
 

 

 

Proces de selecție realizat în cadrul proiectului “O voce mai puternică pentru sectorul 
neguvernamental din România” implementat de Fundaţia pentru Dezvoltarea 
Societăţii Civile și finanțat de Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe 

 
 
 

 

Aplicatie Parteneri ONGFest 2011 
 

Date despre organizatia dumneavoastra: 

 

Denumirea organizatiei:  

Sediul organizatiei:  

Strada:     Localitatea:    Judetul:    Cod postal:  

E-mail:     Web:  

Tel/fax (cu prefix):   Mobil:      

Anul infiintarii: 

Numele persoanei cu drept de semnatura:  

Numele persoanei de contact pentru legatura cu FDSC:  

Mobil:     E-mail:      

Adresa de corespondenta: (daca este cazul): 

 

Domeniul de activitate:  

Cultura si media                         Social    Alt domeniu:                                                                                                                                          

Filantropie     Sport si recreere 

Protectia mediului    International 

Educatie si cercetare    Dezvoltare  

Religie      Sanatate 

Civic si influentarea politicilor   Centru de resurse si Asociatii Patronale si Profesionale 

 

Organizatia dumneavoastra a fost prezenta la una dintre editiile anterioare ONGFest? 

 

ONGFest 2009   ONGFest 2010- Bucuresti   ONGfest 2010- Cluj    Nu 
 

Va rugam prezentați pe scurt organizația dumneavoastra, mentionand misiunea si obiectivele organizatiei, categorii de 
beneficiari, aria geografica acoperita, etc (maxim 300 cuvinte) 

 

 

 

Va rugam sa specificati numarul actual de angajati si de voluntari ai organizatiei dumneavostra.  

 

 

Numar de angajati     Numar de voluntari 

 

initiator:relatii-publice@fdsc.ro;wfState:distributed;wfType:hosted;workflowId:bdc7f31838a6c0419f6d2907c59e9926
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Va rugam sa specificati in ce categorie de mai jos se incadreaza bugetul* anual al organizatiei dumneavostra, exprimat in Euro    
pentru ultimul an de activitate.  

 

Sub 10.000 €   

10.001 € – 50.000 €   

50.001 € – 100.000 €   

Peste 100.000 €   

 

Va rugam sa specificati in ce localitate doriti sa deveniti partenerul ONGFest 2011. Puteti selecta maxim una dintre localitatile 
listate mai jos:  

 

Bacau   Miercurea Ciuc 

Iasi   Timisoara 

Sibiu  Craiova 

Cluj   Constanta 

Oradea  

 

Va rugam motivati intentia de a deveni partener in organizarea ONGfest 2011 in orasul dumneavoastra. (maxim 2000 caractere) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Va rugam sa exemplificati experienta anterioara a organizatiei dumneavoastra in organizarea a cel putin 3 evenimente 
internationale, nationale sau locale specificand pentru fiecare eveniment in parte: anul in care s-a desfasurat, locul, durata, 
persoana responsabila, partenerii, numarul de participanti si o scurta descriere a activitatilor incluse in agenda. (este posibil     
ca  membrii comisiei de selectare a partenerilor ONGFest sa solicite informatii suplimentare pentru acest camp din formular) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Va rugam sa exemplificati experienta anterioara a organizatiei dumneavoastra in recrutarea si managementul voluntarilor 
specificand cate sesiuni de recrutare de voluntari organizati in fiecare an si activitatile in care implicati voluntarii. (este posibil 
ca membrii comisiei de selectare a partenerilor ONGFest sa solicite informatii suplimentare pentru acest camp din formular) 
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Ati derulat pana in prezent proiecte sau actiuni care au baneficiat de sprijinul altor actori ai societatii civile din regiunea in 
care va desfasurati activitatea?  Va rugam exemplificati.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ati derulat pana in prezent proiecte sau actiuni care au baneficiat de sprijinul institutiilor publice (primarii, consilii si 
administratii locale) din regiunea in care va desfasurati activitatea?  Va rugam exemplificati.  

 

 

 

 

 

 

 

Va rugam sa precizati cati angajati si cati voluntari ai organizatiei dumneavoastra isi vor putea dedica cel putin 4 ore pe zi, 5 
zile pe saptamana, in urmatoarele 4 luni, activitatilor de organizare ONGfest in orasul dumneavoastra: 

 
 
 

Angajati Voluntari 

5-6 10-15 

3-4 5-10 

1-2 2-5 

0 0-1 

 

 

 

 

Va multumim! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Proces de selecție realizat în cadrul proiectului “O voce mai puternică pentru sectorul 
neguvernamental din România” implementat de Fundaţia pentru Dezvoltarea 
Societăţii Civile și finanțat de Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe 

 
 
 

NOTA: 

In cazul in care vor fi necesare informatii suplimentare veti fi contactati telefonic la numarul de telefon al persoanei de contact, de catre un 
reprezentant FDSC. Vor fi luate in considerare doar aplicatiile completate integral. Toate campurile din formular reprezinta criterii de departajare a 
aplicantilor si sunt obligatorii. 

 

Criterii de evaluare:  

Nr crt Criteriu de evaluare Punctaj 
maxim 

1 Motivatia de a deveni partener ONGFest 2011 15 pcte 

2 Experienta in organizarea de evenimente  30 pcte 

3 Recrutare de voluntari  20 pcte 

4 Relatia organizatiei cu ceilalti actori ai societatii civile  10 pcte 

5 Relatia organizatiei cu autoritatile  10 pcte 

6 Numarul de angajati implicati in ONGFest 2011  5 pcte 

7 Numarul de voluntari implicati in ONGFest 2011  10 pcte 

 Total  100 pcte 

 

Organizatiile selectate ca parteneri locali ai evenimentului vor beneficia de un grant de 1000 USD (suma totala) care poate acoperi urmatoarele 
tipuri de cheltuieli: resurse umane, fax, telefon, tiparituri, internet, chirie sediu etc. 

Responsabilitatile partenerului local:  

1. Identifica si propune cel putin 2 locatii pentru desfasurarea evenimentului in orasul respectiv;  
2. Stabileste impreuna cu FDSC locatia pentru desfasurarea evenimentului;  
3. Obtine de la autoritatile locale (primarie) autorizatia pentru desfasurarea evenimentului pentru minim 5 zile (2 zile amenajarea locatiei 

pentru eveniment, 2 zile desfasurare eveniment, 1 zi strangere amenajarii);  
4. Disemineaza mesajul de inscriere la eveniment in randul publicului tinta local (ONG-uri locale, companii, apl, etc);  
5. Recruteaza si implica voluntari in activitatile de organizare a ONGFest din locatia respectiva;  
6. Ofera informatii punctuale, de actualitate, cu privire la ONGFest 2011 din locatia respectiva, oricarei persoane interesate; 
7. Propune si gestioneaza canalele media de comunicare locale (site-uri locale, radio-uri, televiziuni, etc);  
8. Disemineaza prin  intermediul voluntarilor recrutati, materialele (flyere, postere, etc) primite de la FDSC in timpul prevazut prin contract;  
9. Asigura prezenta a cel putin 10 voluntari pe perioada celor 2 zile de desfasurare a evenimentului;  
10. Promoveaza evenimentul pe canalele proprii de comunicare (site-ul organizatiei, blog, pagina de Facebook, newsletter etc);  
11. Respecta conceptul evenimentului furnizat de FDSC si se consulta cu FDSC privind orice situatie neprevazuta;  
12. Consulta FDSC privind orice actiune si initiativa proprie de diseminare si promovare;   
13. Trimite dupa maxim doua saptamani de la incheierea evenimentului un raport narativ si financiar catre FDSC (formularul de raportare va fi 

trimis dupa incheierea contractului). 

 

Beneficiile partenerului local:  

1. Implicarea in cel mai mare eveniment al societatii civile romanesti;  
2. Acoperirea media de mare anvergura la nivel local si national;  
3. Crearea unei imagini credibile si transparente a organizatiei;  
4. Cresterea recunoasterii statutului de promotor al societatii civile, un exemplu de implicare in dezvoltarea societatii din Romania;  
5. Promovarea organizatiei ca si co-organizator al ONGfest, pe site-ul ONGFest.ro, pagina de Facebook si in cadrul tuturor comunicatelor de 

presa si mesajelor emise cu ocazia evenimentului;  
6. Includerea siglei pe materielele (flyere, postere, bannere, etc) destinate locatiei X in categoria Co-organizator;  
7. Descrierea organizatiei inclusa pe site-ul www.ongfest.ro;  
8. Participare gratuita, cu stand expositional pe durata celor 2 zile de eveniment;  
9. Posibilitatea realizarii a 2 seminarii pe teme de interes pentru organizatie;  
10. Publicarea unui articol de tip interviu sau ancheta, privind activitatea organizatiei, pe portalul www.StiriONG.ro;  

 

http://www.ongfest.ro/
http://www.facebook.com/#!/profile.php?id=1815052837
http://www.ongfest.ro/
http://www.stiriong.ro/
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