




MECANISME DE FINANŢARE, SURSE CE POT FI 
ACCESATE DE ONG-URI ROMÂNEŞTI 

Cele mai importante mecanisme de finanţare şi surse ce pot fi accesate 
de ONG-uri din România

În România, ONG-urile au la dispoziţie o serie de mecanisme financiare 
reprezentate de grant-uri şi subvenţiile din fondurile publice şi grant-uri 
din partea fundaţiilor şi asociaţiilor naţionale şi internaţionale.
Totodată, ONG-urile pot atrage fonduri prin sponsorizări în bani sau în 
natură din partea persoanelor fizice sau juridice, din direcţionarea a 2% din 
impozitul pe venit de către persoanele fizice, sau din direcţionarea a 20% 
din impozitul pe profit de către persoanele juridice. 

Cine, ce, cum?
Mecanisme şi surse de finanţare domestice / internaţionale:
Finanțări din fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene
Acordul de parteneriat (AP) semnat de România pentru perioada 2014 - 2020 include cinci fonduri structurale 
și de investiții europene (fonduri ESI): Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), Fondul de coeziune 
(FC), Fondul social european (FSE), Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și Fondul 
european pentru pescuit și afaceri maritime (EMFF). 

În cadrul fondului structural FSE de desfăşoară în perioada 2014 – 2020 Programul Operaţional Capital 
Uman, în cadrul căruia ONG – urile interesate pot depune propuneri de proiecte în conformitate cu calendarul 
lansărilor de proiecte disponibil la http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014.

Accesarea fondurior europene are avantajul că pot fi obţinute finanţări de dimensiuni mari, care nu pot fi 
obţinute din alte surse de finanţare. Dezavantajul acestui mecanism este faptul că durata procesului de accesare 
este mai lungă din cauza procedurilor care trebuie îndeplinite. 

Finanţările guvernamentale pot fi de două tipuri : directe sau indirecte. 
Finanţările directe constau în sprijin financiar alocat din bugetul public la nivel central şi sunt administrate prin 
agenţii guvernamentale, cum sunt ministerele. Acestea pot fi :

•	 Subvenții acordate de stat în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi 
fundaţiilor române cu personalitate juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială. Acestea 
sunt acordate de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

•	 Finanţări nerambursabile din fonduri publice în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor 
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general. Acestea sunt acordate 
prin intermediul Primăriilor. 

•	 Programe de interes naţional administrate de ministerele sau agenţiile guvernamentale de resort.
Finanţările indirecte pot lua forma unor avantaje fiscale, cum este, de exemplu, necolectarea impozitului pe 
venit pentru organizaţiile neguvernamentale. 



Granturi de la fundații străine și organizații internaționale
Există o serie de organizaţii şi fundaţii internaţionale care acordă granturi ONG-urilor româneşti pentru 
proiecte de sănătate.  Pentru o mai bună informare legată de finanțările curente, ONG-urile trebuie să acceseze 
periodic paginile acestora de internet în vederea identificării call-urilor active :
Open Society Foundations este o rețea internațională de finanțări care spijină financiar grupurile societății 
civile din întreaga lume, urmărind consolidarea statului de drept, respectarea drepturilor omului, a minorităților 
și a diversității de opinii; susținând alegerea democratică a guvernelor și o societate civilă puternică, care să 
ajute la responsabilizarea guvernelor față de cetățeni.   
În materie de sănătate, OSF finanțează proiecte care vizează accesul la servicii de sănătate, drepturile 
persoanelor cu dizabilități, reforma politicilor în materie de droguri, reducerea riscurilor, îngrijire paliativă, 
drepturile LGBTI, policitile în materie de sănătate, drepturile persoanelor de etnie romă, drepturile lucrătorilor 
sexuali și drepturile femeilor. 

Marea majoritate a granturilor OSF se îndreaptă către organizații. De principiu, aceste organizații sunt abordate 
direct de către OSF și invitate să depună cereri de finanțare sau propuneri de finanțare. Cu toate acestea, 
există un număr mai mic de granturi care sunt oferite organizațiilor prin intermediul apelurilor deschise. 

O listă a acestor granturi poate fi consultată la această adresă: https://www.opensocietyfoundations.org/grants-
search-results/39/all/all/all/all

Granturi oferite de companii private românești
Raiffeisen Comunități este un program care încurajează organizațiile și instituțiile din România să dezvolte și 
să implementeze programe de responsabilitate socială în beneficiul comunității, care să ducă la îmbunățirea 
nivelului de trai din România. www.raiffeisencomunitati.ro 

Bugetul total al Programului de Granturi este în limita a 100.000 EURO, în cadrul căruia sunt finanțate 
10 proiecte. Contribuția organizației aplicante (din surse proprii sau alte surse de finantare) trebuie să fie de 
minimum 20% din valoarea proiectului.

Solicitanții eligibili sunt persoanele juridice menționate și acceptate ca beneficiari ai sponsorizării, în conformitate 
cu prevederile Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, și trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 

•	 Persoana juridică aplicantă are experiență de minimum 2 ani în deservirea grupurilor țintă.
•	 Persoana juridică aplicantă este acreditată în acordarea serviciilor propuse în proiect (acolo unde 

acreditarea este necesară).
•	 Persoana juridică aplicantă a depus bilanțul financiar pentru ultimul an fiscal.
•	 Persoana juridică are un raport anual sau un alt mecanism de raportare transparentă a activității 

organizației (site web, material anual de prezentare, raport de audit etc.).

Domenii eligibile: educație financiară (pentru copii și tineri, prin programe educaționale), servicii sociale și de 
sănătate (pentru îmbunătățirea nivelului de trai, a stării de sănătate, nivelului de independență și șanselor 
de integrare pe piața muncii) și ecologie urbana (proiecte de protejare a mediului inconjurător). 

Fundația Vodafone desfășoară anual campania de finanțare ”Fondul pentru Fapte Bune”, prin care susține 
proiecte derulate de organizaţii neguvernamentale în domeniile educaţiei, sănătăţii şi serviciilor sociale, în 
beneficiul copiilor, tinerilor şi bătranilor defavorizaţi social, economic sau fizic. www.fundatia-vodafone.ro

În anul 2016 valoarea rundei de finanțare a fost de 300.000 euro, iar proiectele depuse au fost finanțate în 
limita a 50.000 euro, Fundația Vodafone rezervându-și dreptul de a finanța doar o parte din suma solicitată 
sau de a crește valoarea finanțării. 



Condiții de eligibilitate a proiectelor:
•	 sunt propuse de o organizaţie neguvernamentală (asociație, fundație sau federație), înregistrată legal 

în România conform Ordonanței 26/2000 și acreditată pentru acordarea serviciilor propuse în proiect (acolo 
unde acreditarea este necesară); 

•	 aplicantul are experienţă organizațională în derularea de proiecte similare; 
•	 beneficiarii acestora sunt un grup, nu o persoană; 
•	 organizația a depus bilanțul financiar pentru ultimul an fiscal și are minim 2 ani de activitate de la 

înființare; 
•	 organizația are un Raport Anual și mecanisme de raportare transparentă a activității sale (ex. site web 

sau pagina Facebook sau raport de audit etc.); 
•	 Perioada de implementare a proiectelor este de maxim 12 luni.

Companii farmaceutice. În România, companiile farmaceutice oferă finanţare periodic pentru proiecte legate 
de sănătate, prin îmbunătăţirea accesului la sănătate şi prin donaţii de medicamente. Două dintre companiile 
farmaceutice implicate în acest demers sunt Bayer (www.bayer.ro) şi Zentiva (www.zentiva.ro), ale căror site-uri 
pot fi accesate periodic în vederea identificării finanţărilor disponibile. 

Site-uri care pot fi consultate periodic:
•	 www.granturi.ro
•	 www.finantare.ro
•	 http://www.stoptb.org/global/awards/tbreach/
•	 www.fdsc.ro

Fundraising comunitar 
Printre cele mai utilizate metode/tehnici de fundraising comunitar se regăsesc următoarele:
Donații prin SMS. Este o metodă populară de atragere de fonduri, atât datorită sistemului facil prin care un 
donator poate direcționa bani spre o cauza în care crede, cât și a costurilor reduse pentru organizații care 
organizează campanii de strângere de fonduri prin SMS. 

Colectele stradale pot fi o bună metodă de fundraising pentru organizațiile care se bucură de vizibilitate în 
comunitate și care pot dispune de un număr mare de persoane care să participe la colecta stradală. O rată de 
succes mai mare o au colectele stradale care beneficiază de promovare media.

Debitul direct presupune existența unui acord între bancă, clientul băncii și organizația beneficiară, prin care 
banca este autorizată să efectueze automat plăți din contul clientului către organizație la un interval de timp 
prestabilit și având ca obiect sume de bani prestabilite.

Urnele de donații sunt amplasate de obicei în spații comerciale sau spații des circulate, care pot asigura paza 
acestora. Acestea trebuie personalizate astfel încât să conțină un mesaj clar.

Evenimentele de atragere de fonduri pot lua forme diverse, de la gale de premiere, licitații, concerte, evenimente 
de sărbători, festivaluri, până la competiții sportive, evenimente gastronomice, piese de teatru etc. Pe lângă 
strângerea de fonduri, acest gen de evenimente ajută la extinderea rețelei de donatori, întărirea imaginii 
organizației și creșterea vizibilității acesteia,  recrutarea de noi voluntari și atragerea atenției asupra cauzei 
susținute. 

Peer to peer fundraising este o metodă de fundraising prin care susținătorii și donatorii organizației sunt 
mobilizați pentru a atrage fonduri în numele organizației, având ca avantaj principal crearea unei rețele extinse 
de donatori.



Sponsorizări din partea companiilor. Este o metodă de atragere de fonduri din partea companiilor prin contracte 
de sponsorizare în baza Legii nr. 32/1994. Obținerea unei sponsorizări din partea companiilor necesită o etapă 
de documentare premergătoare în vederea identificării persoanei care poate fi abordată din cadrl companiei, a 
obiectivelor comune sau a sumei. 

Donațiile salariale sunt făcute de angajați direct din salariul lor către organizația neguvernamentală, printr-un 
sistem susținut de compania pentru care lucrează. De cele mai multe ori, compania ai cărei angajați aleg să facă 
donații salariale, dublează sumele strânse de la angajați. 

Resurse:
•	 http://www.sl ideshare.net/TechSoupRo/instrumente-si-

mecanisme-de-fundraising-pentru-onguri
•	 http://www.arcromania.ro/content/documente/resurse_membri/

Ghid%20Donatii%20Salariale.pdf
•	 http://www.donatie.ro/






