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OBIECTIVUL 4:
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Bine ai venit în Civic Labs,
locul în care tratăm
România cu inovaţie.
România are multe probleme, toate importante și pe care nu le putem
rezolva de pe o zi pe alta. În loc să ne oprim și să nu mai încercăm, în Civic
Labs ne propunem să încercăm mai bine. Îndrăznim să numim inovație
lucruri care nu par explicit legate de tehnologie, precum cercetarea și
validarea problemelor, dar care încă sunt prea rar întâlnite și fără de care
nu se mai poate continua. Ai în față un program care privește într-un mod
nou nevoile reale ale societății și care va atrage cu sine un mod mai bun de
a pune tehnologia la dispoziția instituțiilor publice și a societății civile, dar
și un mod mai bun de a face CSR.
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CIVIC LABS:

GENERATORUL
DE TEHNOLOGIE CIVICĂ
Tehnologia este, credem noi, unul dintre motoarele de schimbare
socială. Pentru a putea activa forța acestuia am creat Civic Labs,
instrumentul esențial pentru a produce această schimbare, strategic și
cu rezultate pe termen lung, în cinci arii cheie pentru România.

DE CE ESTE NEVOIE DE CIVIC LABS?
Pentru că majoritatea ONG-urilor și a instituțiilor statului nu au
capacitatea de a face cercetare și nici know-how-ul pentru a defini o
soluție tehnică optimă într-un timp scurt.
Pentru că succesul soluțiilor digitale este strict condiționat de modul
în care acestea sunt proiectate și, din păcate, niciunul dintre cei doi
actori din sectorul public nu are specialiștii necesari să o facă.
Pentru că România se confruntă cu lipsa capacității de evaluare a
nevoilor de digitalizare, de înțelegere a cauzelor acestor nevoi și de
concepere și proiectare de soluții funcționale.
Pentru că sunt prea multe momente în care se spune că nu știm de
unde să ne apucăm să schimbăm ceva sau că suntem prea mici sau
că sunt prea multe probleme ca să poți să produci o schimbare reală,
strategică.

02

CODE4.RO/PUTEM

DE CE SĂ AM ÎNCREDERE ÎN CIVIC LABS?
Civic Labs funcționează pentru că este bazat pe colaborare. Încă de la
primele sale etape - de research și de identificare a problemelor unui
domeniu - aduce împreună toți stakeholderii implicați - experți,
instituții, companii, societate civilă - pentru a-i face parte din proces și
a-i cointeresa să contribuie și pentru a nu duplica eforturi.
Civic Labs funcționează pentru că oferă soluții la cheie:
Când o soluție este publicată pe platforma Civic Labs ea este
rezultatul unor luni de cercetare calitativă și cantitativă făcută de
oameni de research în zeci de interviuri în profunzime, cu seturi de
date analizate și măcinate în detaliu, cu prototipuri testate și validate
cu beneficiari și utilizatori reali.
Când un finanțator decide să adopte o soluție din Civic Labs, știe clar
care va fi rezultatul, cum trebuie să arate, cum trebuie să se
comporte și cum trebuie să producă un impact pozitiv.
Când implementarea unei soluții generate în Civic Labs este preluată
de un ONG sau de o instituție, aceștia din urmă au susținerea,
documentarea și suportul tehnic oferit de Code for Romania.
Civic Labs funcționează pentru că aduce inovație și în standardul de
lucru, nu doar un vocabular la modă:
Ajutăm societatea civilă și instituțiile publice să implementeze
proiecte digitale corecte, care să soluționeze probleme reale, care vin
însoțite de un ghid de implementare și de sprijin specializat pe
parcursul proiectului.
Ajutăm finanțatorii să investească în aceste proiecte digitale având
siguranța unei soluții bine gândite, cu indicatori de succes măsurabili,
cu sprijin în monitorizare și evaluare. În același timp îi ajutăm pe
finanțatori să evite posibilitatea de a plăti cât nu face sau de a se
trezi că, la anul, îi costă mai mult să repare sau să reconstruiască.
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CE GĂSEȘTI ÎN

CIVIC LABS:

SOLUŢII LA CHEIE
PROBLEME
VALIDATE
PROTOTIPURI
HIGH FIDELITY
TESTATE CU
UTILIZATORII
USER FLOWS &
USER STORIES

SPECIFICAȚII
TEHNICE
BUGET DE
DEVELOPMENT
TEHNIC
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CE URMEAZĂ DUPĂ

CIVIC LABS
FIECARE SOLUȚIE ARE NEVOIE DE
Una sau mai multe
organizații
non-profit sau
instituții care să
administreze
produsul

Unul sau mai mulți
finanțatori care să
acopere efortul de
dezvoltare tehnică și
punere în funcțiune a
soluției

Code for Romania dezvoltă pro-bono, cu sprijinul
comunității sale de voluntari, o parte dintre soluții, în
limita a șase produse dezvoltate concomitent.
Adopția oricărei soluții din Civic Labs vine cu câteva
obligații menite să asigure calitatea și
sustenabilitatea produselor:
un set clar de standarde de livrare a codului, a
căror respectare va fi verificată de echipa Code for
Romania,
livrarea codului în format open source în
repositoriul public Civic Labs în scopul reutilizării,
supravegherea dezvoltării tehnice de către echipa
Code for Romania.
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CUM REPARĂM BINELE?
Ne dorim cu toții, fără doar și poate, o țară mai bună, un mediu propice
pentru noi și pentru cei apropiați. Printre cerințele pe care le citim și
auzim zi de zi se numără spitale performante, școli eficiente,
combaterea poluării, acces la cultură, sprijin comunitar și susținerea
celor mai vulnerabili dintre noi. Ne dorim performanță și servicii
satisfăcătoare în toate domeniile de la sănătate la mediu și educație.
Dar cine ni le poate asigura?
La peste 30 de ani de la apariția primelor ONG-uri ne întâlnim zi de zi cu
o societate civilă fragmentată, într-o goană permanentă după
oportunități de finanțare, luptându-se cu o lipsă de resurse umane și
materiale, dar și izolată în interiorul propriului sector. În acest peisaj
dezolant, avem nevoie să ne oprim din măsurarea indicatorilor de
proiect și să ne calibrăm eforturile spre consolidarea și creșterea
capacității organizațiilor din societatea civilă înainte de a fi prea târziu
pentru ele.
Pe parcursul unui an am urmărit îndeaproape toate mecanismele,
procesele și manifestările interne ale ONG-urilor și actorilor cu care ele
vin în contact pentru a ne da seama care sunt cauzele problemelor care
ne șubrezesc și vulnerabilizează societatea civilă pentru a o sprijini să
ajungă în punctul în care ne poate duce pe toți mai aproape de dorințele
înscrise mai sus.
Suntem cu toții datori să facem bine celor care ne aduc zilnic binele mai
aproape.
Olivia Vereha
Program Lead & UX Architect
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820
ore de cercetare

31
probleme identificate

280
ore de incubare

16
soluții depistate

1040
ore de prototipare
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O SOCIETATE CIVILĂ PUTERNICĂ
Într-un an greu încercat de provocările pandemiei Covid-19, ne-am
aplecat atenția asupra arhitecturii sectorului neguvernamental în
încercarea de a înțelege care sunt cele mai grave probleme cu care se
confruntă ONG-urile și cum putem, prin tehnologie, să intervenim
pentru a le sprijini eforturile de dezvoltare, dar și cum le putem echipa
cu instrumentarul potrivit pentru a le crește capacitatea de intervenție
și a le ajuta să devină sustenabile.
În prezentul raport definim organizațiile din societatea civilă ca acele
organizații neguvernamentale care derulează programe, proiecte și
inițiative în beneficiul întregii societăți sau a unor grupuri de beneficiari,
astfel că am exclus din această analiză, de exemplu, asociațiile de bloc
sau alte structuri asociative cu scop limitat, deși legislația în prezent
este deficitară în ceea ce privește delimitarea diferitelor tipuri de
asociere în sector.
Am documentat de asemenea parcursul unei organizații din societatea
civilă atât în România cât și în alte state pentru a putea compara
sisteme distincte și a descoperi oportunități de îmbunătățire a
contextului operațional al sectorului. Am indexat majoritatea actorilor
cu care se întâlnește orice organizație neguvernamentală pe parcursul
existenței sale și am cartografiat instituțiile publice în care societatea
civilă are un rol activ de reprezentare înainte de a discuta, pas cu pas,
toate problemele cu care aceasta se confruntă în prezent.
Am analizat, funcție cu funcție, toată activitatea de zi cu zi a
organizațiilor din societatea civilă, am discutat cu experți, reprezentanți
de ONG-uri, finanțatori, funcționari publici și voluntari și am încercat să
inventariem toate posibilele vulnerabilități majore care se manifestă
orizontal la nivelul sectorului non-profit.
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Veți descoperi în paginile acestui raport o documentare succintă a celor
de mai sus, o listă ce cuprinde nenumărate puncte nevralgice, prezente
de multă vreme în rândul organizațiilor, dar și noi provocări care se
manifestă recent, ca urmare a crizei cu care ne confruntăm sau a
prăpastiei pe care am lăsat-o să se formeze între mediul ONG și cel
for-profit. Dar, veți găsi de asemenea soluții care să ne ajute să mergem
mai departe și să creștem sectorul într-un mod sănătos și eficient.

CONSTITUIREA UNUI ONG
Procedura de fondare a unei organizații neguvernamentale se
evidențiază ca fiind foarte birocratică și lipsită de orice fel de facilitate
pusă la dispoziție de statul român. Am documentat în cadrul acestui
raport care sunt pașii prin care poți porni un ONG în România și am
comparat procesul cu situațiile din alte state cu medii non-profit
dezvoltate și puternice:

Pasul 1: Alegerea formei de organizare:
Organizațiile din societatea civilă sunt organizații non-profit,
nepatrimoniale și fără scop lucrativ, de obicei organizate sub formă de
asociații sau fundații pe baza Ordonanței 26/2000. Există puține
excepții de la această regulă, una dintre ele fiind, de exemplu,
Societatea Națională de Cruce Roșie care este organizată pe lege
specială.
Asociațiile sunt organizații formate din cel puțin trei persoane care
contribuie cu resurse materiale, cunoștințe sau aport de muncă pentru
a susține activități nepatrimoniale, de interes general sau în interesul
unei colectivități. O asociație are ca organe de conducere Adunarea
Generală, Consiliul Director și obligatoriu va desemna un cenzor dacă
numărul membrilor asociației este mai mare de 15.
09
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Fundațiile pot fi înființate de una sau mai multe persoane care
constituie un patrimoniu ”afectat, în mod permanent și irevocabil, realizării
unui scop de interes general sau, după caz, a unor colectivități.” Fundațiile
au ca organism de conducere Consiliul Director și trebuie să numească
un Cenzor încă de la înființare.
O diferență relevantă, pe lângă cuantumul patrimoniului inițial, între
cele două forme de asociere o reprezintă faptul că în cazul fundațiilor,
fondatorul este singurul care decide componența Consiliului Director, nu
poate fi exclus din fundație, poate schimba scopul fundației și poate
ceda fundația către moștenitorii săi după deces.
Asociațiile și fundațiile pot fi parte din sau pot constitui o Federație - o
asociere de persoane juridice cu același scop.

Pasul 2: Constituirea Patrimoniului
Fiecare ONG trebuie să aibă, conform legii un patrimoniu inițial. În cazul
unei asociații patrimoniul necesar e de 200 de lei. În cazul fundațiilor,
patrimoniul minim este de 100 de ori salariul minim pe economie la
data constituirii fundației. Excepție fac însă fundațiile care au ca scop
activități de strângere de fonduri pentru a susține alte ONG-uri, caz în
care patrimoniul minim este doar de 20 de ori salariul minim.

Pasul 3: Rezervarea denumirii
Orice ONG are nevoie de un nume și pentru a putea utiliza numele ales
ONG-ul trebuie să facă dovada disponibilității acestuia. Această dovadă
se obține prin rezervarea numelui de la Biroul ONG din cadrul
registraturii Ministerului Justiției, după plata unei taxe. Dovada se
obține în maxim 5 zile, cu o perioadă de valabilitate de 6 luni (cu
posibilitatea prelungirii pentru încă 3).
Dacă organizația urmează să aibă ”România”, ”român”, ”național” sau
forme similare în nume este necesar acordul Secretariatului General al
10
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Guvernului în prealabil. Pentru obținerea acestui acord este nevoie de o
copie preliminară a actului constitutiv și a statutului noului ONG, în
forma prezentată la Judecătorie.

Pasul 4: Stabilirea sediului
Este obligatoriu ca un ONG să aibă un sediu social. Pentru ca un spațiu
să devină sediul unei organizații este nevoie de un contract de închiriere
sau de un contract de comodat între proprietar și asociație, denumită
conform cu numele rezervat. Proprietarul spațiului trebuie să ofere o
declarație notarizată prin care menționează că spațiul este pus la
dispoziția ONG-ului. Dacă sediul social este într-un apartament este
nevoie de acordul suplimentar al vecinilor (cu pereți comuni) și al
Asociației de Proprietari.

Pasul 5: Redactarea actului constitutiv și statutului
Orice organizație are nevoie conform legii de două documente distincte
care să conțină o serie de date minime necesare constituirii: Actul
Constitutiv și Statutul. Aceste documente trebuie să fie autentificate
de către un notar sau avocat și copiate (legalizat) pentru dosar.
Actul constitutiv reprezintă dorința fondatorilor de a înființa ONG-ul și
trebuie să menționeze asocierea fondatorilor, trebuie să cuprindă datele
acestora, scopul asocierii, datele sediului și patrimoniul cu care
contribuie fiecare membru.
Statutul definește scopul și obiectivele unui ONG. El trebuie să conțină
toate datele din Actul Constitutiv, dar și obiectivele, misiunea organizației,
stabilirea atribuțiilor conducerii, drepturile membrilor și alte detalii.

Pasul 6: Redactarea actului constitutiv și statutului
Fondatorii noului ONG au nevoie să obțină cazierul fiscal, pentru a îl atașa
la dosar. Acesta se obține de la ANAF-ul de care aparține fiecare fondator.
11
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Pasul 7: Depunerea dosarului
Cererea de înființare a unui ONG se depune la Judecătoria pe raza căreia
se află sediul ales. În cazul federațiilor, cererea se depune la Tribunal.
Dosarul pentru înființarea unui ONG trebuie să conțină: actul doveditor
de sediu, actul constitutiv și satutul, dovada disponibilității denumirii,
cazierele fiscale are fondatorilor, copii după cărțile de identitate ale
fondatorilor, taxa de timbru, cerere tip adresată președintelui
judecătoriei în care se solicită acordarea personalității juridice și
înscrierea în Registrul persoanelor juridice fără scop patrimonial. Unele
instanțe solicită un număr de copii ale dosarului, număr care poate varia
semnificativ (este recomandat un număr de 4 copii) precum și predarea
acestora în format digital.

Pasul 8: Soluționarea cererii de înființare
După depunerea dosarului, solicitantul va primi un număr de înregistrare.
Cu ajutorul acestui număr poate afla de pe portal.just.ro (primul) termen
de soluționare, care variază în funcție de instanță. Se recomandă ca un
reprezentant al noului ONG sau un avocat să fie prezent la acest termen.
Dacă toate actele necesare au fost depuse, soluționarea se va face la
această dată, altfel instanța va stabili un nou termen. Indiferent de
decizie soluția poate fi atacată prin apel.
După soluționarea cererii, noua organizație este înscrisă în Registrul
Asociațiilor și Fundațiilor aflat la grefa Judecătoriei, dobândind din acel
moment personalitate juridică. Odată cu înregistrarea se eliberează și
trimite prin poștă la sediul social certificatul de înregistrare care face
dovada existenței asociației. În paralel, numele organizației se
transmite către Registrul Național ONG.
La două săptămâni după pronunțare se poate depune o cerere pentru
eliberarea sentinței civile și a certificatului de înscriere în registru.
Poate fi cerut un număr mai mare de exemplare autentice din fiecare.
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Pasul 9: Înregistrarea fiscală
Odată fondat ONG-ul este necesar ca reprezentanții acestuia să obțină
Certificatul de Înregistrare Fiscală. Acest certificat se obține de la
Agenția Națională de Administrare Fiscală în termen de 10 zile după
depunerea unui dosar ce conține: o copie a statutului, o copie a actului
constitutiv, o copie a încheierii judecătorești, o copie a certificatului de
înscriere în registru, timbru fiscal, două formulare tip 010.
Odată obținut CIF-ul, cu certificatul și o copie CI se poate genera și o
ștampilă a ONG-ului. În teorie, ștampila nu mai este obligatorie în
România, însă există multiple situații în care, în cazul semnării unor
documente oficiale (contracte de finanțare, acorduri de parteneriat etc)
multe entități încă o solicită.

Pasul 10. Deschiderea contului bancar
Pentru a finaliza procesul de fondare este necesar ca ONG-ul să
deschidă un cont bancar, în mod ideal, dar nu este obligatoriu, la aceeași
bancă unde a fost constituit patrimoniul. La bancă se depune un dosar
ce trebuie să conțină: o copie a statutului, o copie a actului constitutiv, o
copie a încheierii judecătorești, o copie a certificatului de înregistrare
fiscală. Contul bancar se deschide pe loc.

Pasul 11 (opțional): Solicitarea conferirii statutului
de organizație de utilitate publică
Statutul de utilitate publică poate fi conferit asociațiilor, fundațiilor sau
federațiilor de către Guvernul României. Statutul de utilitate publică a
fost introdus prin legea 145/2012 care modifică OG 26/2000, aprobată
prin legea 246/2005.
O asociație sau fundație poate primi statutul de utilitate publică prin
Hotărâre de Guvern dacă îndeplinește următoarele criterii:
”a) activitatea acesteia se desfășoară în interes general sau al unor
13
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colectivități, după caz;
b) funcționează de cel puțin 3 ani și a realizat o parte din obiectivele stabilite,
făcând dovada unei activități neîntrerupte prin acțiuni semnificative;
c) prezintă un raport de activitate din care să rezulte desfășurarea unei
activități anterioare semnificative, prin derularea unor programe ori proiecte
specifice scopului său, însoțit de situațiile financiare anuale și de bugetele de
venituri și cheltuieli pe ultimii 3 ani anteriori datei depunerii cererii privind
recunoașterea statutului de utilitate publică;
d) deține un patrimoniu, logistică, membri și personal angajat, corespunzător
îndeplinirii scopului propus;
e) face dovada existenței unor contracte de colaborare și parteneriate cu
instituții publice sau asociații ori fundații din țară și din străinătate;
f) face dovada obținerii unor rezultate semnificative în ceea ce privește
scopul propus sau prezintă scrisori de recomandare din partea unor
autorități competente din țară sau din străinătate, care recomandă
continuarea activității."”
Pentru a declanșa procedura de recunoaștere a statutului de utilitate
publică, asociația sau fundația interesată adresează o cerere către
Secretariatului General al Guvernului, care are dreptul de decizie. Acesta
o înaintează, în termen de 15 zile, către organul de specialitate al
administrației publice centrale în a cărui sferă de competență intră
activitatea ONG-ului respectiv.
Cererea de recunoaștere a calității de interes public trebuie să fie
însoțită, pe lângă dovada îndeplinirii condițiilor menționate anterior, de
următoarele documente:
– copii ale actului constitutiv și statutului asociației sau fundației;
– copie a dovezii dobândirii personalității juridice;
– dovada bancară că asociația e solvabilă (certificat);
– copie de pe dovada privind situația juridică a sediului asociației sau
fundației (contract comodat, contract de închiriere etc.);
– numele și adresa persoanelor fizice, respectiv denumirea și sediul
14

CODE4.RO/PUTEM

persoanelor juridice cu care asociația sau fundația colaborează în
mod frecvent în vederea realizării obiectului său de activitate pentru
care aceasta solicită recunoașterea statutului de utilitate publică;
– situațiile financiare anuale și bugetele de venituri și cheltuieli pe
ultimii trei ani de activitate;
– lista persoanelor angajate și copii de pe contractele de muncă ale
angajaților;
– copii de pe convențiile de colaborare, calificări, scrisori de
recomandare și altele asemenea.
În termen de 60 de zile, autoritatea competentă examinează cererea și
verifică îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege. În cazul în care
constată îndeplinirea acestor condiții, autoritatea propune Guvernului
României recunoașterea. În cazul în care nu se constată îndeplinirea
acestor condiții, autoritatea va transmite solicitantului un răspuns
motivat, în termen de 30 de zile de la data luării deciziei.
În cel mult 90 de zile de la data depunerii cererii, precum și a tuturor
documentelor necesare luării deciziei, Guvernul României decide asupra
propunerii de recunoaștere. Dacă propunerea se respinge, soluția va fi
comunicată asociației sau fundației de către autoritatea administrativă
la care s-a înregistrat cererea de recunoaștere, în termen de 120 de zile
de la data depunerii cererii și a documentelor necesare luării deciziei.
Un ONG de utilitate publică are următoarele drepturi și obligații:
– dreptul de a i se atribui în folosință gratuită bunuri proprietate publică;
– dreptul de a menționa în toate documentele pe care le întocmește că
asociația sau fundația este recunoscută ca fiind de utilitate publică;
– obligația de a menține cel puțin nivelul activității și performanțele care
au determinat recunoașterea;
– obligația de a comunica autorității administrative competente orice
modificări ale actului constitutiv și ale statutului, precum și rapoartele
de activitate și situațiile financiare anuale; autoritatea administrativă
are obligația să asigure consultarea acestor documente de către
15
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solicitanți;
– obligația de a publica, în extras, în termen de trei luni de la încheierea
anului calendaristic, rapoartele de activitate și situațiile financiare
anuale în Monitorul Oficial, precum și în Registrul național al
persoanelor juridice fără scop patrimonial (Registrul ONG).
Recunoașterea utilității publice se face pe durată nedeterminată.
În cazul în care asociația sau fundația nu mai îndeplinește una ori mai
multe dintre condițiile care au stat la baza recunoașterii utilității publice,
guvernul poate retrage, tot prin hotărâre, statutul de recunoaștere a
utilității publice, la propunerea autorității administrative competente sau
a Ministerului Justiției. Retragerea intervine și în situația neîndeplinirii
obligațiilor specifice menționate mai sus.
La nivelul anului 2019, în România existau doar 147 de organizații cu
statut de utilitate publică. Reticența mediului ONG în accesarea acestui
serviciu este cauzată de riscul de a fi percepuți ca fiind în slujba statului
ca urmare a beneficiilor primite sau nu vor să se asocieze cu alte
organizații despre care consideră că nu sunt de utilitate publică, de
procedura relativ netransparentă de decizie cu privire la acordarea
statutului de utilitate publică și de volumul mare de proceduri, raportări
și documente anuale pe care trebuie să le redacteze, depună și publice
în Monitorul Oficial pentru a-și păstra beneficiile.

Activități anuale pentru ONG-uri:
Pe parcursul existenței sale orice organizație derulează o serie de
activități recurente.
Contabilitate în partidă dublă - Conform Legii 82/1991 și a ordinelor de
ministru care stabilesc acest lucru, ONG-urile trebuie să țină
contabilitate în partida dublă.
Situații financiare anuale - Asociațiile și fundațiile trebuie să depună
situații financiare anuale în termen de 120 de zile de la sfârșitul anului
16

CODE4.RO/PUTEM

precedent, la sediul ANAF de care aparțin. La acestea se adaugă o serie
de declarații fiscale și obligații în caz că asociația a făcut profit pe anul
precedent, are salariați și alte situații particulare.
Capacitatea de a se finanța din redirecționarea de impozit - Pentru a
putea beneficia de finanțare din redirecționare de impozit, un ONG
trebuie să dovedească că este la zi cu contribuțiile către bugetul de stat.
Drept urmare trebuie să obțină un Certificat de Atestare Fiscală de la
ANAF-ul local, certificat cu care se poate înscrie pe site-ul ANAF în
Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri
fiscale. Astfel că, anual, organizațiile pot colecta prin formularul 230 de
la contribuabili 3.5% din impozitul pe venit, de regulă, în intervalul 1
ianuarie - 25 mai. La finalul anului pot colecta de la companii contracte
de sponsorizare care reprezintă până la 20% din impozitul pe profit al
companiilor respective.

CUM FUNCŢIONEAZĂ
SOCIETATEA CIVILĂ ÎN ALTE
SISTEME
Pentru a putea compara care este gradul de flexibilitate și accesibilitate
din punct de vedere legislativ al sectorului non-profit, ne-am uitat la o
serie de modele de organizare și funcționare a societății civile în state în
care acest actor are o amprentă puternică și o voce eficientă.

Olanda
Olanda are un sector ONG robust, în mare parte și datorită regimului
fiscal extrem de atrăgător pentru organizații neguvernamentale, cu
precădere pentru organizații caritabile din întreaga lume care caută un
domiciliu fiscal avantajos.
17
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Sectorul ONG din Olanda, ca și cel din România, este împărțit între asociații
(Vereniging) și fundații (Stichting). Există peste 40.000 de asociații și
fundații înregistrate în Olanda. Înregistrarea unei organizații
neguvernamentale este extrem de ușoară și se face aproape în totalitate
în fața unui notar pentru o sumă care pornește de la 500 euro. Este nevoie
doar de un statut care să includă: numele (incluzând obligatoriu termenul
”Stichting” pentru fundații), adresa organizației, scopul sau cauza socială,
membrii (în cazul asociațiilor) sau membrii conducerii (în cazul fundațiilor),
proceduri pentru a deveni/pierde calitatea de membru al asociației sau
parte din conducerea fundației, procedura de conducere, procedura de
dizolvare și distribuție a capitalului în cazul închiderii organizației.
Nu este nevoie de capital social pentru a fonda un ONG. Organizația
(indiferent dacă este asociație sau fundație) trebuie să fie înscrisă în
Registrul Comerțului. Dacă nu sunt susținute public și nu operează activități
secundare, ONG-urile nu trebuie să depună un raport contabil anual.
Fundațiile au un rol dominant în sectorul ONG olandez, în special
datorită unor facilități fiscale oferite de stat pentru „organizațiile pentru
beneficiul public”(ANBI). ANBI-urile pot fi asociații, fundații, cooperative
sau chiar companii și sunt definite foarte larg ca organizații ce susțin
sectoare sau cauze precum cultură, educație și cercetare, sănătate,
drepturile animalelor, mediu, culte religioase etc. fără beneficii
personale sau corporate.
ANBI-urile operează non-profit, aproape exclusiv în interes public și
sunt obligate să publice un bilanț contabil, extrase de cont, o listă a
membrilor/board-ului și politica de compensare. Există peste 60.000 de
ANBI-uri înregistrate în Olanda, de la organizații caritabile clasice la
fundații ce susțin cercetarea în anumite domenii. Majoritatea sunt
fundații rezidente fiscal în Olanda.
Momentan o nouă lege este în discuție care, ca parte a eforturilor
anti-terorism la nivel național, ar obliga și organizațiile nonguvernamentale
să-și declare beneficiarii finali.
18
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Franța
Există două tipuri de organizații non-profit conform legii franceze:
asociații și fundații. Asociațiile pot servi un interes public sau unul privat.
Asociațiile de interes public pot fi considerate de ”interes general” sau de
”utilitate publică”. Din 2012, articolele de asociere standard au fost făcute
mai puțin stricte, oferind asociațiilor mai multă libertate în operare.
Conform legii care guvernează ONG-urile în Franța, Asociation Loi 1901,
o asociație neguvernamentală poate fi fondată de două sau mai multe
persoane pentru orice activitate cu excepția colectării de profit. Ea
poate funcționa fără să fie înregistrată, ca parteneriat între fondatori.
Dacă însă ONG-ul are nevoie de cont bancar, dacă va colecta fonduri
sau cotizații trebuie înregistrat la prefectură (sau sub-prefectura locală)
precum și printr-o declarație în monitorul oficial (Journal Officiel)
căpătând astfel personalitate juridică. Înregistrarea (Declaration) nu
costă nimic și trebuie făcută la prefectura din departamentul unde
organizația își are sediul. Înregistrarea poate fi însă făcută și online.
Declarația de înregistrare trebuie să conțină: numele organizației,
scopul declarat, adresa organizației, numele, adresele, și detaliile
conducerii, o copie a statutului semnată și certificată de cel puțin două
persoane, un raport (compte rendu) semnat de președintele asociației,
o listă a asociaților. Alte detalii precum adresa de email sau website-ul
pot fi necesare. Formularul pentru publicarea în monitor se
completează în același timp.
Pentru organizațiile mici cu până la 9 angajați sau echivalentul în ore
lucrate (14.463 în total) există o procedură simplificată de plătit
angajații via serviciul Cheque Emploi Associatif. Pentru a beneficia de
această facilitate e nevoie ca asociația să aibă un cod special.
Sunt aproximativ 1,3 milioane de asociații înregistrate în Franța.
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Fundațiile, conform legii franceze, sunt definite ca un număr de
persoane care oferă un patrimoniu irevocabil pentru îndeplinirea unui
obiectiv non-profit, de interes public.
Fundațiile trebuie să aibă un patrimoniu, de obicei unul semnificativ, de
minim 1 milion de euro (150.000 euro pentru fundații corporate).
Patrimoniul poate fi cu titlu de moștenire și poate fi donat în mai multe
rate pe o perioadă de cinci ani.
Există trei tipuri principale de fundații, fundațiile de utilitate publică,
fundațiile sub egidă și fundațiile corporate.
Fundațiile de utilitate publică trebuie să urmărească un bun comun și
să fie declarate de utilitate publică cu acordul Ministerului de Interne
și al Consiliului de Stat. Există aproximativ 650 de fundații de
utilitate publică.
Fundațiile sub egidă sunt fundații non autonome, fără statut legal
separat, ce își desfășoară activitățile sub o fundație de utilitate
publică. Foundation de France, Institut de France sunt două dintre
organizațiile umbrelă mari sub care operează aceste tipuri de
fundații. Fundațiile sub egidă sunt scutite de cerințele privind
patrimoniul minim si au propriul board, care are un număr de membri
numiți de fundația umbrelă. Există aproximativ 1.250 fundații sub
egida a 53 de organizații umbrelă.
Fundațiile corporate sunt organizate de firme cu scopul de a îndeplini
o acțiune în beneficiul publicului. Doar angajații și conducerea firmei
respective pot contribui cu donații. Există aproximativ 400 de astfel
de fundații.
Alte tipuri de fundații care pot fi create în Franța sunt fundații științifice,
spitalicești, universitare sau în parteneriat.
Fondurile de endowment (Fonds de dotation) sunt o altă formă de
organizare similară cu o fundație însă guvernate de altă legislație.
Aceste fonduri sunt entități non-profit echivalente fundațiilor
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comunitare, care au ca scop strângerea de fonduri, managementul
acestora și utilizarea lor pentru a susține cauze dintr-un sector. Fondul
are nevoie de un board cu cel puțin trei membri și există și o specificație
potrivit căreia, ele nu pot primi fonduri publice. Există aproximativ 2.500
de astfel de fonduri în Franța.
Atât asociațiile cât și fundațiile sunt scutite de la plata impozitelor
comerciale – impozitul pe venit, pe cifra de afaceri și pentru unele
bunuri și servicii, TVA. Există o serie de facilități fiscale și deductibilități
pentru donații atât pentru firme cât și pentru indivizi, de obicei în
proporție de 60-66% din suma donată către ONG.

Marea Britanie
Legea britanică nu prevede existența asociaților așa cum le definim în
România. Echivalentul ONG-urilor în Marea Britanie sunt fie Asociațiile
de Interes Comunitar (Community Interest Companies) dar care sunt
înregistrate la fel ca un SRL (LLC), fie fundațiile care nu au o
personalitate juridică de sine stătătoare, ci sunt încadrate ca trusturi
caritabile, fie charities (organizații caritabile). Organizațiile caritabile sunt
echivalentul unor organizații neguvernamentale de utilitate publică
acestea beneficiind de diferite facilități fiscale.
Principala cerință ca o organizație să fie considerată caritabilă este să
aibă un scop caritabil (charitable purpose) în beneficiul publicului (for
public benefit). Principalele scopuri caritabile recunoscute de stat sunt:
eradicarea sărăciei, educația, scopuri religioase, sănătate, salvarea de
vieți, dezvoltare comunitară, artă, sport, drepturile omului, protecția
mediului, protecția animalelor, susținerea forțelor armate, a poliției,
pompierilor sau serviciilor de ambulanță
Legea pe baza cărora funcționează organizațiile caritabile este Charities
Act 2011 precum și Charities (Protection and Social Investment) Act
2016, legea care dă un număr de puteri sporite Comisiei Organizațiilor
Caritabile (Charities Comission), organul care guvernează aceste
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organizații. Comisia menține registrul organizațiilor și reglementează
activitatea acestora. Majoritatea organizațiilor caritabile trebuie să
depună un bilanț și un raport anual, numele membrilor board-ului de
conducere (trustees) și să se înregistreze în registru. Organizațiile cu
venituri anuale sub 5.000 de lire nu trebuie să depună bilanț pe când cele
cu venituri de peste 500.000 de lire trebuie să depună un raport detaliat.
O organizație înregistrată primește un număr unic de înregistrare.
Principalele forme de organizare pentru charities sunt:
– Foundation CIO (Charitable Incorporated Organization) – Similar unei
fundații, această organizație are un document constitutiv și un board
de trustees, dar nu și un număr de membri mai mare;
– Charitable Company - cea mai apropiată formă de o întreprindere
socială. Aceasta trebuie să se înregistreze nu doar la Comisia
Organizațiilor Caritabile, ci și la Registrul Comerțului;
– Association CIO (Charitable Incorporated Organization) – o organizație
similară unei asociații cu un număr mai mare de membri cu drept de
vot, un document constitutiv și un board, această organizație se
constituie în momentul înregistrării la comisie și trebuie să mențină
un registru al membrilor dar și să depună un raport contabil anual,
indiferent de venituri;
– Unincorporated association – echivalentul unei asociații de
dimensiuni mici, această formă de asociere e folosită mai ales pentru
organizații locale, cu mai mulți membri, dar fără un patrimoniu
semnificativ;
– Trust – Trusturile sunt folosite mai ales de organizațiile mici care
oferă granturi, dar nu au alte activități cu publicul și au un staff limitat.
Pentru a putea obține deduceri de impozit și a primi donații o entitate
trebuie să fie înregistrată la administrația financiară (HMRC). Pentru
acest lucru este nevoie de: numele, datele de naștere și numerele de
asigurare ale membrilor conducerii, numărul de înregistrare al
organizației, scopul organizației, documentul fondator al organizației,
22
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conturi bancare și alte detalii financiare. Există aproximativ 170.000 de
charities în Anglia și Țara Galilor.

Statele Unite ale Americii
Statele Unite ale Americii au unul dintre cele mai puternice sectoare ONG
din lume, cu aproximativ 1,5 milioane de organizații neguvernamentale.
Procedura de înființare a unei organizații non-profit în SUA presupune
identificarea unei denumiri unice, stabilirea unui consiliu director (board
of directors), redactarea unui document cadru de reguli de funcționare și
alegerea formei de organizare dintre cele trei disponibile: un trust, o
asociație sau o corporație.
Toate aceste informații sunt depuse apoi la autorități pentru a fi scutit
de taxe. Procedura de aplicare diferă în mică măsură de la stat la stat și
în general presupune furnizarea de informații precum: numele, misiunea
organizației, descrierea organizației, o adresă validă de corespondență
din statul în care aplici și uneori este necesară achitarea unei taxe.
În majoritatea statelor acest proces nu presupune și o aprobare oficială
din partea autorităților, ci procesul de aplicare are mai mult un rol de
înregistrare și luare în evidență.
Fiecare stat are propriile reglementări privind organizațiile
neguvernamentale, dar reglementările federale comune sunt cele din
secțiunea 501(c)(3), Titlul 26 al Codului de Legi al Statelor Unite (US
Code). Acesta precizează că scutirile de taxe se aplică exclusiv
organizațiilor care operează în scopuri religioase, caritabile, științifice,
literare, educaționale, de siguranță publică, sportive (amatori), de
prevenire a violenței domestice, de prevenire a violenței împotriva
copiilor, de prevenire a violenței împotriva animalelor.
Scutirea se aplică și pentru fondurile caritabile neîncorporate cu scop
exclusiv non-profit. Dincolo de faptul că ONG-ul scutit de taxe nu
plătește impozit pe venit, contribuțiile individuale către aceste
organizații pot fi deductibile din impozit pentru donator.
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Este important de menționat că, după înregistrarea ca entitate
non-profit, guvernul nu se implică în niciun fel în misiunea organizației
și nici în activitatea acesteia. Singura regulă impusă este că organizațiile
nu pot lucra cu persoane sau alte guverne care se află sub sancțiune
sau care sunt declarate ca grupări teroriste.
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Pe parcursul existenței sale o organizație neguvernamentală
interacționează cu o serie de instituții ale statului, pornind de la etapa de
înființare și până la interacțiunile sale de zi cu zi aferente activității sale.

MINISTERUL JUSTIȚIEI
Ministerul Justiției este organul de specialitate al administrației publice
centrale, în subordinea Guvernului, care contribuie la buna funcționare a
sistemului judiciar și la asigurarea condițiilor înfăptuirii justiției ca serviciu
public, apărarea ordinii de drept și a drepturilor și libertăților cetățenești.
Pentru demararea procesului de înființare, un ONG trebuie să-și rezerve
numele pentru înscriere în Registrul național al persoanelor juridice fără scop
patrimonial, proces care are loc la registratura Ministerului. Orice extras
oficial de pe registrul național, adesea necesar pentru activități
administrative sau atragere de finanțare se poate obține doar de la
Ministerul Justiției în persoană sau prin poștă și are costuri asociate.

JUDECĂTORIA
Dosarul de înființare al unui ONG se depune la Judecătoria pe raza căreia se
află sediul. Tot la Judecătorie se depune, după pronunțare, cererea pentru
eliberarea sentinței civile și a dovezii înscrierii în Registrul Asociațiilor și
Fundațiilor (Local). Datele din acest registru se transmit electronic în
Registrul național al persoanelor juridice fără scop patrimonial.

TRIBUNAL
Procedura de înființare pentru federații este diferită față de cea a unui ONG,
una dintre principalele diferențe fiind înscrierea într-un registru separat, al
federațiilor, aflat la tribunalul de pe raza căruia federația își are sediul.
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AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ (ANAF)
Agenția Națională de Administrare Fiscală este un organ de specialitate al
administrației centrale, subordonat Ministerului Finanțelor. ANAF are rolul
de a asigura resursele pentru cheltuielile publice ale statului prin colectarea
și administrarea eficace și eficientă a impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a
altor sume datorate bugetului.
Obținerea cazierului fiscal de către solicitant de la Agenția Națională de
Administrare Fiscală e un pas necesar pentru a înființa un ONG, cazier ce
trebuie inclus în dosarul inițial prezentat instanței. După pronunțarea
deciziei de înființare, tot de la ANAF se obține Certificatul de Înregistrare
Fiscală (CIF) necesar.
Relația recurentă cu ANAF presupune că asociațiile și fundațiile trebuie să
depună situații financiare anuale în termen de 120 de zile de la sfârșitul
anului precedent, la sediul ANAF de care aparțin. La acestea se adaugă o
serie de declarații fiscale și obligații în caz că asociația a obținut profit pe
anul precedent, are salariați și alte situații particulare.
Pentru a putea beneficia de finanțare din redirecționare de impozit, un ONG
trebuie să dovedească că este la zi cu contribuțiile către bugetul de stat.
Drept urmare trebuie să obțină un Certificat de Atestare Fiscală de la
ANAF-ul local, certificat cu care se poate înscrie pe site-ul ANAF în Registrul
entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.
Organizațiile neguvernamentale pot colecta și depune în numele
contribuabililor formulare 230 de redirecționare a până la 3,5% din impozitul
pe venit cu împuternicire pe bază de borderou. ONG-urile care dețin un cont
activ în spațiul privat virtual (SPV) pot să depună online aceste declarații.
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PRIMĂRII
Majoritatea ONG-urilor care desfășoară activități într-o localitate vor dori
să notifice primăria de existența lor, mai ales având în vedere că foarte
multe activități depind de parteneriate, aprobări și colaborări locale. Pe
baza legii 292/2011 a serviciilor sociale primăriile funcționează ca
finanțator pentru serviciile sociale aflate în administrare proprie,
contractate sau subvenționate în condițiile legii, ori co-finanțate în baza
contractelor de parteneriat. ONG-urile care oferă servicii sociale sunt
adesea finanțate de la bugetul local prin contracte de parteneriat.
ONG-urile au în mod recurent interacțiuni cu primăriile ca parte din
consultări publice pe diverse teme ori ca parte din procesul de solicitare de
informații la nivel local.

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
Secretariatul General al Guvernului (SGG) are rolul de a asigura derularea
operațiunilor tehnice aferente actelor de guvernare, rezolvarea
problemelor organizatorice, juridice, economice și tehnice ale activității
Guvernului, precum și reprezentarea Guvernului în fața instanțelor
judecătorești. SGG este instituția către care un ONG adresează cererea
pentru a fi considerată organizație de utilitate publică și tot el stabilește de
regulă ONG-urile reprezentate în diversele comisii unde societatea civilă
are membri și în care numirea se face de către Guvern (de exemplu
Comitetul pentru Parteneriatul cu Societatea Civilă). De asemenea, SGG
aprobă orice uz al cuvintelor ca “național/ă”, “român” sau “România” în
titlurile organizațiilor care solicită acest lucru.

COMISIA EUROPEANĂ
Comisia Europeană este unul dintre finanțatorii principali ai sectorului ONG
din România. Aproximativ 80% din sursele de finanțare UE pentru ONG-uri
sunt gestionate chiar de către statele membre prin instituții proprii, dar o
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serie de finanțări pot fi accesate în mod direct de către ONG-uri, cum ar fi
Europa Creativă, Orizont 2020 sau Europa pentru Cetățeni. Pe lângă
posibilitățile de finanțare dedicate lor, ONG-urile au la dispoziție și alte
programe, care se adresează și acestui sector, precum cele de combatere a
schimbărilor climatice sau cele finanțate de către Agenția Executivă pentru
Consumatori, Sănătate și Alimente.
În afara acestor interacțiuni generale, ONG-urile pot avea contact frecvent
cu o serie de alte instituții ale statului, în funcție de domeniul lor de
activitate. Astfel ONG-urile care lucrează cu minori vor avea mai des
interacțiuni cu DGASPC-urile pe când cele care se ocupă de protecția
victimelor violenței domestice vor avea interacțiuni mai dese cu Poliția sau
cu instituții juridice. ONG-urile declarate de interes public se supun unei serii
de alte prevederi, fiind obligate prin lege să se supună unui audit statutar.

FUNDAȚII COMUNITARE, FEDERAȚII,
MANAGERI DE GRANTURI
ONG-urile se pot coaliza sub umbrela unor federații, rețele sau coaliții
pentru a-și amplifica impactul pe care îl pot obține în sectoarele în care
activează. Conform legii o federație se formează atunci când două sau mai
multe asociații sau fundații formează împreună o nouă entitate juridică, pe
care o înregistrează în Registrul federațiilor. Asociațiile care formează o
federație pot în continuare să își păstreze propria personalitate juridică și
propriul patrimoniu. Dacă la un moment dat federația este dizolvată, toate
bunurile rămase ca urmare a acestui proces sunt transmise în mod egal
către toate entitățile care au constituit-o.
Managerii de granturi joacă un rol cheie în structura societății civile.
Constituiți din punct de vedere juridic tot ca organizații neguvernamentale
aceștia preiau fonduri din partea donatorilor corporate sau individuali și
asigură administrarea acestora și distribuția lor către proiecte inițiate de
ONG-uri. În România operează o serie de manageri de granturi care nu doar
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atrag fonduri pentru a finanța sectorul, ci pun la dispoziție și mecanisme
variate pentru a facilita această activitate pentru ONG-uri, cum ar fi servicii
de colectare de fonduri prin SMS sau prin direct debit (Asociația pentru
Relații Comunitare). Un alt rol al managerilor de granturi este cel de consiliere
a companiilor și altor finanțatori în elaborarea strategiilor lor de CSR.
Un alt actor relevant este rețeaua de Fundații Comunitare, coalizată acum
sub umbrela Federației Fundațiilor Comunitare din România, care
acționează local crescând capacitatea de fundraising regional și având un
rol de consolidare și creștere a capacității sectorului ONG pe tot teritoriul
țării. În România există 19 fundații comunitare.
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Legislația românească prevede ca multiple instituții publice să încorporeze
în structurile lor reprezentanți ai societății civile pentru a facilita dialogul cu
organizațiile neguvernamentale din diferite arii de intervenție sau, după
caz, cu întregul sector.

CONSILIUL ECONOMIC ȘI SOCIAL
Consiliul Economic și Social (CES) este un organism consultativ al
Parlamentului și al Guvernului României, o instituție publică de interes național
constituită în scopul realizării dialogului la nivel național dintre organizațiile
patronale, organizațiile sindicale și reprezentanți ai societății civile din sectorul
asociativ. Consiliul Economic și Social este consultat asupra proiectelor de acte
normative inițiate de Guvern sau a propunerilor legislative ale deputaților ori
senatorilor. Rezultatul acestei consultări se concretizează în avize la proiectele
de acte normative.
Nivelul de reprezentare:
Societatea civilă are 15 reprezentanți în Plenul Consiliului Economic și
Social dintr-un total de 45, patronatele și sindicatele fiind în egală măsură
reprezentați de câte 15 membri. Conducerea CES este în mod egal
împărțită între patronate, sindicate și ONG-uri. Președintele este ales prin
rotație din fiecare din cele trei categorii de actori, o dată pe mandat.
Procedura de numire:
Cei 15 membri, reprezentând structuri asociative ale societății civile sunt
numiți prin decizie a prim-ministrului, la propunerea Ministerului Muncii
conform legii. În anul 2020, acești reprezentanți au fost numiți de către
premierul în funcție pe baza listei exclusive de reprezentanți aleși prin vot
de către societatea civilă prin intermediul platformei VotONG, dezvoltată
de Code for Romania. Peste 800 de organizații și-au exprimat opțiunile
pentru componența Consiliului Economic și Social, iar Secretariatul General
al Guvernului a achiesat la acest mecanism, numindu-și de asemenea și un
reprezentant în Comisia Electorală a platformei.
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Durata mandatului:
4 ani
Reprezentanții actuali:
Bogdan Simion (Federația Organizațiilor Neguvernamentale Pentru Copil
FONPC), Mihai Dragoș (Federația Consiliul Tinerilor din România), Ștefan
Teișanu (Asociația Fapte), Cristian Hordilă (Asociația Festivalul de Film
Transilvania), Martin Balogh (Fundația Civitas pentru Societatea Civilă Cluj),
Sevastița Grigorescu (Uniunea Națională a Cooperației Meșteșugărești
UCECOM), Diana Chiriacescu (Federația Organizațiilor Neguvernamentale
pentru Servicii Sociale FONSS), Daniela Tontsch (Consiliul Național al
Dizabilității din România), Daniela-Doina Bololoi (Asociația Help Autism),
Horia Șerban Oniță (Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din
România), Mădălina Sava (Asociația Psihologilor din România), Corina
Murafa (Fundația Ashoka), Adriana Radu (Asociația Sexul vs. Barza), Gelu
Duminică (Fundația Agenția de Dezvoltare Comunitară Împreună), Andrei
Robert Botez (Asociația Frends Pentru Dezvoltare).

COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN
Comitetul Economic și Social European (CESE) este forumul instituțional
european de consultare, reprezentare și informare a societății civile și locul
unde aceasta își poate exprima punctele de vedere. Comitetul Economic și
Social European servește în principal ca organism consultativ al Consiliului
Uniunii Europene, Comisiei și Parlamentului European. Această consultare
este obligatorie în ceea ce privește prevederile din Tratate, dar este utilizat
și în cazul deciziilor politice importante.
Nivelul de reprezentare:
România are 15 reprezentanți în CESE, câte 5 din fiecare din sectoarele
sindical, patronal și asociativ.
Procedura de numire:
Propunerile de membri CESE pentru sectorul ONG se fac de către Guvern.
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Lista candidaților, în ordinea punctajului acordat, se înaintează
prim-ministrului României, pentru ca aceștia să fie desemnați în CESE.
Prim-ministrul desemnează, prin decizie, cu respectarea principiului
egalității de șanse între femei și bărbați, membrii propuși de România.
Membrii sunt apoi votați și numiți de Consiliu, dar odată numiți sunt
complet independenți.
Durata mandatului:
5 ani, poate fi reînnoit
Reprezentanții actuali:
Elena Calistru (Asociația Funky Citizens), Cristian Mihai Enescu (Asociația
EcoAssist), Tudorel Tupiluși (Asociația Nevăzătorilor din România), Cristian
Pîrvulescu (Centrul pentru Educație și Dezvoltare Step by Step), Ionuț
Sibian )Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC), Fundația
Orange (Board Member)).

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) este o instituție specializată, cu rol
de garant al independenței justiției, care propune Președintelui României
numirea în funcție a judecătorilor și procurorilor și are un rol de
supraveghere asupra bunei desfășurări a activității profesionale a acestora.
Nivel de reprezentare:
CSM are 19 membri, dintre care 14 sunt aleși de asociațiile judecătorilor și
procurorilor și apoi validați de Senat. Președintele Înaltei Curți de Casație și
Justiție, Procurorul Șef al parchetului de pe lângă ÎCCJ și Ministrul Justiției
sunt de asemenea membri CSM, pe când societatea civilă e reprezentată
de doi membri (cu cunoștințe juridice).
Procedura de numire:
Cei doi membri ai societății civile sunt votați de către Senat dintre
persoanele care și-au depus candidatura. Conform art. 19 din Legea nr.
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317/2004 privind CSM depunerea candidaturilor se face la Biroul
Permanent al Senatului cu minimum 2 luni înainte de expirarea mandatului
membrilor CSM. Durata mandatului membrilor CSM este de 6 ani, iar
președintele este ales dintre cei 14 membri, pentru un mandat de un an ce
nu poate fi înnoit.
Durata mandatului:
6 ani
Reprezentanții actuali:
Teodor-Victor Alistar, Director (Transparency International România),
Romeu Chelariu (Fundația Camera de Arbitraj și Mediere - Centrul
European pentru Drepturile Omului)

CONSILIUL NAȚIONAL DE INTEGRITATE
Consiliul Național de Integritate (CNI) este un organism reprezentativ, aflat
sub control parlamentar exercitat de Senatul României, cu activitate
nepermanentă. Principala atribuție a consiliului este de a veghea asupra bunei
funcționări și a integrității ANI, venind cu propuneri de numire și revocare
pentru președintele și vicepreședintele ANI, aprobând regulamentele și actele
interne ale ANI și alte funcții legate de conducerea instituției.
Nivel de reprezentare:
Consiliul Național de Integritate este format pe principiul reprezentării
egale a tuturor categoriilor de persoane supuse verificărilor și are câte un
membru din fiecare categorie. Societatea civilă e reprezentată printr-un
membru.
Procedura de numire:
Numirea membrilor CNI se face de către Senat, astfel cum prevede art. 35
al. 1 din Legea 144/2007. Numirea se face prin hotărâre a Senatului, care
se publică în Monitorul oficial. Fiecare membru este, însă, desemnat de
autoritatea, instituția sau entitatea pe care o reprezintă.
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Durata Mandatului:
4 ani
Reprezentanții actuali:
Consiliul are un membru din sectorul asociativ, Costin Mitică ( Fundația
Camera de Arbitraj și Mediere – Centrul European pentru Drepturile
Omului) pentru perioada 2020-2024.

CONSILIUL NAȚIONAL AL PERSOANELOR VÂRSTNICE
Înființat în temeiul Legii 16/2000, Consiliul Național al Persoanelor
Vârstnice (CNPV) este un organism consultativ de specialitate al statului
român cu rolul de a facilita dialogul social al persoanelor vârstnice cu
administrația statului. În cadrul plenului Consiliului sunt reprezentate
majoritatea organizațiilor neguvernamentale ale persoanelor vârstnice din
România.
Nivel de reprezentare:
7 din cei 62 de membri ai Consiliului Național sunt reprezentanți ai
societății civile. Astfel sunt reprezentați președinții sau vicepreședinții
organizațiilor centrale reprezentative ale pensionarilor a căror stare de
sănătate le permite să participe permanent la acțiunile stabilite.
Procedura de numire:
Fiecare organizație dintre cele reprezentate în CNPV își desemnează un
membru pentru durata mandatului.
Durata Mandatului:
2 ani
Reprezentanții actuali:
Neamțu Toma (Președinte Uniunea Generală a Pensionarilor din România),
Nedelcu Preda (Vicepreședinte Federația Națională a Pensionarilor din
România), Hurdubaie Ioan (Vicepreședinte Asociația Națională a Cadrelor
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Militare în Rezervă și Retragere din M.A.I), Cojanu Dumitru (Federația
Națională „Unirea” a Pensionarilor din România), Băhnăreanu Neculai
(Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere “Alexandru
Ioan Cuza”), Boca Gabriel Radu (Uniunea Veteranilor de Război și a
Urmașelor Veteranilor), un reprezentant încă nenumit din partea Asociației
Naționale a Veteranilor de Război.

COMITETUL PENTRU PARTENERIATUL
CU SOCIETATEA CIVILĂ
Înființat în luna aprilie 2020, Comitetul pentru Parteneriatul cu Societatea
Civilă (CPPSC) este un organ consultativ aflat sub coordonarea Ministerului
Fondurilor Europene cu rol consultativ în elaborarea și implementarea
programelor operaționale aferente cadrului financiar multianual
2021-2027. Componența acestui Comitet este: Ministerul Fondurilor
Europene (cu rol de coordonare), Cancelaria Prim-Ministrului (membru),
Secretariatul General al Guvernului (membru) și un număr de organizații
din sectorul neguvernamental, dar și două companii. Înființarea acestui
Comitet a născut multe controverse în special ca urmare a procedurilor
netransparente cu privire la criteriile de selecție ale organizațiilor invitate.
Nivel de reprezentare:
48 dintr-un total de 53 membri sunt organizații neguvernamentale.
Procedura de numire:
încă neclară
Durata mandatului:
încă neclară
Reprezentanții actuali:
ONG-urile au fost desemnate nominal, urmând ca acestea să își aleagă
reprezentanții.
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ADMINISTRAȚIA FONDULUI CULTURAL NAȚIONAL
Administrația Fondului Cultural Național (AFCN) este o instituție publică
autonomă, aflată în subordinea Ministerului Culturii. Misiunea
Administrației Fondului Cultural Național este să finanțeze proiecte ce
susțin creația contemporană românească și valorizarea patrimoniului, ce
contribuie la buna înțelegere a fenomenelor artistice precum și la accesul
cât mai larg al publicului la cultură.
Nivel de reprezentare:
Directorul AFCN, numit de către Ministrul Culturii, este ajutat de un consiliu
director format din 11 membri, dintre care șapte sunt numiți de către
ministru dintre propunerile formulate de organizațiile neguvernamentale din
domeniul culturii, astfel încât să fie reprezentate toate domeniile culturale.
Procedura de numire:
Reprezentanții din consiliu sunt numiți de Ministrul Culturii.
Durata Mandatului:
2 ani
Reprezentanții actuali:
Horea Avram (președinte), Grigore Arsene, Laurențiu Constantin, Aura
Corbeanu, Cristian Mitrofan, Alexandru Vasile Oprean, Iulia Popovici.

ADMINISTRAȚIA FONDULUI PENTRU MEDIU
Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) este principala instituție care
asigură suportul financiar pentru realizarea proiectelor și programelor
pentru protecția mediului. Administrația Fondului pentru Mediu
funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu
personalitate juridică, în coordonarea Ministerului Mediului.
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Nivel de reprezentare:
În cadrul comitetului de avizare al AFM există o singură poziție rezervată
pentru “un reprezentant al organizațiilor neguvernamentale din domeniul
protecției mediului, desemnat de acestea”.
Procedura de numire:
desemnarea se face de către organizațiile din domeniul mediului, de
comun acord
Durata mandatului:
neclară din documentele oficiale
Reprezentanții actuali:
nespecificat

COMITETUL NAȚIONAL DE COORDONARE A
IMPLEMENTĂRII PARTENERIATULUI PENTRU GUVERNARE
DESCHISĂ ÎN ROMÂNIA (OGP)
Secretariatul General al Guvernului (SGG) are între structurile sale Direcția
Guvernare Deschisă și Relația cu Societatea Civilă. Rolul acesteia este nu doar
de a facilita relațiile cu societatea civilă, dar și de a gestiona activitatea
Comitetului Național de Coordonare a Implementării Parteneriatului pentru
Guvernare Deschisă în România (OGP).
Nivel de reprezentare:
Comitetul de coordonare OGP este format din 14 membri din care 7
reprezentanți ai societății civile.
Procedura de numire:
Selecția este coordonată de reprezentanții guvernamentali ai Comitetului,
pe baza criteriilor de eligibilitate.
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Durata Mandatului:
4 luni
Reprezentanții actuali:
la momentul finalizării acestui raport (aprilie 2021) se derulează procedura
de selecție pentru desemnarea noului Comitet.

COMITETE DE MONITORIZARE
ALE PROGRAMELOR OPERAȚIONALE
Comitetul de monitorizare (CM) este structura partenerială care contribuie
la buna gestionare a unui Program Operațional. Este format din
reprezentanți ai autorităților cu atribuții în gestionarea fondurilor europene
și ai partenerilor. CM se reunește cel puțin o dată pe an, cu scopul de a
analiza implementarea și progresele înregistrate, fiind, în același timp,
entitatea consultată cu privire la orice modificare a Programului propusă
de Autoritatea de Management.
Există câte un CM pentru fiecare program operațional, organizat de către
ministerul cu atribuții de management în cadrul acelui program
operațional. Datorită reglementărilor europene fiecare CM are un număr de
“parteneri relevanți” din societatea civilă, cu atribuții de membri, de obicei
un număr redus relativ la numărul total de membri. Componenta CM și
implicit apartenența reprezentanților societății civile se stabilește prin
regulament de către Autoritatea de Management.

CONSILIUL DE MONITORIZARE
Înființat în baza legii 8/2016, Consiliul de Monitorizare este parte a
mecanismelor prevăzute de Convenția ONU privind drepturile persoanelor
cu dizabilități. Această structură este o autoritate autonomă care
funcționează în cadrul Parlamentului și are ca rol protejarea, promovarea și
monitorizarea modului în care sunt respectate drepturile persoanelor cu
dizabilități aflate în instituții.
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ALTE STRUCTURI
Persoane responsabile pentru relația cu societatea civilă - Legea
52/2003 (republicată) privind transparența decizională în administrația
publică stabilește că la nivelul fiecărei autorități se va desemna o persoană
responsabilă pentru relația cu societatea civilă și organizarea de dezbateri
publice pe baza propunerilor de acte normative. Astfel, conform Art. 7 (7)
“Conducătorul autorității publice va desemna o persoană din cadrul instituției,
responsabilă pentru relația cu societatea civilă, care să primească propunerile,
sugestiile și opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectul de act
normativ propus.”
Responsabili pentru relația cu societatea civilă există la nivelul tuturor
autorităților care emit acte normative. Aceștia sunt principalul punct de
contact între instituția respectivă și sectorul asociativ și se ocupă de
alcătuirea bazei de date cu actorii ONG din sectorul sau arealul tematic
acoperit de instituție. De obicei aceste persoane sunt aceleași desemnate
să răspundă la cererile formulate în baza Legii 544.
Repertoarul ONG - ca parte a eforturilor inițiale de transparentizare a
procesului legislativ, Camera Deputaților a pus la dispoziția organizațiilor
societății civile un repertoar al organizațiilor interesate, accesibil online.
Astfel “Repertoarul se dorește a fi un instrument de informare și de lucru
eficient pentru deputați și staff-ul parlamentar, cu privire la mediul asociativ din
România, în scopul îmbunătățirii mecanismelor de consultare și de participare a
reprezentanților societății civile la procesul de elaborare a legilor, cu precădere
la nivelul comisiilor parlamentare.” Înscrierea se poate face via un formular
descărcabil, dar repertoarul nu este actualizat de către personalul Camerei
Deputaților lista fiind una opțională și fără scop reprezentativ.
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PROBLEME IDENTIFICATE
PROBLEMA 1
Lipsa datelor corecte și complete despre sector
Deși, în teorie, toate asociațiile, fundațiile, uniunile și alte organisme
înființate în baza OUG 26/2000 sunt indexate în Registrul ONG din
subordinea Ministerului Justiției, în realitate datele prezentate de acesta
sunt complet inutilizabile. Dincolo de forma de prezentare a informațiilor
către public, în format .pdf sau .xlsx, listele de organizații nu reflectă
realitatea din teren în care multe dintre organizații și-au întrerupt
activitatea însă nu au demarat în niciun fel procedurile legale de desființare
pentru că fie vor să o reactiveze la un moment dat sau pentru că procesul
în sine este anevoios și consumator de resurse.
De exemplu, în Registrul ONG, la nivelul lunii aprilie 2020 există
96.762 de asociații dintre care 4.338 figurează ca radiate, în lichidare sau
dizolvate.
19.981 de fundații dintre care 993 figurează ca radiate, în lichidare sau
dizolvate
1.458 de federații dintre care 52 figurează ca radiate, în lichidare sau
dizolvate
764 de uniuni dintre care 30 figurează ca radiate, în lichidare sau
dizolvate
35 de persoane juridice străine
4.671 de intrări în Registrul ONG sunt nealocate pe un județ, deși din alte
câmpuri cu informație disponibilă, acesta poate fi dedus. Majoritatea
acestor intrări nealocate sunt în București și Ilfov.
Uitându-ne la platforme care oferă servicii pentru ONG-uri, cum ar fi
Redirecționează.ro, Bursa Binelui, VotONG, RoHelp, Galantom sau altele,
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constatăm că ne întâlnim cu aceleași organizații în toate aceste aplicații,
una dintre cele mai mari baze de date fiind cea construită în platforma
Redirecționează.ro, de 2.179 de organizații care colectează formulare 230
din anul 2018 încoace. Recurența acestor organizații în platformele de
crowdfunding și numerele organizațiilor care aplică la call-uri de finanțare
ne indică faptul că sunt, în realitate, mult mai puține organizații active
decât prezintă Registrul ONG. Nu este, însă, singura explicație.
Între această valoare și totalul prezent în Registrul ONG de peste 96.000
de asociații (fără fundații, federații și uniuni) este o diferență colosală care
poate fi explicată și prin (1) proporția redusă a ONG-urilor din registrul
ONG prin comparație cu asociații de proprietari, asociații profesionale sau
alte grupuri (2) lipsa datelor corecte despre statusul organizațiilor listate în
registru, pentru că multe ONG-uri își sistează activitatea, dar nu inițiază
demersurile de dizolvare sau radiere.
În plus, în urma unor verificări experimentale în registrul ONG pentru a
identifica informațiile existente despre o organizație sau alta, constatăm
că ele nu sunt actualizate și că de multe ori, chiar dacă sunt la zi, datele
sunt introduse neglijent, nerespectând un standard de formatare.
În paralel cu acest eșec instituțional, nu avem din păcate în sector
organizații solide cu capacitate ridicată de colectare și deschidere de date.
Deși studii punctuale s-au mai făcut în România, acestea nu s-au derulat
recurent sau au acoperit sectorul într-un mod superficial. Acolo unde au
fost făcute în profunzime, s-au axat pe o problematică anume, colectând
foarte puține date necesare definirii societății civile în general. Lipsa
finanțărilor dedicate unor astfel de inițiative de documentare, face ca
biblioteca de informații cantitative și calitative despre sector să fie foarte
redusă. În acest moment nu există o situație clară cu privire la starea
societății civile sau la acoperirea sa.
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PROBLEMA 2
Lipsa unui cadru de legislație și proceduri actualizate
și adaptate nevoilor societății civile
Statul român nu are o politică publică coerentă pentru sectorul ONG. În
contextul în care relația firmelor cu administrația s-a simplificat și
îmbunătățit constant în ultimii ani, sectorul ONG rămâne încremenit în
timp pentru că întotdeauna a fost perceput ca fiind neprioritar și implicit a
fost marginalizat.
De pildă, durata de înființare a unei firme a ajuns la câteva zile, Registrul
Comerțului este accesibil și deschis tuturor și unele sectoare din zona
for-profit beneficiază de deduceri fiscale în timp ce ONG-uri din aceeași arie
nu pot accesa această facilitate. Un exemplu în acest sens este angajarea
personalului IT de către ONG-uri. Companiile care au resurse umane
specializate în IT beneficiază de reducere de impozit, în timp ce un ONG
care angajează exact același tip de resursă nu are parte de același
beneficiu.
Înființarea unui ONG este un proces anevoios, de durată și foarte
consumator de resurse. Din punct de vedere procedural, relația cu statul
român, cu precădere instituțiile publice implicate în mod direct în procesul
de constituire, este o relație foarte analogă și înceată. Multitudinea de
documente și de drumuri pe care orice grup fondator trebuie să le parcurgă
poate fi foarte descurajantă.
Apoi, urmează relația cu instituțiile bancare care, în România, ignoră
aproape complet organizațiile din societatea civilă, acestea trebuind să se
descurce, în majoritatea cazurilor, navigând în jurul serviciilor pe care o
bancă le oferă start-up-urilor sau microîntreprinderilor, încercând să
alinieze procedurile bancare cu nevoile sale de contabilitate și de
management financiar. În același timp, dacă pentru evidența financiară
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organizațiile reușesc să se descurce cu ceea ce banca le pune la dispoziție,
când vine vorba de mecanisme de creditare, ONG-urile nu au posibilitatea
de a aplica pentru produse bancare de acest tip.
Din anul 2018 s-a adăugat un nou nivel de complexitate cadrului legislativ,
extrem de relevant pentru ONG-uri, și anume regulamentul GDPR, de
protecție a datelor cu caracter personal. Acest regulament prezintă enorm
de multe zone gri pentru toți actorii, dar mai ales pentru cei din mediul
non-profit care gestionează și prelucrează date personale de la donatori,
voluntari și beneficiari și colectează donații prin sisteme terțe pe care nu le
dețin, dar, prin contractele cu acești furnizori de sisteme se angajează la
numeroase responsabilități în ceea ce privește datele personale
transferate între entități.
Acestea sunt doar câteva exemple de provocări ale sectorului în peisajul
normativ care îl adresează, în România.

PROBLEMA 3
Serviciile lente și inflexibile ale statului
pentru societatea civilă
Orice document nou pe care o organizație trebuie să îl obțină de la statul
român este o sursă de anxietate pentru că durata de eliberare a actelor la
cerere este foarte mare și pentru că unele proceduri aduc cu ele inclusiv
costuri. De exemplu, pentru un extras de la Ministerul Justiției cu informații
din registru despre organizație, durata medie de eliberare a documentului
este de trei săptămâni, se trimite prin poștă cu recomandată sau se ridică
de la registratură și pentru fiecare categorie de informație din registru, se
achită o taxă de cinci lei.
Această lentoare a statului în procedurile de lucru cu ONG-uri face ca
acestea să amâne pe cât de mult posibil obținerea de documente, practică
nocivă care le fracturează relația cu alți actori, de exemplu băncile sau
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finanțatorii care solicită numeroase documente în procesele de due
dilligence. Un exemplu de cerc vicios este de pildă depunerea la tribunal a
actelor în urma unei Adunări Generale în care s-au modificat Actul
Constitutiv sau Statutul organizației. Dacă în cadrul organizației au avut loc
alegeri pentru președinte și consiliu director la finalul mandatului, în cazul
în care răspunsul de la instanță cu privire la noile acte ale organizației
întârzie, iar publicarea în Registrul ONG este la rândul ei lentă, banca va
îngheța orice tranzacție sau accesul la fondurile organizației între
momentul expirării mandatului conducerii anterioare și apariția
modificărilor în registru. Un blocaj în utilizarea fondurilor organizației duce
la imposibilitatea plătirii salariilor și a taxelor, ceea ce pune ONG-ul într-o
postură foarte delicată, el având obligația de a cheltui în conformitate cu
bugetele aprobate de finanțatori.
Adopția redusă a Spațiului Privat Virtual (SPV) de către ONG-uri contribuie
la dificultatea modalităților de accesare a serviciilor statului. Unele dintre
documente se pot obține și online ca urmare a dezvoltării acestor opțiuni
de către ANAF, dar majoritatea organizațiilor nu au solicitat activarea SPV.
În plus, de multe ori, există o nevoie de obținere de documente la nivel
individual din partea conducerii organizației (ex: cazier fiscal al membrilor
Consiliului Director, cazier judiciar etc). Diferențele între serviciile oferite de
stat companiilor versus sectorului neguvernamental sunt foarte mari.
Toată lipsa de interoperabilitate din aparatul administrativ se transferă și
asupra sectorului în mod direct. În acest raport, am detaliat listele de
documente solicitate pentru unele dintre procedurile adresate
organizațiilor. Aceste documente emise de instituții de stat și destinate
depunerii la alte instituții ale statului ar trebui să poată fi solicitate
interinstituțional, eliminând nevoia de deplasare și reducând costurile
suportate de organizații pentru dobândirea lor. Dacă finanțatorii sau alți
actori care solicită informații despre ONG-uri ar putea să acceseze online,
digital, datele despre organizații și să le verifice prin mecanisme simple de
identificare, o mare parte a documentațiilor și a consumului de resurse
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dedicat birocrației s-ar reduce, lăsând loc pentru creșterea impactului
programelor și proiectelor derulate.

PROBLEMA 4
Nu există o separare între tipologiile
organizațiilor neguvernamentale
Cadrul legislativ deficitar aduce o foarte mare neclaritate asupra mediului
asociativ. În absența unei separări foarte precise în categorii complet
distincte între organizații din societatea civilă, asociații de proprietari,
fundații etc, datele vor continua, chiar și agregate, să fie interpretate foarte
eronat. Deși se constituie în baza aceleiași legi, este o diferență evidentă
între un ONG și o asociație de locatari. Cu toate acestea Registrul ONG, în
forma sa publică de acum, nu diferențiază între cele două.
De multe ori, în discursurile publice, unii actori se folosesc de această
clusterizare grosolană pentru a le deservi argumentațiilor lor, deși cunosc
realitatea din teren. Diversificarea taxonomiei din acest punct de vedere
este un demers care trebuie făcut pentru a putea avea date cât mai
corecte cu privire la dimensiunea societății civile din România.

PROBLEMA 5
Infrastructură de suport pentru sectorul ONG
foarte limitată din partea statului
Din punct de vedere al sprijinului primit din partea statului român,
mecanismele de suport pe care acesta le pune la dispoziție sectorului sunt
foarte limitate și în general pasive. Deși o mare parte a rolului societății
civile este de a prelua din presiunea pusă pe umerii statului, aceasta
primește foarte puține facilități la schimb. Cu excepția organizațiilor care
obțin statutul de utilitate publică și beneficiază de o serie de resurse puse
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la dispoziție de autorități (cum ar fi un sediu pentru derularea activităților)
și a organizațiilor din sectorul social restul ONG-urilor nu sunt sprijinite cu
niciun fel de resursă menită să ajute la creșterea sau măcar menținerea
capacității, cum ar fi locații, chirii reduse, consiliere juridică sau fiscală,
infrastructură tehnică, programe naționale de finanțare recurente sau
scutiri de orice fel.
Formularul 230 prin care orice contribuabil poate alege să redirecționeze
până la 3.5% din impozitul pe venit către organizațiile neguvernamentale nu
a beneficiat niciodată de o campanie de informare națională derulată de
stat prin care cetățenii să fie încurajați să îl completeze. Toate eforturile de
comunicare sunt depuse de fiecare organizație în parte, ceea ce creează un
puternic dezechilibru în interiorul sectorului ca urmare a faptului că unele
entități, de obicei cele cu comunități numeroase de voluntari și cu
capacitate de comunicare, pot să mobilizeze multe resurse umane care să
colecteze aceste formulare de la oameni, în timp ce organizațiile locale, cu
unul sau doi oameni în componență, nu reușesc să strângă nici măcar un
formular. În 2020, restricțiile impuse de pandemie au făcut ca activitatea de
colectare să fie impracticabilă offline, ceea ce a vulnerabilizat organizațiile.
ANAF permite cetățenilor cu un cont activ în Spațiul Privat Virtual să
completeze acest formular direct în conturile lor, dar adopția SPV este
redusă la nivelul persoanelor fizice. Legea solicită contribuabililor să
depună în persoană sau să trimită prin poștă aceste formulare către
ANAF-urile județene sau, alternativ, organizațiile colectoare pot depune
ele în numele contribuabililor aceste formulare, însoțite de borderou și
împuterniciri. În ultima perioadă acest proces a putut fi făcut și online, prin
SPV-ul organizației, dar există puține ONG-uri care își folosesc acest cont.
Persoanele juridice - companii - pot direcționa până la 20% din impozitul
pe profit către organizațiile neguvernamentale. Majoritatea companiilor
aleg să distribuie aceste fonduri, dar concentrarea acestei activități, în
special în cazul companiilor mici, la final de an, împreună cu o sumedenie
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de alte procese în derulare face ca eforturile de campanie de colectare din
partea organizațiilor să fie foarte mari într-o perioadă redusă de timp.

PROBLEMA 6
Distribuția organizațiilor în teritoriu este disproporționată
În România, distribuția geografică a organizațiilor non-profit este
disproporționată. Există regiuni cu o activitate neguvernamentală ridicată
și alte regiuni complet neacoperite de ONG-uri. Lipsa cronică a datelor
curate și deschise cu privire la sector face foarte dificilă conceperea unor
strategii și planuri de gestionare a acestei situații.
Dacă ne uităm de exemplu la harta celor 19 fundații comunitare active din
România, vom observa o distribuție a acestora concentrată în centrul țării,
un județ având chiar două fundații comunitare. Județe precum Gorj,
Mehedinți, Călărași sau cele din nordul Moldovei precum Botoșani sau
Suceava sunt mai puțin populate de ONG-uri și implicit beneficiază de mai
puține programe și proiecte de dezvoltare.
În unele cazuri, există județe întregi în care un anumit tip de ONG nu există
deloc. Unul dintre exemple este dat de numărul de organizații active în
domeniul conștientizării riscului seismic și al pregătirii pentru dezastre.
ONG-urile care derulează programe în această direcție sunt puține la număr
și concentate toate în capitală, deși județe precum Buzău, Vrancea, Vaslui,
Iași, Botoșani, Galați sunt foarte vulnerabile din acest punct de vedere.
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PROBLEMA 7
Distribuția organizațiilor neguvernamentale pe domenii
de intervenție este disproporționată
Distribuția pe domenii este la rândul său deficitară. În timp ce în unele
sectoare există un număr ridicat (dar nu neapărat suficient) de organizații
din societatea civilă active, sunt alte domenii care sunt foarte
vunerabilizate de lipsa lor. Un exemplu în acest sens este numărul redus
de organizații specializate în asistență și educație juridică la nivel local, cel
al asociațiilor profesionale care sunt foarte puține sau al organizațiilor de
tehnologie civică, cum este cazul Code for Romania.
Acest lucru se datorează lipsei resurselor în unele domenii care nu sunt la
fel de populare în rândul finanțatorilor. De asemenea, unele proiecte nu pot
fi implementate fără a asigura o infrastructură funcțională în avans sau au
nevoie de parteneri de implementare care fie nu există, fie au capacitate
foarte redusă. Există și domenii de nișă, care au un număr limitat de
stakeholderi interesați în jurul lor și publicuri restrânse, ceea ce face ca
inclusiv colectarea de donații individuale să fie dificilă.

PROBLEMA 8
Direcțiile strategice sunt impuse de finanțare
mai mult decât de misiune
Un puternic indicator al imaturității întregului sector este faptul că
proiectele și programele implementate în toate domeniile sunt
preponderent croite după apelurile de proiecte și ghidurile solicitanților și
nu după prioritățile identificate de organizațiile dintr-o arie de intervenție
sau alta. În raportul debalansat dintre donator și ONG, luând în calcul și
lipsa finanțărilor suficiente în multe domenii sau în multe zone geografice,
cel din urmă își va altera programul sau proiectul pe care îl are planificat
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pentru a se potrivi cu apelul deschis de finanțatori. Pentru că supraviețuirea
lor de la lună la lună depinde de succesul pe care îl pot obține la aceste
call-uri, preferă să își maximizeze șansele de reușită, sperând că prin
fondurile obținute vor reuși să ducă la bun sfârșit și obiectivele organizației,
în paralel cu proiectul propus în cadrul call-ului.
Așadar, de multe ori organizațiile pornesc proiecte ca urmare a apariției
unui call de finanțare și nu pentru că au găsit o linie de finanțare potrivită
misiunii și planului lor de implementare.

PROBLEMA 9
Finanțările pentru ONG-uri sunt, în majoritatea
covârșitoare a cazurilor, anuale
Cei mai mulți dintre finanțatori acordă granturi pentru proiecte derulate de
organizații pe perioade de maximum 12 luni, dimensiunea finanțării fiind
adesea decisă ca urmare a planificării sumei de 20% din impozitul pe profit.
Această restricție face ca organizațiile să aibă foarte puțină predictibilitate
de la an la an. Unii dintre donatori acordă granturi multi-anuale, dar
arareori aceștia sunt din rândul companiilor, iar condițiile pe care trebuie să
le îndeplinească organizațiile ca să se califice pentru finanțări multi-anuale
cu valoare mare sunt prohibitive.
Modelul de finanțare anuală aduce cu sine și o altă problemă și anume
lipsa de capacitate de implementare a unor programe strategice cu efecte
benefice, dar cu declanșare lentă. Pentru a produce unele schimbări este
nevoie de o investiție constantă, pe perioade lungi de timp până la
obținerea unui impact considerabil. Pentru organizații este dificil să
pornească la drum cu astfel de proiecte pentru că nu știu dacă își pot
asigura continuitate prin atragerea de fonduri egal distribuite în timp.
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PROBLEMA 10
Relația dintre finanțator și organizație
nu încurajează întotdeauna onestitatea
România în general este un spațiu cultural care ignoră cu îndârjire eșecul.
Acest lucru se poate vedea foarte mult și în sectorul ONG, unde finanțatorii
nu vor să își asume greșeli, implicit transferă această presiune pe umerii
organizațiilor pe care le finanțează. Acest comportament este într-o mare
măsură surprinzător, având în vedere că aceiași finanțatori își asumă în
business multe riscuri pentru a obține creșteri de profit, însă, când vine
vorba de investiția în proiecte cu impact social, indicatorii de succes sunt
forte riguros definiți, iar a eșua nu este o opțiune.
Mai mult, în unele cazuri, finanțarea unor proiecte sau a unor organizații,
respectiv campanii punctuale de CSR, vine la pachet cu o componentă
puternică de marketing și PR. Există și cazuri extreme în care bugetul alocat
proiectului este considerabil mai mic decât bugetul alocat de finanțator
acțiunilor de comunicare și promovare a acestuia sau a rezultatelor lor.
Neacceptarea eșecului le face pe ONG-uri să fie foarte reticente în a
discuta cu finanțatorii lor despre obstacolele pe care le întâmpină, în a
recunoaște că au făcut estimări greșite și că rezultatele nu sunt pe cât de
bune și-ar fi dorit. Realocările bugetare, de asemenea, sunt evitate pe cât
de mult posibil pe parcursul proiectului pentru că pot fi un indicator că
organizația nu a evaluat proiectul corect, așa că, deși poate o situație
neperformantă poate fi schimbată, din teama de a nu lăsa o impresie
greșită, proiectele sunt duse mai departe așa cum sunt.
Orice raport de final de proiect scoate în evidență cele mai importante și
spectaculoase rezultate și nu adresează deloc dificultățile cu care s-a
confruntat proiectul pe parcurs. Chiar și atunci când o fac, ele sunt foarte
rapid inventariate și compensate cu acțiunile prin care organizația a reușit
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să le remedieze. Finanțatorii rămân astfel cu o impresie bună despre
proiectul în care au investit, publicul află doar efectele pozitive, iar
organizațiile arhivează doar în memoria lor instituțională piedicile și
momentele de criză prin care au trecut în implementare.
La nivel de sector, cumulul acestor situații ne face să nu discutăm
niciodată public despre eșec, implicit nu învățăm din el ca să putem
construi mai bine. Discuțiile despre astfel de situații se întâmplă doar
informal, între organizațiile prietene, dar chiar și atunci cu mare reticență,
din cauza competiției pe fonduri, pentru a nu își asuma riscul ca
informațiile despre lipsa de stabilitate sau dificultățile întâmpinate să
ajungă la un potențial finanțator care să nu mai vadă ONG-ul ca pe un
partener de încredere cu capacitate de implementare. La nivel de
comunicare, studiile de caz disponibile sunt despre programe de succes,
despre campanii reușite și despre rezultate excepționale, nedocumentând
nicăieri acele proiecte care au eșuat, decât după o vreme foarte
îndelungată, de obicei după dispariția organizației care l-a implementat.

PROBLEMA 11
Distribuția fondurilor disponibile este disproporționată
Pentru că nu există date disponibile despre organizații, proiecte și impactul
acestora în mod centralizat și structurat astfel încât ele să poată fi
procesate și analizate de decidenții din echipele finanțatorilor, se
perpetuează o serie de investiții disporporționate în unele sectoare față de
altele. Astfel că unele domenii de intervenție sunt populate considerabil de
organizații neguvernamentale, iar finanțările din sector sunt consistente,
iar altele sunt la limita subzistenței pentru că subiectele abordate sau aria
de acoperire adresată nu prezintă interes pentru donatori, deși nevoia
beneficiarilor este foarte mare.
Același lucru se poate vedea și la nivel de subdomeniu. Doar ca exemplu,
deși investițiile în educație sunt foarte mari, la nivel granular vom observa
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o tendință de finanțare mai solidă a proiectelor de dotare a școlilor, sau de
stimulare a excelenței în rândul profesorilor și mai puțin robustă pentru
proiecte de educație juridică sau educație pentru sănătate mintală.

PROBLEMA 12
Fonduri reduse pentru dezvoltarea
capacității organizaționale
Unul dintre cele mai dificile lucruri pe care le are de făcut un ONG este să
își dezvolte capacitatea departamentelor de suport. Pentru că finanțările
sunt câștigate pe proiect și nu pe organizație, este foarte complicat pentru
un ONG să își creeze o rezervă financiară suficientă și constantă pentru a
hrăni departamentele cu rol în infrastructura organizației cum ar fi cel de
fundraising, de management financiar, de resurse umane și de
management în general.
Este o practică uzuală ca managerul unui ONG să fie o cheltuială bugetată
fragmentat pe multiple granturi, acolo unde condițiile de finanțare o
permit, ceea ce îl obligă pe acesta să devină parte din multiple echipe de
implementare a proiectelor de multe ori. Același lucru este valabil și pentru
resursa umană de comunicare, de exemplu, care lucrează pe proiecte
individuale, dar care nu are resurse să se ocupe și de comunicarea
generală a organizației. Angajații din departamentele de fundraising sunt
foarte greu finanțabili, iar departamentele de resurse umane în ONG-uri
sunt atât de rare încât par o anomalie, deși este foarte mare nevoie de ele.
Lipsa predictibilității sprijinului pentru aceste roluri esențiale în
supraviețuirea organizației și lipsa acestor oameni cu caracter permanent
din ea conduce la incapacitatea ONG-ului de a dezvolta planuri strategice,
de a-și urmări obiectivele și misiunea și le transformă în vânători de
proiecte. Implicit, având aceste carențe, organizațiile nu reușesc să scaleze
sau să se stabilizeze.
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Din nefericire soluția nu se află nici în cadrul comunității de voluntari pentru
că aceste roluri presupun o implicare constantă din partea unui staff
permanent al organizației, iar voluntarii au timp limitat și sunt imprevizibili.

PROBLEMA 13
Donațiile individuale sunt reduse
Prin comparație cu alte state, donațiile individuale, de la persoane fizice,
sunt reduse în România, un fenomen care se explică în primul rând prin
faptul că generozitatea publicului larg este direct proporțională cu
dimensiunea bugetului disponibil după cheltuielile cu traiul curent.
Metodele prin care o organizație colectează fonduri de la cetățeni sunt prin
formularul 230 de redirecționare a până la 3.5% din impozitul pe venit, prin
transfer bancar (unic sau recurent), prin sms sau donații online (unice sau
recurente). Sunt puține organizații sau cauze care obțin fonduri record din
donații de la persoane fizice și acelea sunt tot din domeniile populare și în
rândul finanțatorilor.
De exemplu, potrivit raportului publicat de Asociația pentru Relații
Comunitare pentru anul 2019, cei 398.400 de donatori unici prin SMS au
susținut inițiative din societatea civilă cu 39,5 milioane de lei din care 30,1
mil. lei s-au dus către infrastructură de sănătate, 5.9 mil. lei către categorii
defavorizate și 2,5 mil. lei către cauze individuale, într-un an în care încă nu
ne confruntam cu pandemia Covid-19.

PROBLEMA 14
Incapacitatea publicului larg de a diferenția
între voluntariat și ONG
La nivelul publicului larg există în continuare o problemă de percepție care
face ca donațiile sau sprijinul recurent din partea oamenilor să fie redus.
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Organizațiile din societatea civilă sunt privite ca fiind grupuri de inițiativă
formate din voluntari și o parte a publicului nu conștientizează că
ONG-urile sunt persoane juridice, cu costuri similare cu ale unei companii,
departamente, angajați și alte cheltuieli specifice.
Această percepție este întărită și de modul în care organizațiile își comunică
activitatea. În general, din cauza lipsei de resurse de timp și financiare,
comunicarea derulată de ONG-uri este centrată pe proiect sau pe activitățile
de voluntariat, după caz, ceea ce face ca un membru al audienței să
perceapă doar rezultatele pozitive ale organizației sau beneficiile
voluntariatului pentru comunitate. Aproape niciodată sectorul ONG nu
vorbește, în afara discuțiilor interne, despre provocările cu care se confruntă,
propagând el însuși o imagine incompletă și contribuind la fenomenul de
confundare a organizațiilor neguvernamentale cu voluntarii or și de
neînțelegere a nevoii de resurse financiare pentru cheltuielile curente.

PROBLEMA 15
Majoritatea organizațiilor sunt construite în jurul unor
lideri, mai mult decât în jurul unor obiective sau misiuni
organizaționale
Uitându-ne în urmă la istoria sectorului ONG putem observa că cele mai
multe dintre organizații sunt produsul unor lideri care au identificat o
problemă presantă și care, într-un moment de manifestare emoțională
foarte puternică, au coagulat în jurul lor un grup de oameni care s-au
consolidat ca organizație. Acest lucru este admirabil, dar devine
problematic atunci când organizațiile născute în acest mod nu reușesc să
treacă la nivelul următor, de structurare într-un organism proceduralizat
care urmărește atingerea unor obiective.
Există puține ONG-uri în România în acest moment care ar supraviețui
dacă președinții lor le-ar părăsi, de aceea putem observa nenumărate
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situații în care conducerea unui ONG este menținută de aceeași persoană,
uneori chiar și peste 20 de ani. Atât din punct de vedere al planificării
strategice cât și ca imagine publică, multe organizații sunt de fapt
confundate cu un singur om.
Organizațiile care au reușit sau ar reuși să supraviețuiască unor schimbări
de top management sunt, în general, organizațiile mari care au fost
fondate în anii 1990-2000 cu sprijinul financiar și cu know-how-ul cu care
au venit donatorii la acel moment (în care noțiunea de formare a culturii
organizaționale era o prioritate) sau organizațiile mai tinere care au reușit
să treacă testul de deveni dintr-un grup de oameni pasionați o structură
funcțională și sustenabilă.

PROBLEMA 16
Lipsa de proceduralizare a organizațiilor
Pentru persoanele care au migrat spre sectorul ONG din medii puternic
proceduralizate precum companiile multinaționale de exemplu, mediul
neguvernamental poate fi binevenit pentru o perioadă, dar în realitate,
lipsa de procese, fluxuri și de structură îngreunează enorm ritmul de
dezvoltare al organizațiilor. Din păcate, pe măsură ce înaintează în timp,
ONG-urile nu găsesc mai niciodată timpul necesar să dezvolte aceste
mecanisme de organizare internă, ci doar găsesc metode să țină situația
relativ sub control.
Cu excepția organizațiilor foarte mari, a celor care sunt filiale sau
reprezentanțe ale unor organizații globale și a câtorva dintre cele de
dimensiuni medii, fluiditatea proceselor operaționale este un fenomen rar
în bucătăria internă a ONG-urilor.
Ca urmare a lipsei unor sisteme de lucru, în absența instrumentarului
potrivit pentru creșterea productivității și a persoanelor potrivite care să
proceduralizeze activitatea ONG-urilor, acestea nu reușesc să devină
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eficiente. Regulile pe care le urmează sunt dictate în general de cerințele
de raportare ale finanțatorilor și nu de o disciplină sau structură internă
planificată după nevoile organizației.

PROBLEMA 17
Lipsa de resurse umane în sector
Multe dintre situațiile enunțate în acest raport sunt cauzate de, dar și
contribuie circular la, lipsa resurselor umane din sectorul ONG. Deși este
sectorul cu probabil cea mai bună rată de retenție de personal din
România, ca urmare a naturii foarte personale a motivației de a fi parte din
schimbarea pozitivă a unui domeniu, este și sectorul care se dezvoltă
foarte lent în ceea ce privește achiziția de resursă umană. Unul dintre
factori este lipsa predictibilității financiare și a stabilității organizațiilor, dar
și absența programelor de pregătire și de stimulare a dezvoltării unei
cariere profesionale în mediul ONG din studenție.

PROBLEMA 18
Lipsa de programe de dezvoltare
a resursei umane din sector
Mediul ONG beneficiază de unele dintre cele mai valoroase resurse umane
posibile în anumite zone de intervenție. Persoane supraspecializate, cu
experiență și know-how uriașe care, ca urmare a inexistenței programelor
de dezvoltare a resursei umane și a mecanismelor de sprijin, își consumă
resursele cu viteză foarte mare și ajung în burnout.
Raritatea programelor de leadership și dezvoltare personală pentru
angajații din sector, împreună cu timpul limitat pentru astfel de activități
pe care îl au managerii și angajații din ONG-uri conduc la o deteriorare
accelerată a capacității acestora să rămână productivi și eficienți pe
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termen lung. Un model care încorporează un mecanism de sprijin pentru
liderii din mediul ONG este cel propus prin Fundația Ashoka, dar este
insuficient pentru dimensiunile sectorului în acest moment.
Puținele traininguri, cursuri și programe de învățare sau dezvoltare
existente sunt concentrate pe partea operațională a managementului
organizațional și nu acoperă toate ariile relevante pentru un lider. Mai mult,
uneori acestea sunt inaccesibile din punct de vedere geografic sau
financiar, ceea ce face ca organizațiile locale să beneficieze rar, spre
niciodată, de astfel de oportunități de învățare.

PROBLEMA 19
Nu există programe de specializare pentru personalul din
ONG-uri sau pentru formarea viitorilor angajați din sector
În România nu există un istoric de plan educațional de formare a
personalului dedicat pentru mediul ONG. În alte state în care profesiile
asociate sectorului non-profit sunt recunoscute și adresate de mediul
academic cu programe educaționale la multiple niveluri (universitar,
post-universitar etc), sectorul este mult mai bine echipat, din punct de
vedere al resurselor umane, să genereze performanță.
Pornind de la trainingul echipei care asigură managementului organizației,
până la subiecte specifice de tipul management financiar pentru ONG-uri,
comunicare non-profit sau contabilitate pentru organizații din societatea
civilă, procesul educațional pentru oamenii din sector este unul autodidact
și foarte inconsistent.
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PROBLEMA 20
Lipsa de strategii de dezvoltare pe termen lung
Majoritatea organizațiilor nu au o strategie de dezvoltare bine structurată,
documentată, indicatori de performanță și strategii de management
pentru situații de criză financiară, organizațională sau de comunicare.
Acest lucru este cauzat de modelul de finanțare preponderent
project-based, ceea ce face ca mulți dintre donatori să nu solicite
organizațiilor construcția unui astfel de document care să îi ajute să
evolueze de la an la an și să susțină etape sănătoase de creștere.
Un alt factor agravant este lipsa cunoștințelor necesare punerii în practică
a unui astfel de proces, care necesită know-how de definire de probleme și
identificare de nevoi, analiză de date, cercetare și planificare. Toate
acestea, coroborate cu comportamentul uzual ad-hoc, spontan al
activităților organizațiilor neexperimentate și cu resurse reduse ca număr
conduc la instabilitate și burnout.

PROBLEMA 21
Lipsa de strategii de atragere de fonduri
Construcția unei strategii sustenabile de finanțare este un proces care, la
fel ca în cazul strategiilor de dezvoltare, implică nevoia unor resurse
umane specializate care pot structura un astfel de plan de sustenabilitate.
Timpul redus pe care îl au la dispoziție persoanele care lucrează în ONG-uri
pentru activități care țin de planificarea organizațională le face să amâne
aceste lucruri. Natura oportunităților de finanțare disponibile nu ajută la
consolidarea unor etape de creștere a organizațiilor astfel că, de multe ori,
ele trăiesc de la lună la lună sau de la proiect la proiect. De asemenea,
există foarte puține organizații care își configurează un plan B sau care
lucrează activ la a-și reduce dependența de finanțatorii din mediul privat.
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Nu în ultimul rând, este important de menționat că dintre toate
documentele strategice de care are nevoie un ONG în plină dezvoltare,
strategia de fundraising este profund corelată cu obiectivele
organizaționale și cu strategia de comunicare și outreach care, din păcate,
este la fel de absentă.

PROBLEMA 22
Lipsa de strategii de branding și comunicare
Departamentele de comunicare ale organizațiilor mici nu există. Minima
comunicare publică pe care o fac este de obicei asigurată în cadrul unor
proiecte, implicit concentrată pe proiectele respective, iar eforturile de
promovare la nivelul organizației sunt derulate cu resurse interne, și sunt
la fel de eficiente pe cât de pricepuți sau creativi sunt membrii organizației,
care arareori au specializare în domeniu. În cazul organizațiilor medii și
mari, observăm o atenție sporită, prin comparație, oferită consolidării
brandului organizațional și tacticilor de comunicare, dar care de cele mai
multe ori face uz de un set minim de canale de distribuire a mesajelor către
public (majoritatea organizațiilor au un website, adesea vechi și
neactualizat și își concentrează comunicarea pe Facebook sau în grupuri cu
donatori și voluntari).
Lipsa finanțării dedicate eforturilor de comunicare organizaționale face ca
prezentarea publică a organizației să fie dificil de gestionat, superficială în
multe cazuri și ineficientă. Există puține entități în sector care construiesc
și implementează strategii de comunicare pe termen lung, adaptate la
context și folosindu-se de toate canalele disponibile. Și mai puține dintre
organizații au strategii de comunicare de criză sau strategii de outreach,
sau de comunicare targetată pe finanțatori. Resursele umane de
comunicare cu suficient know-how pentru a putea elabora astfel de
planuri, nu sunt accesibile din punct de vedere al costurilor și atunci când
ele sunt disponibile în mod voluntar și se implică în comunitate, curba
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mare de învățare și de înțelegere a activității ONG-urilor le face să se
retragă destul de repede din proiecte ample. Nu în ultimul rând, lipsa unor
strategii de dezvoltare și fundraising care ar trebui să fie deservite de o
strategie complexă de comunicare și de branding fac eforturile de
planificare a unor astfel de activități relativ inutile.
Din punct de vedere operațional, în ceea ce privește implementarea
activităților de comunicare, se poate observa un consum deficitar de
resurse în raport cu rezultatele obținute. Mai mult, deși unele platforme de
comunicare au mecanisme de suport pentru ONG-uri, acestea nu sunt
pregătite din punct de vedere al abilităților să le gestioneze. Un exemplu în
acest sens este numărul extrem de mic de organizații care accesează și
utilizează programul de granturi al Google care oferă până la 10.000 de
dolari în credite de Google Ads pentru ONG-uri. Alte instrumente care
acoperă nevoi de design sau de creație publicitară au la rândul lor pachete
speciale pentru non-profit, dar organizațiile nu știu de existența lor și nu le
accesează.
Pandemia Covid-19 în România a acționat ca un duș rece pentru sectorul
care a ignorat și amânat mereu acțiunile de construire, mentenanță și
promovare a prezenței online a organizațiilor. Astfel că, anul 2020 a
însemnat o creștere considerabilă a cerințelor ONG-urilor către voluntari
sau organizații precum Code for Romania de sprijin în dezvoltarea de
website-uri, implementarea de mecanisme de donații online și
configurarea de instrumente de engagement precum Mailchimp sau alte
servicii de newsletter și informare în masă.

PROBLEMA 23
Lipsa transparenței organizaționale
Cu excepția obligațiilor legale de raportare cu privire la activitatea
financiară a organizației și actualizarea schimbărilor structurale ale
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organizației care implică informarea oficială a statului (modificarea
componenței Consiliului Director, a Președintelui etc) nu există un set de
standarde cu privire la modul în care organizațiile deschid date despre
activitatea lor.
Ca o consecință a finanțărilor obținute, ONG-urile întocmesc (dar nu
mereu) rapoarte anuale de activitate pentru a sumariza rezultatele
obținute. Acest document este însă mai degrabă construit ca un
instrument de promovare și nu unul de transparență, iar lipsa unor
formate agreate de deschidere a datelor despre performanța organizației
în raport cu bugetele cheltuite face imposibilă o analiză a eficienței și a
impactului la nivel de organizații, domeniu sau sector.
În mod similar, fără a avea o obligație specifică, nici finanțatorii nu își
deschid datele cu privire la investițiile lor în acțiuni de CSR în mod uniform.
Deși managerii de granturi oferă informații despre finanțările pe care le
administrează, nu există o centralizare a lor, iar rapoartele de cercetare pe
aceste subiecte au fost sporadice.
O primă inițiativă de standardizare și publicare a datelor despre finanțările
din România a fost inițiată de o coaliție de 15 finanțatori care și-au deschis
public datele în Platforma Donatorilor, o aplicație web care colectează și
agregă date despre granturile acordate în principalele domenii de
intervenție din România. Până în acest moment (aprilie 2020) au fost
deschise date din partea a 34 de entități, care totalizează peste 45 de
milioane de euro investite în 16 domenii cheie pentru implementarea a
peste 800 de proiecte. Datele sunt complete doar pentru anul 2020, la
momentul publicării acestui raport (aprilie 2021), iar coaliția depune
eforturi pentru a atrage cât mai mulți donatori în platformă și a actualiza
datele istorice.
În acest moment, chiar și având la dispoziție un instrument de concentrare
a informațiilor detaliate despre sectorul asociativ colectarea și curățarea
datelor va fi o provocare, nu atât din perspectiva normalizării acestor
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informații, ci din cauză că foarte multe dintre arhivele organizațiilor sunt fie
imposibil de organizat fie lipsesc cu desăvârșire, cu excepția cazurilor în
care ele au fost finanțate prin programe care le-au obligat să își păstreze o
minimă documentație pe o perioadă determinată de timp.

PROBLEMA 24
Mecanismele de watchdog și autoreglementare
sunt subdezvoltate
În lipsa unei infrastructuri de deschidere a datelor și a metodelor de
analiză a performanței sectorului, mecanismele de watchdog existente
sunt la rândul lor aproape invizibile. Mai mult, nu avem un instrument de
tip cod, unanim acceptat, care să indice care sunt standardele după care ar
trebui să opereze organizațiile din societatea civilă. Implicit, definirea a ce
înseamnă o bună utilizare a fondurilor, o bună strategie de CSR, un nivel
rezonabil de transparență rămân la decizia fiecărui board de organizație,
acolo unde acesta există nu doar pe hârtie.
Există în acest moment o carență profundă la nivel de autoreglementare
ceea ce încetinește puternic dezvoltarea sectorului ONG din România. Un
exemplu aflat la început de drum în acest sens, care deservește un aspect
al ecosistemului non-profit, este VotONG, platforma construită de Code for
Romania în parteneriat cu Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile și
Academia de Advocacy care își propune să faciliteze organizarea unor
alegeri democratice a reprezentanților sectorului în instituții publice.

PROBLEMA 25
Sectorul ONG se confruntă cu probleme de percepție
din partea celorlalți actori
Modul de redare al informațiilor despre ONG-uri în spațiul public de către
actorii vizibili cum ar fi mass-media sau politicienii au sădit o serie de idei
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preconcepute în mentalul colectiv despre organizațiile societății civile.
Folosită pe post de erou, dar în egală măsură acuzată de conflicte de
interese, uneori politizată sau minimizată, societatea civilă este o zonă
foarte gri pentru cetățeanul neinformat direct de la sursă. Astfel că se
perpetuează o serie de mituri despre ONG-uri care se solidifică pe baza
faptului că oamenii nu înțeleg mereu ce înseamnă, care e rolul și care e
impactului unui ONG asupra sa ca cetățean care face parte dintr-o
comunitate.
Situația de mai sus este potențată și de faptul că arareori mass-media
generalistă percepe și folosește mediul ONG ca sursă de informații, implicit
nu vine cu sprijin pentru amplificarea mesajelor organizațiilor din
societatea civilă. Cele mai vizibile organizații sunt cele care fie au în
mijlocul lor o persoană publică, o vedetă care le susține sau care se implică
permanent în activitatea lor, fie cele care s-au remarcat în situații de criză
majoră și au capitalizat puternic în acele momente la nivel de comunicare.
În esență, societatea civilă este percepută ca fiind mai degrabă marginală
și simplu de ignorat. Dar acest lucru nu este doar vina celorlalți actori, ci
este și o consecință a puternicei fragmentări din sector care nu ajută deloc
la transmiterea de mesaje unitare spre partenerii de dialog pe care și-i
doresc. Pentru factorii de decizie politică de exemplu este foarte dificil să
discute și negocieze cu sute de organizații și au nevoie de structură pentru
a putea avea un mecanism funcțional de conversație cu sectorul.

PROBLEMA 26
Lipsa de abilități tehnice și digitale
Nivelul de maturitate digitală în rândul organizațiilor din societatea civilă
este foarte scăzut, lucru care se reflectă mult în prezența lor online, în lipsa
adopției de noi tehnologii care să vină în sprijinul lor și în general în
utilizarea redusă a soluțiilor online disponibile gratuit prin programe
non-profit derulate de companii din întreaga lume.
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De exemplu, potrivit datelor disponibile pe pagina Asociației Techsoup,
doar 3,643 de organizații au accesat resurse gratuite sau reduse oferite de
mediul privat prin programul Techsoup până în prezent. Acest număr însă
cumulează atât organizații din România cât și din Republica Moldova. De
asemenea, doar 1.854 de angajați și voluntari din ONG-uri au urmat
cursurile de formare în digital puse la dispoziție de organizație.
Absența unui nivel de bază de înțelegere a unor concepte de infrastructură,
de securitate informatică, de digitalizare au dus în timp la (1) utilizarea
multor resurse în mod deficitar - de la achiziții de echipamente hardware
ineficiente până la direcționarea de fonduri spre servicii digitale care
puteau fi obține cu ușurință gratuit (de exemplu, servicii de hosting), la (2)
subutilizarea sistemelor disponibile și la (3) un interes scăzut pentru
tehnologie și respingerea soluțiilor digitale din lipsa timpului necesar
pentru adopția de noi aplicații.
Un alt aspect care trebuie luat în considerare este că prin lipsa acestor
abilități se generează o serie de vulnerabilități la nivel organizațional. În
primul rând, observăm o un grad de utilizare foarte neuniform al
sistemelor de plată online pentru colectarea de donații, intuim o serie de
potențiale breșe de securitate cu privire la colectarea și stocarea
informațiilor cu caracter personal despre donatori și voluntari, o
subutilizare a aplicațiilor dedicate productivității ceea ce face ca ONG-urile
să consume foarte mult timp în activități redundante și, nu în ultimul rând,
utilizarea deficitară a canalelor online de comunicare ceea ce face ca
impactul și gradul de acoperire al organizațiilor să fie reduse considerabil,
în ciuda gratuității utilizării acestora.

PROBLEMA 27
Lipsa de cunoștințe juridice
Inaccesibilitatea, din punct de vedere financiar, a serviciilor de consiliere
juridică, obligă organizațiile să se descurce cu ce au la îndemână atunci
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când vine vorba de proceduri legale. Dacă în cazul operațiunilor standard
de înființare de ONG, respectiv în ceea ce privește legislația în domeniul lor
de intervenție lucrurile sunt relativ funcționale, angajaților din ONG-uri le
lipsesc abilitățile de înțelegere și utilizare a informațiilor de natură legală.
Relația juridică pe care o au cu statul român este privită adesea ca un set
de task-uri pe care le au de îndeplinit ca urmare a solicitării finanțatorilor
sau a obligațiilor impuse prin lege și nu ca pe un set de practici de sănătate
juridică pentru ei ca organizație.
În plus, abilitatea de a interpreta concepte și documente normative
conduce la ignorarea unor aspecte care în alte țări sunt puternic
accentuate, cum ar fi de pildă care este de fapt rolul boardului într-o
organizație. Mai mult, ONG-urile sunt foarte vulnerabile în momentele care
implică încheierea de parteneriate sau achiziții de servicii pentru că nu știu
cum să se pună la adăpost de clauze abuzive sau vag formulate în
contracte și acorduri.

PROBLEMA 28
Lipsa de cooperare și coordonare
În ciuda valorilor promovate orizontal în rândul organizațiilor din societatea
civilă, unde cooperarea și unirea în jurul unor misiuni comune sunt,
declarativ, prioritare, există foarte puțină colaborare eficientă, cu caracter
permanent, în sector.
Observăm astfel două fenomene: primul dintre ele este cel al formării de
silozuri în interiorul unor domenii de intervenție și în cadrul unei federații
sau coaliții, iar al doilea este cel al dublării de eforturi identice din partea
unor organizații care activează în aceeași arie. Lipsa deschiderii către
cooperare este generată de competiția ridicată pe finanțare și de absența
unor mecanisme de facilitare a dialogului între actori la nivel de domeniu și
la nivel de sector.
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Coalițiile, acolo unde există, sunt temporare, sunt un produs al unui
eveniment extern și nu sunt proactive sau anticipative. Majoritatea
grupurilor de organizații care nu sunt structurate sub umbrela unei
federații au venit împreună ca o consecință a unui activator perturbant, de
exemplu o lege abuzivă sau o situație critică într-un domeniu sau altul.
De-a lungul timpului au existat o serie de tentative de coalizare a
organizațiilor și s-au creat spații de dialog și interacțiune pentru acestea, în
special în anii de formare ai sectorului, când acest tip de activități beneficiau
de surse de finanțare generoase. În acest fel s-au născut programe de tipul
Forumul Național al ONG-urilor din România (organizat de Centrul de
Asistență pentru Organizații Neguvernamentale CENTRAS) care a însumat
12 ediții la care au participat în medie 150-200 de organizații sau alte
evenimente dedicate sectorului. Deși aceste evenimente anuale generau o
suită de proiecte și de strategii care urmau să fie implementate de grupurile
de lucru formate în cadrul forumului, rezultatele înregistrate de aceste
demersuri nu sunt clare.
În prezent, în România există foarte puțină susținere pentru acest tip de
manifestări sau de programe de încurajare a cooperării, punctele de
întâlnire și networking pentru organizațiile care nu provin din același sector
fiind puținele evenimente majore ce le sunt dedicate, toate cu rol de
recunoaștere a meritelor, cum ar fi Gala Societății Civile.
Toate situațiile acestea, alături de lipsa de resurse face ca nivelul de
cooperare dintre organizații să fie din ce în ce mai redus și să nu reușească
să construiască rețele și ecosisteme sau să scalăm proiecte sau programe
de succes. De multe ori, chiar și în interiorul aceluiași domeniu și în același
oraș, organizațiile nici măcar nu se cunosc între ele.
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PROBLEMA 29
Lipsa de experiență în a lucra colaborativ
Nu doar absența fondurilor și a capacității de facilitare a construcției de
coaliții conduce la fragmentarea excesivă a domeniului, ci și lipsa de
abilități necesare cooperării eficiente. Multe dintre organizații au reale
dificultăți în managementul aștepărilor, nu implementează bune pratici de
analiză, debriefing sau măsurare a eficienței lucrului colaborativ între ei și
alți actori atunci când lucrează împreună. Mai mult, acești indicatori nu
sunt nici măcar luați în calcul în implementarea proiectelor în parteneriat,
nefiind un set de criterii relevante pentru majoritatea finanțatorilor care
susțin proiectele.
Lipsa documentării eșecurilor unor proiecte sau a mecanismelor de lucru și
nu doar a rezultatelor directe ale proiectelor implementate și deschiderea
redusă din partea organizațiilor la a împărtăși cu ceilalți atât dificultățile
cât și practicile de succes, fac ca sectorul să nu beneficieze de nici un
istoric cu rol educativ.
Deși cu impact redus, trebuie să menționăm că un set de alte probleme
discutate anterior în cadrul raportului contribuie la accentuarea vidului de
colaborare. În absența instrumentelor digitale dedicate colaborării și a
know-how-ului de lucru cu ele, de multe ori organizațiile se simt
descurajate să inițieze astfel de cooperări pentru că efortul logistic ar fi
prea mare.

PROBLEMA 30
Lipsa canalelor eficiente de comunicare cu alte sectoare
Majoritatea parteneriatelor inițiate de organizațiile neguvernamentale
sunt cu alte ONG-uri sau cu instituții într-un mod punctual, ghidat de
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nevoile impuse de un proiect sau altul. Sunt puține grupurile care comunică
în mod constant cu alți actori cum ar fi mediul academic, partidele politice,
instituțiile publice sau mass-media.
Lipsa legăturii cu cei din urmă face ca acoperirea media în sector să fie
redusă și concentrată în jurul organizațiilor-vedetă care fie au abilități și
resurse de comunicare foarte extinse, fie au proiecte spectaculoase din
punct de vedere al potențialului de știre.
Lipsa de cooperare cu mediul academic contribuie la nivelul scăzut de
atractivitate al organizațiilor neguvernamentale pentru absolvenți, dar și la
absența unor programe ample de cercetare care ar putea fi organizate în
parteneriate multianuale.
Nu în ultimul rând, reticența și pasivitatea în a comunica permanent cu
mediul politic și cu instituțiile publice atunci când nu există un subiect la zi
de care acești actori să fie interesați simultan, face ca în momentul luării
de decizii la nivel guvernamental societatea civilă să fie ignorată sau uitată.
Toate acestea sunt cauzate de o lipsă cronică de resursă umană și de timp
din partea organizațiilor, dar și de inexistența unor canale de comunicare
facile între toți cei menționați. Discuțiile curente sunt adesea fie impuse de
proceduri obligatorii (de exemplu consultarea publică în conformitate cu
legea transparenței decizionale) fie ocazionale, spontane în contexte în
care aceștia sunt aduși împreună de terți.

PROBLEMA 31
Puține organizații au o amprentă globală
Nu este o practică uzuală pentru organizațiile din societatea civilă să se
extindă la nivel regional, în primul rând din cauza resurselor limitate, dar și
ca urmare a lipsei de interes, capturați fiind de problemele pe care încearcă
să le rezolve local.
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Puține ONG-uri se înscriu și participă activ în coaliții internaționale sau
rețele regionale sau globale, iar atunci când se întâmplă este mai mult o
chestiune de prestigiu și o fac din motivul de a se asocia din punct de
vedere al imaginii cu alte organizații, nefructificând la maxim oportunitățile
de învățare, schimb de experiență și accesare de resurse pe care astfel de
rețele le-ar putea aduce.
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SOLUŢII

Registrul naţional
al ONG-urilor
Modernizarea interfeței
dintre stat și societatea civilă
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DESPRE SOLUȚIE
Registrul național al ONG-urilor este în acest moment un instrument nefuncțional,
lucru care duce la absența unor date de încredere privind funcționarea sectorului
non-profit. Pentru ONG-uri, multe dintre procedurile birocratice care depind de
interacțiuni cu acest registru sunt dificile și se confruntă cu erori. Prin refacerea și
îmbunătățirea sa, vom avea la dispoziție o soluție modernă, utilă, construită
pentru a oferi o imagine clară a societății civile românești.
Registrul național al ONG-urilor va fi un sistem informatic în care se va putea (1)
verifica disponibilitatea denumirii pentru înființarea unui ONG și (2) consulta
registrul într-un mod simplu și eficient, iar (3) instituția va avea la dispoziție un
mecanism stabil și funcțional de gestionare corectă a bazei de date. Platforma
poate fi interconectată cu alte sisteme, va permite și vizualizare de date agregate
și va permite exporturi de seturi de date prelucrate.
Soluție care poate fi implementată doar cu participarea administrației publice

SCHIMBĂRI
Digitalizarea unei componente majore a interacțiunii dintre sectorul ONG și
statul român;
Accesibilizarea și posibilitatea de utilizare a datelor despre sectorul ONG
într-un format simplu, care permite lucrul avansat cu datele;
Simplificarea operațiunilor de verificare a informațiilor despre ONG-uri de către
finanțatori sau alte instituții.
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ONG Hub
Toate soluțiile puse de Code for Romania
la dispoziția sectorului non-profit, într-un singur loc
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DESPRE SOLUȚIE
Nu toate ONG-urile dispun de resurse tehnice, materiale sau umane suficient de
specializate și diverse care le sunt necesare pentru a-și putea desfășura în condiții
bune activitatea. Iar sectorul ONG are nevoie de soluții specifice, simplificate și
centralizate. ONG Hub va fi platforma unde sectorul non-profit va putea accesa
dintr-un singur loc toată infrastructura de soluții digitale pe care Code for Romania le
pune la dispoziția societății civile (Redirecționează.ro, VotONG, Website Factory etc).
Construit ca un sistem de single-sign-on, ONG Hub permite organizațiilor accesul
gratuit cu credențiale unice la un centralizator care îi ajută să identifice și să
folosească soluțiile puse la dispoziție pro-bono de Code for Romania. Sistemul este
un dashboard simplu de unde un ONG poate fie să acceseze platforme precum
Redirecționează.ro sau VotONG fie să solicite sprijin pentru instalarea unor sisteme
customizate precum Paul, Alex sau Teo. Tot aici, organizația își va putea menține un
profil unic actualizat pe baza căruia accesul la toate aceste servicii va putea fi
garantat și făcut disponibil permanent. Datele stocate de ONG Hub despre sector,
anonimizate și agregate, vor putea fi deschise publicului larg.

SCHIMBĂRI
Simplificarea accesului organizațiilor neguvernamentale la întreg pachetul de
soluții construite pentru creșterea capacității sectorului ONG;
Accesibilizarea unui ecosistem de aplicații menite să ușureze viața oricărei
organizații;
Consolidarea unor profiluri de ONG actualizate care agregă date anonimizat.
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Website Factory: ONG
Site-uri ușor de construit
pentru toate ONG-urile din România
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DESPRE SOLUȚIE
Pentru cele mai multe dintre ONG-uri nu există o soluție simplă, utilizabilă de
către persoane fără aptitudini tehnice și adaptată nevoilor lor specifice. Website
Factory: ONG va fi o soluție care va permite oricărui ONG să își construiască ușor
un website care să ofere principalele tipuri de conținut de care organizațiile au
nevoie, soluții pentru prezentarea rapoartelor, pentru strângere de fonduri și
comunicare cu publicurile-țintă etc.
Website Factory: ONG este o soluție unică, dezvoltată unitar, care poate fi apoi
reutilizată de orice organizație. Astfel, fiecare asociație va avea posibilitatea să-și
construiască un site care să conțină informațiile esențiale și relevante pentru o
bună comunicare cu donatorii și cu publicul larg. Compusă din module simple,
accesibilizate, care facilitează publicarea de informații, de cod de conduită, de
documente oficiale, cu template-uri de rapoarte anuale și integrată cu module de
colectare de donații online, această soluție vine în sprijinul întregului sector,
pro-bono pentru a le ajuta să comunice mai eficient și să își crească capacitatea
de strângere de fonduri.

SCHIMBĂRI
Organizațiile neguvernamentale vor avea acces la o soluție simplu de folosit
prin care vor putea avea un website public modern, complet și gratuit;
Publicul va putea comunica și interacționa online cu organizațiile pe care le
susține prin mecanismele puse la dispoziție de această soluție;
Organizațiile îsi reduc costurile și comunică mai eficient, mai simplu și mai
sustenabil.
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Paul
Manager de baze de date pentru ONG-uri
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DESPRE SOLUȚIE
În funcție de specificul său, fiecare asociație lucrează cu instrumente multiple și
baze de date care nu comunică între ele, fiind astfel dificil pentru cei care operează
cu aceste date să extragă informații utile și să poată avea mai multă claritate în
managementul publicurilor-țintă, al donatorilor și tuturor celorlalți stakeholderi.
Paul este asistentul ONG-urilor, specializat în lucrul cu bazele de date, fiind un
instrument open-source ușor de utilizat și adaptabilă nevoilor fiecărei organizații.
Construit cu un nivel de flexibilitate uriaș, Paul permite consolidarea de baze de
date din surse multiple, uniformizarea și curățarea lor și apoi concatenarea,
prelucrarea, filtrarea și exportarea acestora. Paul poate fi integrat și cu serviciile
de WooCommerce pentru cei care au magazine online de produse ale organizației
și cu servicii de newslettere, de tip Mailchimp.

SCHIMBĂRI
Simplificarea stocării și agregării de baze de date în mod securizat care
permite organizațiilor să analizeze informații și date din surse multiple;
Analiza în profunzime a informațiilor disponibile în arhiva organizației pentru a
lua decizii cât mai bune în strategiile de sustenabilitate.
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Alex
Asistentul open-source pentru
managementul bugetului organizațiilor
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DESPRE SOLUȚIE
În lipsa unor servicii specializate, pentru multe dintre ONG-urile din România,
managementul și planificarea bugetelor poate fi o problemă consumatoare de
resurse și timp. Alex este asistentul open-source care ajută societatea civilă să își
gestioneze mai bine resursele financiare. Fiecare asociație va putea menține
separat contabilitatea pentru fiecare contract de sponsorizare, având apoi
posibilitatea de a face ușor raportarea cheltuielilor.
Structurat luând în calcul diferitele modele de granturi și sponsorizări pe care le
primesc organizațiile și integrând modelele standard de extrase de cont, Alex va
ajuta organizația să țină o evidență clară a tuturor tranzacțiilor financiare și a
disponibiltății fondurilor pe care le administrează.

SCHIMBĂRI
Simplificarea managementului financiar al organizațiilor neguvernamentale;
Igienizarea proceselor de raportare financiară și menținerea evidenței
contractelor de sponsorizare, a donațiilor individuale și a cotizațiilor membrilor
asociați;
Gestionarea ușoară a nevoilor de raportare către finanțatori.
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Teo
Asistentul open-source pentru
managementul comunităților de voluntari
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DESPRE SOLUȚIE
În activitatea lor, ONG-urile lucrează cu numeroși voluntari cu abilități și
disponibilități diverse. Voluntarii sunt o componentă esențială în viața societății
civile, dar numai managementul lor poate fi o activitate consumatoare de timp și
resurse prețioase. Teo este asistentul open-source care ajută societatea civilă să
își gestioneze mai bine comunitățile de voluntari, contractele de voluntari și
bazele de date care îi conțin.
Construit ca un sistem cu două componente - una web și una mobilă, Teo ajută
organizațiile să păstreze legătura cu voluntarii, să țină o evidență a acestora și a
orelor lucrate pro-bono de ei, precum și a contractelor de voluntariat pe care le
administrează.

SCHIMBĂRI
Gestionarea simplă a comunităților de voluntari;
Managementul relației contractuale cu voluntarii unei organizații;
Creșterea nivelului de engagement cu comunitatea.
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Cris: HowToNGO
Resurse de învățare
pentru specialiștii din sectorul ONG
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DESPRE SOLUȚIE
Cel de-al patrulea asistent pentru ONG-uri, alături de Paul, Teo și Alex, Cris este o
platformă de e-learning pentru organizațiile din societatea civilă. Un punct unic de
învățare, cu resurse solide pentru toate tipurile de organizații, grupate pe categorii
de activități și însoțite de materiale suport pentru oricine dorește să se
perfecționeze.
Platforma web va fi construită ca un centru online de învățare și va putea reda
materiale scrise, video-uri, traininguri și cursuri, modele de documente,
template-uri predefinite și multe alte resuse utile pentru ONG-uri.

SCHIMBĂRI
Centralizarea resurselor de învățare pentru mediul ONG într-o platformă unică;
Identificarea nevoilor de învățare pentru care nu există resurse disponibile și
crearea lor;
Crearea unui centru de educație online pentru toți angajații și voluntarii din
sector.
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Redirecţionează.ro
Colectarea formularelor prin care
poți redirecționa 3,5% din impozit, digitalizată
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DESPRE SOLUȚIE
În fiecare an, orice cetățean poate alege să redirecționeze 3.5% din impozitul pe
venit către o cauză în care crede și pe care vrea să o susțină. Cu toate aceste,
majoritatea nu o fac niciodată din două motive: un proces greoi și lipsa
informațiilor centralizate cu privire la ONG-urile pe care le-ar putea susține. Mai
mult, și ONG-urile se confruntă cu dificultatea de a transmite mesajul legat de
redirecționare către audiențe foarte largi, într-un mod simplu, fără consum de
resurse suplimentare. Redirecționeaza.ro conține informații despre peste 2000 de
ONG-uri care pot fi susținute prin simpla redirecționare a 3.5% din impozitul pe
venit. Prin digitalizarea formularului 230 am eliminat nevoia unui contact direct
între organizații și susținători, multe organizații neavând la dispoziție resursele
necesare pentru a desfășura acțiuni publice offline. Până în anul 2021 inclusiv prin
platformă s-au colectat peste 40.000 de formulare.

SCHIMBĂRI
Digitalizarea procesului de colectare de formulare de redirecționare a
impozitului pe venit și simplificarea procedurilor pentru cetățean;
Creșterea contribuțiilor cetățenilor la bugetele organizațiilor;
Promovarea organizațiilor locale și regionale către audiențe mai largi.
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VotONG
Alegeri transparente
pentru reprezentanții societății civile
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DESPRE SOLUȚIE
VotONG este o platformă care facilitează procesul de desemnare a reprezentanților
societății civile în diferite instituții publice precum Consiliul Economic și Social,
Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD), Consiliul Suprem al
Magistraturii și alte instituții. În platformă se vor organiza runde electorale în care
organizațiile neguvernamentale pot nominaliza proprii candidați, pot susține
deschis o candidatură și pot vota în cadrul alegerilor deschise.
VotONG s-a lansat în anul 2020 odată cu prima rundă electorală pe care a
găzduit-o, cea dedicată Consiliului Economic și Social. În VotONG sunt prezente
deja, la doar șase luni de la lansare aproape 900 de organizații.

SCHIMBĂRI
Primul mecanism permanent de autoreglementare pentru societatea civilă
românească;
Derularea de alegeri transparente și numirea de reprezentanți legitimi în
structurile statului;
Coalizarea societății civile în jurul unui proces democratic construit special
pentru sector.
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Practice for Good
Oportunități de practică în sectorul ONG
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DESPRE SOLUȚIE
Deși organizațiile neguvernamentale sunt poate cel mai dinamic loc de muncă în
care un student sau un proaspăt absolvent ar putea activa pentru a câștiga
experientă, mediul ONG nu este o destinație obișnuită pentru acesta. Propunem
construirea unei platforme web dedicate publicării de anunțuri de practică și
internship în ONG-uri care, cu ajutorul mediului universitar poate ajunge la
îndemâna studenților care caută oportunități de învățare și de efectuare a
stagiilor obligatorii de practică.
Website-ul este construit similar unei platforme de joburi, care permite
organizațiilor să publice anunțuri și să atragă cât mai mulți candidați, dar este
echipat și cu o zonă de conținut care ajută la explicarea și promovarea meseriilor
specifice sectorului ONG.

SCHIMBĂRI
Consolidarea relației dintre mediul ONG și cel academic;
Atragerea de resurse umane către sectorul ONG și creșterea apetitului
acestora pentru o carieră în domeniu;
Promovarea organizațiilor din societatea civilă către publicul tânăr.
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Centru Civic 3.0
Centralizatorul serviciilor oferite de sectorul ONG
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DESPRE SOLUȚIE
Centru Civic este primul centralizator al serviciilor pe care societatea civilă le pune
la dispoziția cetățenilor români. Soluția a pornit ca un agregator al tuturor
aplicațiilor civice dezvoltate de ONG-uri, instituții sau cetățeni din România. În
noua versiune, Centru Civic va deveni locul unde, printr-o căutare simplă, fiecare
cetățean va avea la dispoziție informațiile necesare despre toate serviciile oferite
de sectorul ONG care vizează o anumită problemă, scoțând în evidență
importanța și amploarea sectorului non-profit în societatea românească.

SCHIMBĂRI
Accesibilizarea informațiilor despre serviciile pe care organizațiile din
societatea civilă le pun la dispoziție cetățenilor;
Colectarea de date din sector despre activitatea, impactul și calitatea
serviciilor oferite de organizațiile non-profit;
Oferirea unei imagini de ansamblu asupra dimensiunii imense a activității
societății civile în România.
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Societatea Civila 30+
Istoricul complet al societății civile în România
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DESPRE SOLUȚIE
Concentrată în câteva studii, rapoarte sau secțiuni dedicate din lucrări de
specialitate, istoria sectorului ONG nu este accesibilă oricui la un click distanță ci
implică eforturi considerabile de căutare, colectare și analizare de informații
trunchiate și uneori foarte subiective.
Societatea civilă 30+ este o platformă care marchează începutul unui efort de
documentare al istoricului sectorului ONG printr-o serie de materiale de sinteză,
povești, resurse de informații și multe alte materiale atent construite despre
primele trei decenii ale mediului ONG în România cu scopul de a continua acest
proces mai departe.

SCHIMBĂRI
Documentarea și deschiderea publică a istoricului societății civile din România;
Cetățenii, mass-media și organizațiile noi vor avea la dispoziție o sursă de
informare completă despre sectorul ONG;
Construirea fundației unui punct unic de centralizare și arhivare de informații
despre mediul neguvernamental.
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DateONG
Toate informațiile despre sectorul ONG din România
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DESPRE SOLUȚIE
Sectorul ONG este unul dintre principalii factori care au influențat, prin eforturi
susținute, creșterea transparenței din partea instituțiilor publice. Principiul
transparenței trebuie să se aplice inclusiv societății civile și, pentru aceasta,
DateONG va fi platforma care va aduce într-un singur loc informațiile esențiale
despre sectorul ONG din România.
Construit ca un agregator de informații, DateONG are două componente
interconectate: (1) un sistem de integrare de date în mod automat din multiple
surse precum registrul ONG, Ministerul Finanțelor, ONG Hub și toate aplicațiile din
ecosistemul pe care îl deservește precum și alte surse accesate fie automat, fie
manual și (2) o interfață de vizualizare de date care va permite utilizatorilor să
navigheze prin informațiile disponibile într-un mod interactiv pentru a vedea
imaginea de ansamblu a sectorului în România, conexiunile dintre actori, relațiile
de asociere, finanțare sau subordonare etc.

SCHIMBĂRI
Centralizarea și deschiderea datelor despre arhitectura sectorului ONG;
Accesibilizarea informațiilor pentru publicul larg.
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Platforma Donatorilor
Prima platformă de date deschise
despre finanțările din România
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DESPRE SOLUȚIE
Platforma Donatorilor își propune să aducă o mai mare claritate asupra investițiilor
strategice în sectorul non-profit devenind astfel un punct esențial de informare cu
privire la alocarea sprijinului financiar în domenii specifice de intervenție,
identificarea de noi oportunități de finanțare în domenii încă neexplorate, crearea
de mecanisme de co-finanțare și descoperirea de noi actori neguvernamentali și
proiectele acestora. Sectorul neguvernamental și publicul larg vor avea acces la un
punct central de informare cu date actualizate și standardizate, urmând o
taxonomie comună și o mecanică simplă de colectare, permanentă și consistentă.
Până în luna aprilie 2021, în Platforma Donatorilor s-au deschis date din partea a
15 finanțatori și 19 Fundații Comunitare, reprezentând granturi în valoare totală
de 45,7 milioane de euro.

SCHIMBĂRI
Standardizarea colectării de date despre finanțarea mediului ONG;
Deschiderea de date pentru finanțatori și încurajarea formării de coaliții pentru
a interveni cât mai eficient în ariile cele mai vulnerabile.
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Funding Call
Platformă de call-uri de finanțare
deschisă tuturor
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DESPRE SOLUȚIE
Mulți dintre finanțatorii care organizează call-uri de finanțare își construiesc sau
administrează platforme complexe care au doar acest scop, unele dintre ele
nefiind complet funcționale sau prezentând breșe de funcționare. Funding Call va
fi o platformă de call-uri de finanțare deschisă oricărui finanțator, prin care aceștia
vor putea, cu un minim de costuri, să organizeze aceste call-uri de în mod simplu,
fără să fie nevoie să își construiască propriile soluții costisitoare și având la
dispoziție toate funcționalitățile de care au nevoie.
Funding Call permite finanțatorilor să publice regulamentele rundelor de
finanțare, să configureze formulare de aplicare, să aloce un juriu, să seteze un
mecanism de calcul al scorurilor și apoi să selecteze toate aplicațiile primite și
declarate câștigătoare. ONG-urile pot accesa toate rundele active simplu și pot
aplica ușor la call-uri direct prin platformă.

SCHIMBĂRI
Simplificarea procedurilor de organizare de call-uri de finanțare pentru donatori;
Centralizarea de informații despre apelurile deschise de finanțatori multipli.
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Finanţări Publice
Platformă de call-uri de finanțare
deschisă instituțiilor publice
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DESPRE SOLUȚIE
Multe dintre instituțiile publice organizează call-uri de finanțare, însă organizarea
acestora poate fi dificilă și costisitoare. Platforma Finanțări publice va permite
tuturor instituțiilor publice să organizeze, fără expertiză tehnică și costuri
nejustificate, astfel de call-uri transparente, ușor verificabile și accesibile tuturor.
Soluția tehnică este o aplicație web dedicată reutilizării de către autoritățile
publice care acordă fonduri sectorului ONG în care aceștia vor putea publica
regulamente, informații și alte date relevante despre rundele de finanțare, își vor
putea construi formularele de aplicare, vor putea juriza și evalua propunerile, iar
ulterior vor putea menține un istoric al raportărilor de proiect primite.

SCHIMBĂRI
Accesibilizarea procesului de aplicare la runde de finanțare organizate de
instituții publice;
Simplificarea procesurilor de organizare de runde de finanțare pentru instituții.
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OBIECTIVE PROIECTATE
OBIECTIV 1: ALEGERI CORECTE. ALEGĂTORI INFORMAȚI
Vot România

Vot Diaspora

Count Us In

Monitorizare Vot

Ochii pe vot

Rezultate Vot

Catalog Politic

Swipe Politics

Ghidul complet al alegătorului din
România

O estimare precisă a numărului românilor
din diaspora

Un instrument pentru alegătorii care vor
să raporteze nereguli în procesul de vot

Catalogul persoanelor din funcții publice
din România

Ghidul complet al alegătorului din
diaspora

Digitalizarea procesului de observare a
alegerilor

Rezultate puse în context pentru fiecare
rundă electorală

Vezi cine sunt politicienii din orașul tău

OBIECTIV 2: ACCES LA LEGISLAȚIE
Draft Legislativ

Consultare Publică

Expert Consultation

Legi în Lucru

Platforma de legislație locală

Legea pe bune

Ce zice Legea

EduLex

Editare colaborativă și documentare în
realizarea legilor

Proces accesibil și eficient de consultare
cu grupuri de experți

Legislația de zi cu zi, accesibilă întregii
comunități

Informații accesibile despre legile care ne
influențează viața
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Consultare publică eficientă cu toți
cetățenii unui oraș

Urmărirea proiectelor de lege, accesibilă
fiecărui cetățean

Dicționar simplu de legislație pentru toți
cetățenii

Educație juridică și ajutor legal pentru
adolescenți
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Zi de Zi

Platformă de storytelling pentru
implicare civică

OBIECTIV 3: DATE DESCHISE
Data Portal

Data Scientists Hub

Declarații de Avere

Banii din Politică

Platformă de date deschise și vizualizare
de seturi de date

Digitalizare prin crowdsourcing a
declarațiilor de avere

Platformă colaborativă dedicată
specialiștilor în analiza de date

Vizualizare interactivă de date pe
bugetele partidelor

OBIECTIV 4: O SOCIETATE CIVILĂ PUTERNICĂ
Registrul Național ONG

Modernizarea interfeței dintre stat și
societatea civilă

Website Factory: ONG

Site-uri ușor de construit pentru toate
ONG-urile din România

Alex

ONG Hub

Toate soluțiile puse de Code for Romania
la dispoziția sectorului non-profit, într-un
singur loc

Redirecționează

Colectarea formularelor prin care poți
redirecționa 3,5% din impozit, digitalizată

Asistentul open-source pentru
managementul bugetului organizațiilor

Paul

Teo

Funding Call

Vot ONG

Centru Civic

DateONG

Finanțări Publice

Asistentul open-source pentru
managementul comunităților de voluntari

Alegeri transparente pentru
reprezentanții societății civile

Toate informațiile despre sectorul ONG
din România

Manager de baze de date pentru ONG-uri

Platformă de call-uri de finanțare
deschisă tuturor

Centralizatorul serviciilor oferite de
sectorul ONG

Platformă de call-uri de finanțare
deschisă instituțiilor publice
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Cris. How to NGO

Societatea Civilă 30+

Platforma Donatorilor

Practice for Good

Resurse de învățare pentru specialiștii din
sectorul ONG

Prima platformă de date deschise despre
finanțările din România

Istoricul complet al societății civile în
România

Oportunități de practică în sectorul ONG

OBIECTIV 5: O MAI BUNĂ RELAȚIE CETĂȚEAN-STAT
Registrul Instituțiilor Publice

Website Factory: Guvern

Website Factory: Primărie

Biroul de Propuneri

Bugetare Participativă

Public Report

Acces la Informații

Te Reprezintă

Calendarul Orașului

Audiere Publică

O cartografiere simplă a tuturor
instituțiilor din România și a atribuțiilor lor

Site-uri funcționale, ușor de construit
pentru toate primăriile din România

Portalul unde cetățenii au un cuvânt de
spus privind bugetul local

Acces ușor la informațiile de interes
public

Solicitări de desfășurare de evenimente,
simplu și transparent

Inițiativa Legislativă

Toate informațiile necesare pentru
inițiative legislative cetățenești
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Site-uri funcționale, ușor de construit
pentru toate instituțiile guvernamentale

Portalul unde cetățenii pot trimite
sugestii administrației locale

Platformă unică de sesizări către
administrația publică

Află cine sunt toți aleșii tăi și intră în
legătură cu ei

Un instrument structural pentru
organizarea audierilor publice
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OBIECTIVE VIITOARE
OBIECTIV 6: PRIMĂRII FUNCȚIONALE
Începe în martie 2021
Primăriile și celelalte autorități locale sunt printre primele instituții cu care cetățenii
au contact în relația lor cu statul. Nevoia bunei funcționări prin procese interne este
cu atât mai intens resimțită. Funcționarea bună, în primul rând la nivel intern, va face
în mod natural ca interacțiuni dificile ale cetățenilor cu primăriile să devină mai ușoare
și mai eficiente.

OBIECTIV 7: INSTITUȚII CENTRALE FUNCȚIONALE
Începe în martie 2022
Pentru a putea răspunde nevoilor cetățenilor și a oferi servicii publice de calitate,
instituțiile centrale trebuie să aibă întâi procese clare și eficiente prin care să își
gestioneze activitatea internă. Digitalizarea poate îmbunătăți felul în care instituțiile
funcționează și comunică unele cu altele, făcându-le nu doar mai transparente, ci și
mai apropiate de nevoile reale ale cetățenilor.

OBIECTIV 8: JURNALIȘTI EFICIENȚI
Începe în martie 2023
Rolul fundamental al presei este acela de a monitoriza acțiunile factorilor de decizie,
observând neregulile și informând publicul. “Câinele de pază al democrației“ trece în
ultimii ani printr-o perioadă de transformare și reinventare, fiind în căutarea acelor
instrumente digitale prin care să poată răspunde exigențelor actuale.

OBIECTIV 9: ACCES LA CULTURĂ
Începe în martie 2024
Cultura este un factor determinant în creșterea calității vieții, făcând-o mai plină de
sens, mai frumoasă și mai armonioasă. Pentru creatori, uneltele digitale pot să asigure
o gestionare mai bună a resurselor, în timp ce pentru consumatorii de cultură,
tehnologia poate reprezenta o cale ușoară prin care pot avea acces la producții artistice.
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