptat cu rezultate concrete 

și planuri de intervenție pe termen lung, devenind un 

adevărat manual care să ghideze specialiști în identifica-

rea și adresarea nevoilor emergente“, a declarat Nico van 

Oudenhoven (ICDI, Olanda), unul dintre autorii conceptului 

de nevoi emergente.

Cercetare
Pentru FDSC, componenta de cercetare a jucat un rol foarte important încă de 

la începuturi, prin lucrările publicate venind în întampinarea nevoii de informare și 

actualizare a unor informații care să ofere organizațiilor și altor actori interesați o 

imagine cât mai clară privind contextul specific în care își desfăşoară activitățile.
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Odată cu aderarea României la UE, cinci mem-

bri din partea organizațiilor neguvernamentale au 

fost aleși să reprezinte sectorul în CESE – Comitetul 

Economic și Social European. 

Ionuț Sibian, directorul executiv al FDSC, este 

unul dintre cei 5 reprezentanți ai sectorului negu-

vernamental în CESE, fiind nominalizat ca raportor 

pentru 2 opinii ale CESE (Politica de tineret a Uni-

unii Europene și Proiectul de directivă Europeană 

pri vind combaterea traficului de ființe umane) și 

pentru a prezida grupul de redactare a avizului cerut 

de către Comisia Europeană privind Instrumentul de  

Cooperare pentru Dezvoltare a UE.

1 CESE este un organ consultativ al Uniunii Europene. 
Infiintat in 1957, acesta are rol consultativ pe langa institutiile 
europene mari (Comisia Europeana, Consiliul Uniunii Euro-
pene, Parlamentul European).

Ionuț Sibian, Directorul Executiv al FDSC, a lucrat pe parcursul anului 2010 în grupurile de studiu  

pentru elaborarea următoarelor avize sau opinii:

SOC/397 – Roma: Responsabilizarea în societate și integrarea cetăţenilor romi în Europa 

INT/529 – Un nou cadru politic pentru turismul european 

SOC/391 – grupul de lucru Viitorul Fondului social european după 2013

REX 318 – Rolul UE și relația 5 state din fosta Uniune Sovietică din Asia Centrală 

SOC/363 – Grupul de lucru Persoanele cu handicap: ocuparea forţei de muncă şi accesibilitatea  

pe etape pentru persoanele cu handicap din UE – Strategia de la Lisabona post-2010

Comitetul Economic  
și Social European
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Inițiative și activități des fă șurate de FDSC în 
domeniul edu cației globale și al informării și con -
ştientizării asupra problemati cii globale:
- masa rotundă „Organizațiile ne gu vernamentale și 

solidaritatea in  ternațională“ (februarie, Bu cureşti)

- training pentru jurnaliști „MEDIP Media Training: 

Vorbește despre dezvoltare!” (februarie, Budapesta)

- susținerea Festivalului One World (martie, Bucuresti);

- reprezentare România la conferința „Communicat-

ing poverty“ (aprilie, Malta)

- atelier de educație globală în școală (mai, Slobozia)

- masa rotundă „Mass-media și solidaritatea in ter-

națională“ (mai, Bucuresti)

- participare la „Festivalul con ști en tizării importanței 

accesului universal la educația primară“, organizat de 

Fundația Floarea Ialomițeană (septembrie, Fetești)

- realizarea studiului „Contextul educației globale 

în România“ (FDSC, 2010)

- seminar internațional „Global Education: Train the 

trainer” (octombrie, Austria)

- atelier de educație globală în cadrul Festivalului 

Național „Unitate și prietenie”, desfășurat de Organizația 

Națională Cercetașii României (decembrie, Alba-Iulia)

Susținerea Educației Globale

Continuându-și inițiativele și pornind de la expe-
riențele din anii precedenți, FDSC a demarat în 2010 
proiectul intitulat Educația globală dincolo de frontiere, 
derulat în colaborare cu alte 5 organizații din Austria, 
Grecia, Ungaria, Cehia, Bulgaria.

Finanțat de Comisia Europeană prin programul 
„Întărirea educației pentru dezvoltare în țările din Eu-
ropa Centrală și de Est“, proiectul se adresează cad-
relor didactice, formatorilor, autorităților educaționale, 
organizațiilor neguvernamentale și jurnaliștilor, cărora 
le oferă activități de formare și de interacțiune (semi-
narii internaționale, naționale sau regionale pe diverse 
tematici de educație globală), sprijin și consultanță, 
precum și unelte practice, dezvoltate în cadrul proiec-
tului (kit de educație globală, fișe de activități) cu 
scopul de a construi o rețea de schimb de materiale, 
bune practici și strategii de educație globală între prac-
ticienii din țările partenere.

Educația globală dincolo de frontiere a 
continuat demersurile proiectului MEDIP, Implica-
rea mass-media în promovarea problematicii 
dezvoltării internaţionale, finanțat de către Comi-
sia Europeană prin același instrument de finanțare și 
care s-a încheiat, după 18 luni de derulare, în iunie 
2010. 

Activitățile inițiate de FDSC au crescut interesul 
organizațiilor neguvernamentale și cadrelor didactice față 
de educația globală și capacitatea de comunicare între ac-
torii din România în acest domeniu, rezultând o mai bună 
coordonare a inițiativelor și creșterea impactului activităților 
de educație globală derulate de organizațiile neguverna-
mentale sau de sistemul formal de învățământ.

Inițiativele și acțiunile viitoare vor continua demer-
surile actuale și vor ținti, prin mobilizarea altor organizații și 
instituții, la popularizarea conceptului de educație globală 
și la răspândirea acestuia în practicile curente de educație, 
atât la nivel formal, cât și informal sau non-formal, pentru o 
educație sustenabilă, pe tot parcursul vieții.
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FDSC este membru fondator al Federației 

Organizațiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare 

(FOND) și organizează împreună cu aceasta, din 2008, 

Forumul ONG din regiunea Mării Negre, un eveni-

ment care reunește actori internaționali activi în această 

zonă în scopul familiarizării ONG-urilor din România 

cu problematica cooperării la nivel de societate civilă 

în regiune, conectării organizațiilor din România la 

dezbaterea europeană și regională, creării de partene-

riate și al transferului de expertiză de tranziție din 

țara noastră către state vecine. În 2010, evenimentul 

a fost organizat la Constanța, cu participarea a peste 

100 de reprezentanți ai societății civile, donatorilor și 

organizațiilor internaționale din România și din regiune. 

De asemenea, FDSC este unul dintre inițiatorii și 

susținătorii principali ai primei ediții a Forumului ONG 

România-Republica Moldova, organizat de FOND 

cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe român, în 

primăvara anului 2010 la Iași și Chișinău.

Începând cu anul 2010, FDSC organizează, cu 

susținerea financiară a Black Sea Trust programul 

Black Sea NGO Fellowship, care vizează familiariza-

rea tinerilor lideri de ONG din regiune (Armenia, Azerbai-

jan, Georgia, Republica Moldova, Rusia și Ucraina) cu 

realitățile românești, crearea de parteneriate între ONG 

din România și din regiune și promovarea bunelor prac-

tici din țara noastră. În perioada februarie-martie 2010 

a demarat faza pilot a programului, iar doi reprezentanți 

ONG din Ucraina și unul din Republica Moldova s-au 

aflat în România pentru o perioadă de două și respectiv 

patru săptămâni. 

FDSC a participat de-a lungul anului la acțiunile 

comune ale societății civile la nivel european pri-

vind Politica Europeană de Vecinătate, contribuind cu 

recomandări în cadrul Forumului Societății Civile a 

Parteneriatului Estic, în Grupul de Lucru pentru Ex-

tindere, Pre-aderare și Vecinătate din CONCORD și 

în Comitetul Economic și Social European. 

FDSC este membru fondator al rețelei ENNA 

(European Network of Național Civil Society 

Asso ciation), rețea ce reunește 20 organizații 

naționale trans-sectoriale, organizații umbrelă și 

platforme din 17 tări europene susținând misiunea 

de a dezvolta, sprijini și genera o voce comună la 

nivel european pentru organizații ale societății civile 

în beneficiul a milioane de cetățeni pe care îi de-

servesc și reprezintă.

În 2010, membrii rețelei au agreat prioritățile de 

acțiune pentru următorii 3 ani, precum și obiectivele 

strategice privind rolul asociațiilor naționale  în derula-

rea acțiunilor de advocacy și dezvoltare organizațională. 

În același an, secretariatul rețelei a devenit operațional 

în Bruxelles, iar din ianuarie 2011, ENNA a dobândit și 

personalitate juridică.  

Detalii de contact: ENNA, Avenue de la Toison d’Or 

78, B-1060 Brussels, Belgium. Telefon: +32 (0) 2-537-47-

22 | Fax: +32 (0) 2-537-51-08, www.enna-europe.org. 

Tot la nivel european, FDSC este membru Eurostep  

(European Solidarity Towards Equal participa-

tion of People), retea europeană de ONG-uri care 

lucrează în domeniul dezvoltării internaționale, cu se-

diul la Bruxelles. 

Eurostep se concentrează asupra rolului Uniunii 

Europene în lume, în special din punctul de vedere 

al cooperarii cu țările în curs de dezvoltare (www.eu-

rostep.org).

FDSC susține implicarea Societății civile în 

politicile de cooperare internațională pentru dez-

voltare, făcând parte din consorțiul ONG-urilor 

care finanțează TRIALOG, un proiect al CON-

CORD ce își propune să contribuie la mobilizarea 

unei susțineri mai mari din partea publicului din 

noile state membre UE, din țările în curs de aderare 

și țările candidate la UE pentru a acționa împotriva 

sărăciei, pentru relații de egalitate între țările dez-

voltate și cele în curs de dezvoltare, prin asuma-

rea rolului de multiplicator de către organizațiile 

Societății civile (www.trialog.org.at).

Activism în rețele internaționale
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 Working together for better life of vulnerable 

people, finanțat prin Mecanismul EEA Grants

 Drumul ONG-urilor către o abordare financiară 

sustenabilă în cadrul proiecte lor structurale. Evaluar-

ea capacității ONG-urilor de contractare ș absorbției 

a fondurilor structurale europene în 2010, finanțat de 

Open Society Institute Budapesta

 Has our dream come true? Comparative re-

search of Central and Eastern European Civil Socie-

ties, finanţat prin Trust for Civil Society in Central and 

Eastern Europe

 Abordări inovatoare în profesionalizarea lucru-

lui cu copiii, finanțat de ANPCDEFP prin programul 

Leonardo da Vinci – Transfer de Inovație şi cofinaţat 

de Fundaţia „Dinu Patriciu“

 Catalogul Societății Civile din România, fi-

nan țat prinTrust for Civil Society in Central and 

Eastern Europe

 Târgul Organizațiilor neguvernamentale din 

Romania, finanțat prinTrust for Civil Society in Central 

and Eastern Europe

 Metode inovative în formarea cadrelor didac-

tice pentru dezvoltarea abilităților de viață ale elevilor, 

finanțat prin Fondul Social European Programul 

Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

 O voce mai puternică pentru sectorul negu-

vernamental din România, Trust for Civil Society in 

Central and Eastern Europe

 PROMETEUS  -  Promovarea economiei soci-

ale în România prin cercetare, educație și formare 

profesională la standarde europene, Fondul Social 

European Programul Operațional Sectorial Dezvolta-

rea Resurselor Umane

 Implicarea mass-mediei în promovarea pro-

blematicii dezvoltării internaționale, finanțat prin 

Comisia Europeană

 Dezvoltarea capacității comunităților de romi 

(Project Generating Facility), Open Society Institute

 Educația globală dincolo de frontiere, finanțat 

de Comisia Europeană 

 Campania 2% pentru ONG-uri,  Banca Co mer-

cială Română

 2009 NGO Sustainability Index for Central and 

Eastern Europe and Eurasia – finanţat prin USAID

Proiecte şi finanțatori 
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Bugetul FDSC în 2010 (venituri, cheltuieli, sold)

 RON  EUR  
  (curs mediu BNR)
Rezultat net 2009  55.189 13.109
Venituri  12.806.770 3.042.060
Buget total  12.861.959  3.055.169
Cheltuieli  12.704.947 3.017.874
Rezultat net 2010 157.012 37.295

euro - curs mediu BNR 2010 4,2099

Cheltuieli în anul 2010

Tipuri de cheltuieli RON  EUR  
  (curs mediu BNR)
Personal  2.137.131 507.644
Administrativ (chirie, 365.627 86.849 
telefon, electricitate, 
apă etc.)
Proiecte (activităţi   9.637.670  2.289.287 
din proiecte)
Alte cheltuieli  564.519 134.093

● Administrativ (chirie, telefon, electricitate, apă etc.)

● Alte cheltuieli

● Personal

● Proiecte (activități din proiecte)

● Diferenţe de curs

● Servicii prestate (activităţi economice)

● Dobânzi

● Alte venituri

● Împrumuturi nerambursabile (granturi)

● Sponsorizări

76%

4%

14% 3%

Venituri în anul 2010

Tipuri de venituri RON  EUR  
  (curs mediu BNR)
Sponsorizări  134.949 32.055
Împrumuturi nerambursabile 9.235.931 2.193.860 
(granturi)
Servicii prestate   3.275.194  777.974 
(activităţi economice)
Dobânzi  38.371 9.114
Diferenţe de curs  83.678 19.876
Alte venituri  38.647  9.180

72%

26%

0%
1%

0%
1%

Raport financiar
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● BCR

● Black Sea Trust for Regional Cooperation

● EEA Grants

● Alte surse de finanţare

● Asistenţă tehnică (Phare, Fondul ONG)

● OSI

● Fonduri pentru finanţări nerambursabile  
(Fondul ONG)

● Pour la Solidarite (Fonduri CE)

● Reprezentanţa Comisiei Europene

● Fonduri Structurale Europene

● Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse 
(Fonduri CE)

● ANPCDEFP (Leonardo)

● Training

● Fundaţia Dinu Patriciu

● CEE Trust

Venituri în anul 2010

Surse de finanţare RON  EUR  
  (curs mediu BNR)
Cee Trust  493.837 117.304
Fonduri Structurale 540.425 128.370 
Europene
Reprezentanţa   21.762  5.169 
Comisiei Europene
Fundaţia Dinu Patriciu  65.220 15.492
BCR  72.449 17.209
Pour la Solidarite (Fonduri CE)  34.482  8.191
Ministerul Muncii, Familiei 64.611 15.347 
şi Egalităţii de Şanse 
(Fonduri CE)
ANPCDEFP (Leonardo) 460.610 109.411
Black Sea Trust  103.392 24.559 
for Regional Cooperation
OSI  923.110 219.271
Fonduri pentru finanțări  5.837.215 1.386.545 
nerambursabile (Fondul ONG)
EEA Grants  401.388 95.344
Alte surse de finanțare 122.980 29.212
Asistenţă tehnică 3.042.656 722.738 
(Phare, Fondul ONG)
Training  6.676 1.586
Sponsorizări 134.949 32.055

3%

1%

47%

25%

0% 1% 4% 4% 0%
1%

1%
0%

1%
1%

7%
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Alexandra Ciobotea

Andra Dumitru

Bogdan Moraru

Bucur Anca-Maria

Camelia Plopeanu

Catargiu Alexandra

Corina Ruxandra Pirva

Cristian Rogoza

Cristina Dobrin

Cristina Iacob

Cristina Iacob

Dragan Roxana - Adriana

Elena Carbunaru

Georgiana Muscu

Georgiana Sandu

Iulia Dorobantu

Iulia Ionescu

Iuliana Foltea

Lavinia Urcan

Marian Branzei

Marinela Oprea

Miruna Dicu

Oana Popescu

Raluca Georgiana Vasile

Raluca Moldovean

Voluntari


