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1. Despre noi 
 
Cine suntem  
Una dintre cele mai mari şi mai active organizaţii neguvernamentale din 
România, infiintata  în anul 1994, la iniţiativa Comisiei Europene.   
 
Suntem implicati de peste 14 ani în dezvoltarea sectorului nonprofit 
românesc si ne-am asumat încă de la început, rolul de centru naţional 
de resurse, centru de cercetare a sectorului non-profit, promotor al 
sectorului non-profit şi cel de administrator şi furnizor de servicii de 
asistenţă tehnică pentru programele de finanţare europene destinate 
sectorului ONG. 
 
Ce facem  
Suntem un purtator de cuvant al sectorului neguvernamental, un 
partener pentru Guvern, donatori si cetateni, un model in 
implementarea si respectarea de standarde, o pepiniera de experti/un 
cadru de dezvoltare a abilitatilor si competentelor profesionale. Oferim 
servicii eficiente pentru organizatiile neguvernamentale, evaluam si 
promovam politici si suntem un partener de dialog pentru administratia 
publica si organizatii neguvernamentale. 
 
Viziune  
Viziunea noastra este aceea a unei societati civile influente si autonome 
capabile sa raspunda nevoilor oamenilor.  
 
Misiune 
Misiunea noastra este ca prin informare, finanţare, instruire şi 
advocacy, să dezvoltam capacitatea organizaţiilor societăţii civile şi a 
comunităţilor  pentru a îmbunătăţi viaţa oamenilor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





3. Arii de actiune ale FDSC 
 
3.1 Training si Consultanta  

Misiunea Departamentului nostru de training şi consultanţă este de a 
dezvolta organizaţiile societăţii civile şi partenerii lor, prin furnizarea de 
servicii de training şi consultanţă de înaltă calitate. 

În anul 2008, ne-am diversificat oferta de cursuri, în concordanţă şi cu 
noul context al integrării în Uniunea Europeană. Astfel, am furnizat 
formare pe următoarele teme: 

• Scrierea propunerilor de finanţare pentru fondurile 
europene  

• Managementul financiar al proiectelor cu finanţare 
europeană  

• Relaţii publice şi managementul imaginii organizaţiilor 
• Managementul proiectelor – curs autorizat de Consiliul 

National de Formare Profesională a Adulţilor 
• Formare de formatori – curs autorizat de Consiliul National 

de Formare Profesională a Adulţilor 
 
 
Totodată, în acest an am furnizat servicii de training şi consultanţă 
personalizate pentru Asociatia pentru Voi, Daewoo Mangalia Heavy 
Industries, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi pe teme 
legate de: fonduri structurale, management de proiect, scrierea 
propunerilor de finanţare, management financiar, formator de 
formatori.  
 
În acest an FDSC a acordat ca premiu un curs gratuit pe tema 
managementului financiar al proiectelor cu finantare din Fondurile 
Structurale reprezentanţilor ADES - Asociaţia de Dezvoltare 
Economico-Socială  Curtea de Argeş, pentru cea mai buna 
activitate de training, în cadrul „Concursului celor mai bune rapoarte 
anuale” organizat de Forumul Donatorilor din Romania.  
  
În anul 2008, FDSC a organizat circa 50 de cursuri (în regim 
deschis şi regim personalizat) la care au participat circa 750 de 
participanţi (din toate cele trei sectoare: nonguvernamental, public 
şi privat).  
 



3.2 Managementul Granturilor si Asistenta Tehnica 
 
I. Programului Phare 2005 Consolidarea Democraţiei în România 
 
Obiectivele specifice ale Programului au fost:  
1. Sprijinirea organizaţiilor neguvernamentale în consolidarea reţelei 

de Birouri de Consiliere pentru Cetăţeni (BCC) şi creşterea 
eficienţei şi eficacităţii serviciilor oferite de BCC;  

2. Consolidarea rolului de advocacy al organizaţiilor 
neguvernamentale în menţinerea şi susţinerea democraţiei, a 
statului de drept, protecţia drepturilor omului, accesului la 
informaţie, libertăţii de expresie şi independenţei mass-media, 
independenţei justiţiei şi luptei împotriva corupţiei  

 
Componentele Programului:  
A. Birouri de Consiliere pentru Cetăţeni 
 
Această componentă a vizat consolidarea Birourilor de Consiliere 
pentru Cetăţeni (BCC). Suma totală contractată din contribuţie UE a 
fost de 492.654,20 euro.    
25 organizaţii gazdă ale BCC au obţinut finanţare nerambursabilă şi 
au reuşit implementarea cu succes a proiectelor până în Octombrie 
2008. În cadrul aceleiaşi componente, Asociaţia Naţională a Birourilor 
de Consiliere pentru Cetăţeni a contractat un proiect centrat pe 
sprijinirea reţelei BCC şi asigurarea sustenabilităţii acesteia.   
 
B. Componenta Democraţie, drepturile omului, statul de drept şi 
independenţa justiţiei 
 
Această linie de finanţare a vizat consolidarea rolului de advocacy al 
organizaţiilor neguvernamentale în menţinerea şi susţinerea 
democraţiei, a statului de drept, protecţia drepturilor omului, accesului la 
informaţie, libertăţii de expresie şi independenţei mass-media, 
independenţei justiţiei şi luptei împotriva corupţiei.  
61 proiecte au beneficiat de finanţare (2.861.347,85 euro din 
contribuţie UE) şi au reuşit implementarea cu succes a activităţilor 
până la sfârşitul lunii octombrie 2008.  



II. Creşterea rolului societăţii civile în procesul de integrare a 
României - PHARE 2006/018-147.01.02 
 
Obiectivul general al Programului PHARE 2006/018-147.01.02 constă 
în „Creşterea implicării cetăţenilor în procesul de formulare de politici şi 
monitorizare a implementării la toate nivelurile – naţional, regional şi 
local – prin creşterea capacităţii organizaţiilor neguvernamentale, 
dezvoltarea de mecanisme adecvate pentru dialog structurat între stat 
şi „al treilea sector” şi consolidarea rolului organizaţiilor 
neguvernamentale după procesul de aderare la Uniunea Europeană”. 
 
Componentele Programului:  
A. Birouri de Consiliere pentru Cetăţeni 
 
Scopul acestei componente este, pe de o parte, acela de a sprijini 
BCC-urile existente în vederea creşterii rolului pe care acestea îl au în 
societate prin acordarea de servicii cetăţenilor şi promovarea 
intereselor şi nevoilor cetăţeneşti şi, pe de altă parte, sprijinirea 
Asociaţiei Naţionale a Birourilor de Consiliere pentru Cetăţeni (ANBCC) 
în vederea promovării şi monitorizării unui model de BCC viabil şi 
sănătos în cadrul reţelei existente. Acest scop urmează a fi realizat prin 
intermediul următoarelor subcomponente: 
 
A.1 Consolidarea Birourilor de Consiliere pentru Cetăţeni - care are în 
vedere sprijinirea consolidării BCC deja existente, respectiv a 
organizaţiilor neguvernamentale membre ale ANBCC, în vederea 
diversificării şi extinderii domeniilor de asistenţă acodată cetăţenilor, 
îmbunătăţirii calităţii serviciilor oferite de BCC cetăţenilor, dar şi în 
vederea asigurării sustenabilităţii acestor structuri 
 
A.2 Consolidarea Asociaţiei Naţionale a Birourilor de Consiliere pentru 
Cetăţeni (ANBCC) - care are în vedere consolidarea capacităţii 
instituţionale şi operaţionale a ANBCC în vederea oferirii de servicii şi 



asistenţă reţelei de BCC, asigurării sustenabilităţii proprii, dar şi a 
membrilor săi;  
 
B. Democraţie, protecţia mediului, protecţia consumatorului, dialog 
social, aspecte de gen şi ocuparea forţei de muncă 
 
Scopul acestei componente este acela de a sprijini iniţiativele specifice 
ale societăţii civile menite să asigure reprezentarea eficientă a 
intereselor cetăţenilor de către organismele societăţii civile în ceea ce 
priveşte monitorizarea acţiunilor Guvernului, asigurând o mai mare 
transparenţă în procesul de luare a deciziilor în câteva domenii precum: 

- democraţie, în special în ceea ce priveşte lupta împotriva 
corupţiei şi drepturile omului; 

- protecţia mediului şi energie; 
- protecţia consumatorului; 
- dialogul social; 
- muncă şi ocuparea forţei de muncă; 
- aspecte de gen în sfera economică şi socială. 

 
C. Dezvoltarea sectorului ONG şi educaţie civică  
 
Scopul acestei componente este dezvoltarea capacităţii sectorului ONG 
pentru a crea atât platforme interne de consultare pentru stat cât şi 
parteneri recunoscuţi în eforturile depuse de stat în domeniile social, 
politic şi economic din sfera relaţiilor europene.  
 
Pe toate cele 3 componente au rezultat 94 de contracte (24 
contracte la Componenta BCC, 1 contract la Componenta ANBCC, 29 
contracte la Componenta DEM, 40 contracte la Componenta ONG), cu 
o valoare de aprox. 5.380.000 Euro ce reprezinta finantare 
nerambursabila din partea Uniunii Europene. 
 
 
 







3.3. Informare  
 
In anul 2008, FDSC si-a imbunatatit strategia de comunicare, 
contribuind intens la informarea si promovarea sectorului 
nonguvernamental din Romania prin dezvoltarea celei mai actualizate 
baze de date ONG, Catalogul Societatii Civile, lansarea primului portal 
dedicat sectorului nonprofit, www.StiriONG.ro, relansarea Buletinului 
Electronic Informativ Voluntar.  
 
Catalogul Societatii Civile  
 
Pentru a constientiza publicul larg asupra dimensiunii si valorilor 
sectorului ONG ca important actor al mediului economic, social si 
cultural din Romania, FDSC dezvolta in 2008 cea mai completa si 
actualizata baza de date online a organizatiilor neguvernamentale 
romanesti (asociatii, fundatii, sindicate, patronate, structuri asociative) – 
“Catalogul societatii civile 2008”. Gazduita in cadrul portalului 
www.StiriONG.ro, baza de date va permite in mod constant 
inregistrarea de organizatii noi, actualizarea datelor inscrise si 
interogarea ei  de catre orice membru autentificat ca utilizator al 
portalului.  
 
De asemenea, organizatiile neguvernamentale inscrise in baza de date 
ONG “Catalogul Societatii Civile 2008” au posibilitatea crearii unei 
pagini proprii pe portal care va constitui o importanta sursa de informatii 
atat pentru sectorul ONG cat si pentru mediul business, donatori, 
cetateni et. Fiecare ONG inscris in baza de date isi va putea administra 
singur contul si va putea posta informatii despre proiectele in derulare 
sau finalizate, stiri, anunturi, descarca sigla, rapoarte anuale, studii, 
cercetari etc.  
 
Portalul www.StiriONG.ro  
 
Lansat in Septembrie 2008, portalul “Stiriong.ro” reprezinta o resursa 
constanta de informatii si stiri de actualitate care faciliteaza dezvoltarea 
de parteneriate intre societatea civila, mediul de afaceri, instiutiile 
publice si cetateni oferind informatii utile si actualizate din domeniul 
CSR, noutati despre proiectele, evenimentele si cursurile de formare 
derulate de organizatiile neguvernamentale, finantari publice, finantari 
private etc. 
 



In urma consultarilor cu reprezentanti ai organizatiilor 
neguvernamentale, ai centrelor de resurse, autoritatilor publice, 
donatorilor si companiilor care deruleaza activitati de responsabilitate 
sociala, portalul a fost structurat pe 6 dimensiuni generale, fiecare 
dintre aceste dimensiuni oferind informatii structurate si de interes 
pentru fiecare categorie de beneficiari:  
- sectiunea “Actualitate” va ofera cele mai recente stiri si informatii 
despre finantarile lansate, evenimente, campanii derulate, proiecte 
ONG, campanii de advocacy si watchdog; 
- sectiunea “ONG” prezinta stirile din domeniul ONG structurate pe 
domenii de activitate: Cultura&Media, Educatie&Cercetare, Drepturile 
Omului, Mediu, Minoritati, Servicii sociale, Sanatate, Sport si recreere, 
Dezvoltare, Justitie; 
- sectiunea “Companii” (Responsabilitate sociala) include exemple de 
Fundatii Corporatiste din Romania, proiectele derulate de acestea 
precum si articole de presa; 
- sectiunea “Institutii publice” va pune la dispozitie informatii despre 
finantarile deschise pentru ONG-uri, Initiativele legislative de interes 
pentru ONG-uri si exemple de proiecte implementate de autoritatile 
publice centrale si locale in parteneriat cu organizatiile 
neguvernamentale; 
- sectiunea “Donatori” include o clasificare a donatorilor* care au 
programe de finantare adresate organizatiilor neguvernamentale 
(Organizatii Internationale, Agentii ale Guvernelor Straine si Ambasade, 
Organizatii Neguvernamentale Donatoare), lista instrumentelor de 
finantare ale Comisiei Uniunii Europene  precum si informatii despre 
finantarile deschise;  
- sectiunea “Bloguri” faciliteaza interactiunea utilizatorilor portalului cu 
alte pagini web/bloguri care abordeaza subiecte de interes pentru 
societatea civila. 
 
Buletinului Informativ e-Voluntar 
 
Oferit gratuit de FDSC incepand din anul 1998, buletinul electronic 
“Voluntar”, buletinul informativ al societatii civile, a fost relansat in anul 
2008 sub o noua imagine, pentru a pastra identitatea vizuala a 
portalului StiriONG. Noul Voluntar a fost adaptat pentru a raspunde 
cerintelor cititorilor, dar si ultimelor tendinte tehnologice.  
 
Prin buletinul electronic Voluntar, FDSC informează în mod curent 
cititorii săi (organizaţii non-guvernamentale, instituţii publice, universităţi 



şi şcoli, persoane fizice) cu privire la informaţiile-resursă disponibile în 
şi pentru sectorul ONG.  Voluntar conţine informaţii la zi despre 
finanţările adresate sectorului ONG sau instituţiilor publice, oferte de 
locuri de muncă, cursuri, informaţii şi bune practici oferite organizatiilor 
neguvernamentale, promovează campaniile societăţii civile şi proiectele 
de succes din sector. Voluntar vă anunţă din timp cu privire 
la evenimentele FDSC şi alte evenimente proprii organizaţiilor 
neguvernamentale sau venite în sprijinul acestora. 
 
In primele 3 luni de la relansare, peste 2500 de abonati s-au 
autoinregistrat pentru a primi newsletterul, baza de date cu destinatari 
ajungand la 6500 de adrese de email.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Date financiare 
 

DENUMIREA INDICATORILOR 2008 
I. TOTAL VENITURI 3,399,289  
Venituri din contributii 498  
Venituri din sponsorizari 0  
Venituri din donatii 0  
Ajutoare si imprumuturi nerambursabile 164,135  
Venituri din servicii prestate 2,921,669  
Venituri din dobanzi 2,769  
Venituri din diferente de curs valutar 302,255  
Alte venituri 7,963  

II. TOTAL CHELTUIELI 3,177,830  
Cheltuieli materiale 112,160  
Servicii 1,360,134  
Cheltuieli cu alte impozite si taxe 6,557  
Cheltuieli cu personalul, din care: 1,404,016  
 - cheltuieli privind asigurarile si protectia 
sociala 316,541  
Alte cheltuieli de exploatare, din care: 13,435  
 - Contributii si cotizatii datorate 3,187  
 - Ajutoare si imprumuturi nerambursabile 
din surse externe transferate altor 
persoane juridice fara scop patrimonial 

5,626  
Cheltuieli din diferente de curs valutar 35,809  
Cheltuieli extraordinare 2,268  
Amortizare 43,620  
Cheltuieli cu impozitul pe rezultatul brut 199,831  

III. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI 
Excedent / (Deficit) 221,459  

 
 
 
 



5. Angajatii FDSC 
 

Ionut Sibian, Director Executiv 
Gabriel Alexandrescu 
 

Oana Chiper 
 

Irina Marin 
 

Stefania Andersen 
 

Liliana Chirastau 
 

Radu Meirosu 
 

Diana Berceanu 
 

Mariana Ciomartan 
 

Silvia Misu 
 

Irina Bejan 
 

Viorelia Ciuciur 
 

Gabriela Mogos 
 

Daniel Bledea 
 

Cosmin Copaceanu 
 

Mihaela Mohorea 
 

Cristina Brezoi 
 

Simona Constantinescu 
 

Anca Nicovescu 
 

Valentin Burada 
 

Raluca Gaidis 
 

Cristina Niculae 
 

Oana Calenciuc 
 

Aurelia Grigore 
 

Mihai Ionita 
 

Gena Calota 
 

Ileana Hargalas 
 

Aura Otelea 
 

Daniela Chifan 
 

Nina Man 
 

Ruxandra Palade 
 

Andrei Pasare 
Diana Ristea 
 

Adriana Popescu 
Adrian Secal 
 

Iuliana Rada 
Laura Simionescu 
 

Andreea Sorescu 
 

Gabriela Stan 
 

Mihai Stefanescu 
 

Oana Tiganescu 
 

Ancuta Vamesu 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Sustinatori  
 
Uniunea Europeana 
Trust for Civil Society in Central&Eastern Europe 
Ambasada Olandei 
Ministerul Afacerilor Externe din Olanda prin Programul Matra 
World Learning 
Banca Mondiala 
United State Agency for International Development (USAID) 
CIVICUS World Alliance for Citizens Participation 
European Center for Not-for-Profit Law (ECNL) 
Johns Hopkins  
International Labor Organization (ILO) 
TRIALOG 
CONCORD 
EUROSTEP  
Charles Mott Foundation  
and a partner of  
ECNL - European Centre for not for Profit Law and  
Social Platform 
 


