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Secţiunea 1
ABC de planificare



8

Cum să planifici eficient  
dacă eşti ONG? 
 

 

 

 

 

 

 

 

Reţeta unui proiect de succes pentru o organizație neguvernamentală este 

mixul potrivit dintre planificare, monitorizare şi control. Învaţă cum să 

planifici eficient pentru a implementa mai uşor şi mai eficient proiectele 

organizației tale.

Când planifici un proiect, ţine cont de:

• Nevoia socială pe care vrei să o rezolvi

• Care sunt principalele obiective?

• Ce beneficii vor fi aduse?

• Clarifică rezultatele aşteptate

• Stabileşte o serie de etape intermediare în proiect

După realizarea planului proiectului şi împărţirea responsabilităţilor în 

cadrul echipei de proiect, stabileşte întâlniri lunare de evaluare şi analiză a 

proiectului.

METODA AGILE
Una dintre cele mai eficiente metode de management este cea prin care 

împărţiţi un proiect în mai multe sub-componente. În felul acesta, vei 

putea urmări mai uşor rezultatele şi vei putea prioritiza activităţile. În plus, 

făcând management pentru un proiect mai mic, vei reuşi să programezi 

activităţi şi să gestionezi mai uşor devierile de la planul iniţial. 

Tot în planul pus pe hârtie, este bine să defineşti parametri prin care vei 

analiza rezultatele proiectelor pe care le veți implementa. ”În principiu, 

ne propunem să oferim anumite servicii de o anumită calitate. Trebuie 

INFO POINT
Urmăreşte înregistrarea trainingului online despre planificare susţinut de Cezarina 

Niculae şi Cosmin Ion, voluntari ING Bank

http://educatiefinanciara.techsoup.ro/cum-sa-planifici-eficient-ca-ong/
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să monitorizăm în permanenţă calitatea produselor pe care le livrăm.”, 

spune Cosmin Ion, Business Development Manager în cadrul ING Bank şi 

voluntar în cadrul proiectului de Educaţie Financiară pentru ONG-uri.

Nu uita nici de planul de comunicare când începi planificarea. Un plan de 

comunicare ar trebui să includă rapoarte intermediare şi modalităţi de 

escaladare a potenţialelor probleme. ”Degeaba am un proiect dacă nu-l 

comunic aşa cum trebuie. Rapoartele intermediare sunt un instrument 

de lucru foarte util, care mă ajută să mă poziţionez în permanenţă, să 

ştiu unde sunt, să comunic ce am facut şi ce mai am de făcut tuturor 

membrilor echipei şi sponsorilor.”, spune Cosmin Ion, voluntar ING Bank.

SEMNALE DE ALARMĂ ÎN MANAGEMENTUL PROIECTELOR
Cum îţi dai seama că proiectul tău începe să aibă probleme? Urmăreşte 

aceste semnale de avertizare:

• Dacă apar variaţii, devieri în program sau alte costuri încă din fazele 

incipiente ale proiectului. De obicei, aceste devieri cresc precum bulgărele 

de zăpadă! Corectează aceste tendinţe rapid.

• Asigură-te că toate activităţile planificate sunt într-adevăr duse la bun 

sfârşit. S-ar putea să crezi că un obiectiv intermediar a fost finalizat şi 

în realitate să se lucreze în continuare pentru el. Acest lucru înseamnă 

adesea resurse blocate, depăşiri de program sau costuri suplimentare.

• Dacă trebuie ca echipa de proiect să facă ore suplimentare, în special în 

fazele incipiente ale proiectului.

• Dacă moralul echipei de proiect nu este foarte bun şi calitatea 

rezultatelor obţinute în cadrul proiectului începe să scadă.

• Dacă activităţi importante precum verificarea calităţii serviciilor oferite 

sau monitorizarea costurilor încep să fie neglijate (în special din lipsă de 

timp).

PLANUL DE AFACERI PENTRU ONG-URI
Chiar dacă profitul economic nu este obiectivul urmărit, un plan bun de 

proiect trebuie să aibă în vedere:

• Un scenariu cât mai realist, întocmit în urma analizei mai multor 

alternative (scenariu optimist, pesimist)

• Un test de stres, adică simularea situației în care unul sau mai mulţi 
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parametri pe care se bazează planul de afaceri evoluează în condiţii 

nefavorabile (ex: numărul de participanţi la un eveniment caritabil 

scade vertiginos din cauza vremii nefavorabile)

• Analiza temeinică a cheltuielilor potenţiale şi identificarea unor surse 

realiste de finanţare

PLANUL DE REZERVĂ
Fiecare proiect trebuie să aibă un plan de rezervă în cazul în care apar 

evenimente neprevăzute. 

“Luaţi în considerare situația financiară din ultimii ani, rezultatele 

proiectelor anterioare şi definiţi parametrii volatili la nivel de proiect”, 

spune Cezarina Niculae, Lending Specialist ING Bank şi voluntară în 

cadrul proiectului de Educaţie Financiară pentru ONG-uri. 

Chiar dacă resursele de timp şi bani sunt limitate, planificarea financiară 

este instrumentul care te ajută să-ţi prioritizezi şi să-ţi îndeplineşti 

obiectivele pe termen mediu şi lung, fără a rămâne în pană de resurse.

7 lucruri pe care toată lumea le uită în 
planificarea financiară
Când vine vorba de planificare financiară, lucrurile simple fac diferenţa. 

Dacă eşti la început şi ţi se pare că mereu uiţi câte ceva când îţi plănuieşti 

financiar proiectele, am pregătit pentru tine câteva recomandări care să te 

ajute să navighezi mai uşor în managementul financiar – 7 lucruri pe care 

toată lumea le uită în planificarea financiară: 

OBIECTIVUL
O planificare prelungită poate să ducă la multe idei bune, dar și să te 

ducă departe de unde ai plecat în proiect. E bine ca tu și echipa ta să vă 

reamintiți constant scopul proiectului și activității voastre și nevoia de 

bază pe care v-ați propus să o adresați. Ajută și să păstrați un contact cât 

mai strâns cu beneficiarii și susținătorii voștri și să îi vizitați sau să vorbiți 
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cu ei cât mai des. Dincolo de planificarea financiară și managementul 

administrativ sunt întotdeauna oamenii și cauzele pe care le servim.

IMPORTANȚA UNEI PRIVIRI EXTERNE
Planificarea pe care o faceți în echipa extinsă a ONG-ului este bună, însă 

uneori nu suficientă. Din când în când trebuie să cereți și părerea unei 

persoane din exteriorul organizației și poate chiar a mediului ONG, de 

preferință însă un expert în domeniul proiectului, pentru a verifica dacă 

bugetarea activităților este realistă. 

Tip: Aduceţi alături de organizaţia voastră experţi din afara mediului ONG. Pot fi manageri de 
proiect într-o companie, un antreprenor, un expert auditor, cineva cu experienţă în planificare 
financiară și situaţii de risc care să vă poată mentora când aveţi nevoie de ajutor.

COMUNICAREA CU PARTENERII
Comunicarea rezolvă probleme atât în partea de planificare, cât și în cea 

de implementare. Toate părțile implicate (membrii echipei, finanțatorii, 

partenerii) trebuie să fie informate atât de modificările aduse proiectului 

(de ex. cheltuieli bugetate), cât și, periodic, de rezultatele și evoluția 

proiectului. Ca regulă de aur, transparența în organizație și față de 

partenerii voștri generează încredere în ONG. 

Tip: Planificaţi discuţii interne de trecere în revistă a stadiului proiectelor cel puţin o dată pe 
lună și discuţii de proiect săptămânale. Discutaţi cu partenerii voștri apropiaţi cel puţin o dată 
la 2 luni și trimiteţi informări finanţatorilor și partenerilor voștri de fiecare dată când aţi avut o 
acţiune majoră a organizaţiei.  

Keep it simple: o poveste despre cauza și oamenii pe care îi serviți și câteva 

cifre despre impact le pot reaminti tuturor cât de importantă este munca 

pe care o faceți.

RESURSELE DE TIMP
Timpul este limitat și oricât de multe ți-ai dori să faci într-o lună, există un 

număr limitat de activități de care te poți ocupa tu și echipa organizației 

tale. Mai mult, odată cu lansarea unui nou proiect, oamenii implicați vor 
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avea și mai puțin timp să se ocupe de celelalte priorități ale organizației. Nu 

uitați și că recrutarea de noi voluntari sau aducerea unui nou membru al 

echipei presupune costuri pe care trebuie să le luați în calcul: de la costurile 

de timp ca să îl introduci în activitatea organizației, până la resursele 

administrative de care are nevoie: calculator, birou, creșterea consumului 

electric etc. 

Tip: Planificaţi proiectele ţinând cont și de activităţile curente ale organizaţiei sau de celelalte 
proiecte pentru a finaliza la timp activităţile planificate deja și a nu uita care este prioritatea 
voastră. Puteţi utiliza un grafic Gantt în Excel pentru a vedea clar cum se suprapun proiectele în 
timp: exemplu 1, exemplu 2. Ajută chiar și un calendar de perete în care să vă puteţi aranja post-
it-uri pentru toate activităţile majore care urmează.

COSTURILE ACTIVITĂȚILOR CURENTE
Planificarea financiară în cadrul proiectului nu este suficientă, mai ales 

că, de cele mai multe ori, fondurile primite în cadrul proiectelor sunt 

inflexibile și preaprobate în cererile de finanțare. Un management financiar 

bun al unui ONG trebuie să includă o viziune de ansamblu asupra 

costurilor tuturor proiectelor și asupra costurilor fixe ale organizației. 

Dacă nu există parteneri pe termen lung ai ONG-ului care să susțină 

aceste costuri fixe (salarii, cheltuieli utilități) sau ONG-ul nu desfășoară 

o activitate generatoare de venituri modice care să mai acopere din ele, 

atunci este necesar să le introduceți proporțional ca nevoie financiară în 

fiecare proiect. 

Tip: Agregaţi bugetele (atât la nivel de proiect, cât și de activitate curentă) pentru a vedea în 
ce măsură și din ce resurse puteţi acoperi costurile de zi cu zi. Nu uitaţi de cash-flow și cât de 
important este în existenţa pe termen lung a ONG-ului: ţineţi cont de termenele de rambursare 
și termenele de plată în planificarea cash flow-ului. Dacă există perioade cu rezultat negativ ca 
venituri-cheltuieli aceste termene nu pot fi modificate și atunci va trebui să echilibraţi situaţia 
până la următoarele venituri (de exemplu, puteţi să negociaţi amânarea plăţii altor tipuri de 
cheltuieli sau să discutaţi cu sponsorii pentru a contribui în avans în proiecte).

TIMPUL ÎNSEAMNĂ BANI
Dacă organizația voastră depinde exclusiv de finanțatori sau parteneri 
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externi, o bună planificare presupune menținerea unor rezerve necesare 

de câteva luni pentru acoperirea cheltuielilor administrative ferme (chiria, 

salariile, hrana pentru centre sociale, facturi de utilități). 3 luni sună a 

termen rezonabil, dar cu cât rezerva voastră acoperă o perioadă mai lungă, 

cu atât organizația este mai sustenabilă. 

Tip: Luaţi mereu în calcul care sunt termenele de plată ale finanţatorilor voștri tradiţionali și 
încercaţi ca în negocierea contractelor de finanţare să fixaţi, ca timp și cuantum, tranșele de 
finanţare în funcţie de bugetele lunare pe proiecte.

COSTURI MICI CARE SE ADUNĂ
Costurile mici se adună: cheltuieli poștale, comisioane și costuri de 

banking, găzduirea site-ului, consumabile, costurile de amortizare a 

echipamentelor, taxiuri sau transport local la conferințe sau altele. Pentru 

că sunt mici și greu de planificat, uităm în general de ele când planificăm 

un proiect sau când scriem cererea de finanțare. Totuși, în funcție de 

valoarea lor totală, pot afecta buna desfășurare a proiectului. 

Tip: Împreună cu contabilul organizaţiei voastre, faceţi o listă extinsă a tuturor acestor costuri 
care apar într-un an. Ţineţi mereu lista aproape, completată cu valori estimative lunare și anuale 
și nu uitaţi să le punctaţi în toate cererile de finanţare în care le puteţi acoperi.
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Secţiunea 2
ABC de banking
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Cum îmi aleg banca dacă sunt ONG și care sunt costurile bancare de care 

trebuie să întrebi când îți deschizi un cont? Aflați răspunsurile chiar de la 

finanțiști. 

COMISIOANE ȘI COSTURI BANCARE
Atunci când deschideți un cont bancar pentru organizația voastră, 

asigurați-vă că toate costurile v-au fost comunicate încă de la început și 

cereți lista cu toate taxele și comisioanele băncii.

”Când comparați comisioanele de transfer/plată în RON, verificați dacă 

acestea includ sau nu comisionul BNR”, ne sfătuiește Andreea Stoica, 

Director Regional Sales Network, ING Bank. 

Tip: Pentru o comparaţie actualizată a costurilor diverselor produse, servicii și operaţiuni 
bancare puteţi consulta un site specializat, precum: www.finzoom.ro 

”La prima deschidere de cont bancar, fiți pregătiți pentru discuții legate 

de beneficiarul ultim indirect (precum structura de acționariat sau 

membri fondatori). Băncile sunt obligate să solicite astfel de informații”, 

a explicat Olimpia Gheorghe, Manager Business Support, Analytics & 

Policies, ING Bank. 

Tip: Nu e necesar să deschideţi câte un cont pentru fiecare valută cu care aveţi de-a face. E 
suficient un cont în EUR, din care se pot face plăţi în orice altă valută. Similar, se pot încasa sume 
în USD, GBP sau altă valută în contul de EUR.

Costuri bancare explicate  
pentru orice ONG

INFO POINT
Urmăriți înregistrarea trainingului online despre relația cu banca susținut de 

Olimpia Gheorghe și Andreea Stoica, voluntare ING Bank

http://educatiefinanciara.techsoup.ro/cum-imi-aleg-banca-dacă-sunt-ong/
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4 sfaturi utile pentru posesorii de carduri bancare:

• Cardurile pot fi solicitate și se pot atașa unui cont curent deja existent.

• Asigurați-vă că vi se emit carduri doar la cererea voastră (pentru a nu 

plăti comisioane de care veți afla mai târziu).

• La închiderea unui cont solicitați expres și anularea cardurilor legate de 

acel cont.

• E bine să aveți pe același cont și card Visa și card Mastercard, mai 

ales în cazul în care faceți deplasări în străinătate. Au aceleași 

funcționalități, dar preferințele comercianților diferă de la o zonă la alta. 

TRANZACȚII ÎN VALUTĂ ȘI COMISIONE
Dacă primiți donații în valută pentru organizația voastră, încasările 

bancare sunt gratuite și nu se percepe niciun comision pentru acest 

serviciu. Băncile taxează însă efectuarea plăților, iar aceste plăți vor fi mai 

costisitoare decât cele în RON.

3 SFATURI UTILE PENTRU TRANZACȚII BANCARE
Întrebați care sunt orele maxime pentru tranzacționare (cut-off time) 

pentru a ști în ce zi ajung banii la destinație; tranzacțiile online pot fi mai 

rapide. 

Tranzacțiile în cadrul aceleiași bănci sunt mai rapide și mai ieftine (în timp 

real, fără comisioane de transfer). 

Pentru plăți recurente către același beneficiar (utilități, telefonie, 

electricitate, leasing, asigurări) se poate folosi Direct Debit – debitarea 

automată a contului cu suma din factura lunii aferente. Se poate seta și o 

limită maximă a acestor sume de plată.

Cele 6 întrebări de adresat băncii voastre:

• Cum pot intra în posesia listei de tarife și comisioane?

• Pachetul de produse pe care îl folosesc este cel mai potrivit profilului 

meu de operațiuni?

• Cât de des modificați costurile și cum aflu noile valori?
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• Cum aflu despre noile produse pe care le veți lansa?

• Ce canale bancare mai pot utiliza în afară de mersul la ghișeu?

• Ce fac când apare o problemă legată de una dintre operațiunile pe care 

le derulez?

6 operaţiuni bancare și costurile lor
Magdalena Niţu, Director Instituţii Financiare, ING Bank

Magdalena are o experiență de peste 15 ani în sectorul bancar, expertiza ei variind 

de la produse de retail, credite bancare, plăți internaționale, la managementul 

relației cu clienții. A absolvit Academia de Studii Economice din București și un 

master în domeniul burselor de valori, în cadrul aceleiași facultăți.

Băncile comerciale active în România oferă o gamă largă de servicii și 

produse bancare, dintre acestea enumerăm 6 operațiuni bancare pentru 

ONG-uri: 

1. ÎNCASĂRI ȘI PLĂȚI 
De menționat aici este faptul că încasările și plățile în valută sunt mai 

scumpe decât cele în RON pentru că băncile din România nu sunt 

participante direct la procesul de compensare. Din această cauză, băncile 

locale folosesc o bancă intermediară (participantă direct la sistemul de 

clearing al respectivei monede), astfel încasările și plățile în altă monedă 

decât RON au costuri de compensare mai mari. Aceste costuri sunt 

suportate fie de către ordonator, fie de către beneficiar în funcție de 

opțiunea de plată a comisionului agreată de cei doi parteneri.

Se disting trei opțiuni de plată a comisionului pentru plățile în valută:

• SHA (ordonatorul plății suportă costul băncii sale în timp ce beneficiarul 

plății îl suportă pe cel al băncii sale)

• OUR (ordonatorul suportă toate comisioanele)

• BEN (beneficiarul plății suportă toate comisioanele) 

Încasările și plățile on-line sunt de regulă mult mai ieftine (dacă nu 

chiar gratuite) vs. cele pe suport de hârtie. 
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2. DIRECT DEBITUL
Din păcate acest instrument extrem de facil și eficient din punct de vedere 

al comisioanelor percepute este extrem de rar folosit în România. În țări 

precum Olanda sau Germania, majoritatea plăților către diverși furnizori 

de servicii se fac prin intermediul acestui instrument.

Debitul Direct funcționează astfel: furnizorul de servicii, la data 

contractării unui serviciu de lungă durată care necesită plăți cu o anumită 

periodicitate, semnează concomitent un contract tipărit de direct debit prin 

care autorizează banca să îi debiteze contul curent la o anumită dată cu 

contravaloarea facturii emise de furnizor.

În cazul unui ONG, acest instrument ar fi deosebit de util preîntâmpinând 

situațiile când persoanele contributoare uită să vireze/depoziteze 

contribuția aferentă unei perioade. La data semnării adeziunii se poate 

semna și un contract de direct debit în care să se stipuleze suma lunară ce 

urmează a fi virată în contul ONG-ului. 

3. DEPOZITUL BANCAR
În cazul ONG-urilor, depozitele bancare sunt garantate în limita sumei de 

100.000 EUR. Depozitele bancare pot avea maturități de la o zi la un an, 

iar dobânda bonificată este calculată proporțional cu suma și maturitatea 

depozitului. Monedele uzuale pentru constituirea depozitelor în România 

sunt: RON, EUR, USD, GBP, iar dobânda este calculată într-o formulă fixă 

sau variabilă ținând cont de cotațiile interbancare pentru fiecare monedă. 

Ca și practică, în România, depozitele în RON au o dobândă mai mare 

decât depozitele în celelalte monede. 

Este important de menționat că anularea depozitului înainte de termen 

atrage după sine pierderea dobânzii. De aceea este bine să determinați 

cu acuratețe scadențele de plată pentru a putea constitui depozite cu 

maturități corelate. Eventual, ar fi indicată constituirea mai multor 

depozite cu maturități diferite care să corespundă diferitelor termene de 

plată.
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4. CONTUL DE ECONOMII  
Este similar ca funcționalitate cu depozitul bancar, diferența notabilă este 

flexibilitatea oferită de acest cont. În esență, contul de economii este un 

depozit care permite depuneri și retrageri de fonduri în orice moment, 

dobânda fructificându-se la soldul zilnic. Prin comparație, depozitul bancar 

nu permite depuneri și retrageri decât în ziua scadenței.

Datorită flexibilității depunerilor și retragerilor din acest cont dobânda 

bonificată soldului zilnic este în general mai mică decât cea a contului de 

depozit.

5. SCHIMBUL VALUTAR
În România cele mai intens tranzacționate monede sunt EUR, USD sau 

GBP. Celelalte monede nu sunt excluse doar că, în funcție de caracterul 

lor exotic sau nu, au cursuri mai puțin atractive și apoi aceste monede 

catalogate ca fiind exotice nu își pot depăși statutul de monedă de cont (nu 

pot fi ridicate cash din cont). 

Costurile unui schimb valutar sunt greu de estimat întrucât în România 

se practică un regim liber de schimb (cursul BNR afișat în fiecare zi este 

calculat ca o medie a tranzacțiilor realizate pe piața valutară interbancară).

6. CARDURILE DE CREDIT SAU DEBIT
Extrem de importante pentru plata non cash. Prezența cardului face 

posibilă plata facturilor prin intermediul diverselor platforme online 

oferite de furnizorii de servicii sau prin scanarea acestor facturi la 

multifuncționalele băncilor. 

În general, cardurile de debit au un comision anual de administrare (o 

sumă cuprinsă între 10-100 RON) și comisioane pentru retragerile de 

numerar. Plata cu cardul la comercianți nu este comisionată indiferent de 

țara în care se face plata. 

Toate aceste servicii bancare pot fi accesate atât în mediul electronic (fără 
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prezența fizică la ghișeul băncii) cât și pe suport de hârtie depus la ghișeul 

băncii. Majoritatea băncilor oferă soluții online de accesare a conturilor 

bancare fie gratuit, fie contra unui comision modic.
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Secţiunea 3
ABC de fundraising
Secțiune realizată cu sprijinul ARC – Asociația pentru Relații Comunitare

www.arcRomania.ro
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Cum poate o organizație să strângă fonduri mai eficient? Utilizând 

instrumentele potrivite.

10 MODALITĂȚI DE A STRÂNGE BANI PENTRU 
ORGANIZAȚIA TA:

1. DONAȚIILE PRIN SMS
În România se trimit anual 13 milioane de SMS-uri, tocmai de aceea 

această metodă de fundraising are un potențial foarte mare. Dacă vreți 

să derulați o astfel de campanie, aflați că planul media este crucial în 

promovarea proiectului. Oricât ne-am dori, campaniile de donații prin SMS 

nu funcționează doar în mediul online.

Donaţii prin SMS – date de pe platforma Donatie.ro
• Iunie 2012 – Sept 2014  au fost derulate 70 de campanii de donaţii prin SMS, din care 15 

pentru cazuri individuale și două campanii de donaţii recurente
• Peste 5,5 milioane de lei donaţi;
• Campanii reușite: 

• Învingem Autismul (18.000 euro)
• UNICEF (90.000 euro)
• Asociaţia Sfântul Nectarie Cluj (13.000 euro)

Instrumente și mecanisme de fundraising 
pentru ONG-uri

INFO POINT
Urmăriți înregistrarea trainingului online despre fundraising susținut de Camelia 

Mateș, Asociația pentru Relații Comunitare, managerul platformei de donații 

Donatie.ro – Unde binele capătă forță.

http://educatiefinanciara.techsoup.ro/webinar-instrumente-si-mecanisme-de-

fundraising-pentru-ong-uri/
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”Mesajul trebuie să fie unul emoțional, fie că ne place, fie că nu. Dacă un 

mesaj nu este emoțional, donatorul nu scoate telefonul să doneze”, spune 

Camelia Mateș, managerul platformei de donații Donatie.ro

2. COLECTE STRADALE
Dacă organizația voastră se bucură de o vizibilitate bună în comunitatea 

din care faceți parte și puteți mobiliza un număr mai mare de mesageri ai 

organizației, atunci colecta stradală ar putea fi metoda potrivită pentru voi.

Important! ”Nu trimiteți mesageri pur și simplu, fără să programați ceva 

înainte”, este sfatul oferit de Camelia Mateș (ARC) celor care vor să înceapă 

o astfel de campanie. 

Cum creștem rata de răspuns într-o colectă stradală?

• Prin promovarea campaniei în presă.

• Prin prezența unui număr foarte mare de mesageri, în echipament.

• Prin documente care să ateste legitimitatea mesagerilor în locația 

aleasă. 

Exemplu de colectă stradală:

Grupul de inițiativă din Cristuru Secuiesc a reușit să renoveze băile termale 

din comunitate, printr-o colectă stradală. Ei au reușit să strângă 2000 de 

euro de la indivizi (600 de gospodării), 3000 de euro de la firme locale și au 

obținut donații inkind în valoare de 5500 de euro. 

Cum au reușit? Deși sunt o comunitate mică, organizatorii au avut o 

campanie de promovare pe radioul local. Oamenii știau ca un mesager al 

cauzei le va bate la ușă.

3. DEBIT DIRECT
În cazul unei campanii de debit direct veți cere donatorilor voștri o sumă 

fixă, lunară, prin bancă. Un donator completează un formular de donații și 

banca la care are el cont va autoriza tranzacția în fiecare lună.

Pentru o astfel de campanie aveți nevoie de fundraiseri stradali și nu 

numai. Ca să ne dăm seama de volumul imens de muncă pentru o astfel 
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de campanie, Camelia Mateș ne spune că ”Un fundraisier bun încheie un 

mandat odată la două ore”.  În plus, ea ne recomandă să avem un buget 

pentru a plăti fundraisierii. ”Au fost organizații care au încercat să facă 

asta (nr: fundraising) cu voluntari și nu a funcționat pentru că voluntarii 

se demotivează foarte repede, după primele 200 de ”NU”-uri într-o zi”, 

completează ea.

Debit Direct în cifre:

• Donația medie este de 19 lei/lună

• Rata de plată – 75% pe lună

• Costul aproximativ de achiziție a unui donator – 80 ron

• Doar 5% dintre donatorii români renunță după primul an, comparativ 

cu media de 30% la nivel European

• O campanie în care câștigați 200 de donatori recurenți, durează cam 3-4 

luni și necesită o investiție inițială de 5000 euro.

”Această metodă nu este indicată ONG-urilor care vor să aibă un venit 

stabil mâine, ci celor care vor un venit stabil peste 6 luni”, a spus Camelia 

Mateș.

4. URNE DE DONAȚII
O urnă de donație amplasată într-o locație bună poate strânge în medie 

1000 de lei/lună. Marele dezavantaj al acestei metode este că primiți bani 

de la donatori necunoscuți și nu puteți stabili o relație pe termen lung cu 

aceștia.

Sfat! Asiguraţi-vă că plasaţi urna într-o locaţie păzită. Dacă vi se fură bani din urnă sau cutia 
voastră de donaţii este spartă de 2-3 ori pe lună, veţi avea pierderi mai mari decât câștiguri (o 
urnă costă în medie 20-30 de euro).

5. DIRECT MAIL
Această metodă de a strânge bani presupune să trimiți scrisori către un 

număr foarte mare de potențiali donatori, cărora să le cereți o donație. 

”Rata de răspuns în România este de 2% și este considerată o rată 

bună. În țări mai avansate ca noi, acest procent a început să scadă și 
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se consideră că 1% este o rată bună”, a spus Camelia Mateș, managerul 

platformei Donatie.ro.

Sfaturi pentru începători:
• Utilizaţi un limbaj obișnuit, cu un mesaj corect formulat
• Utilizaţi o bază de date corectă – rata de răspuns este direct proporţională
• Trimiteţi scrisori atât la persoane fizice cât și la firme

6. EVENIMENTE DE ATRAGERE DE FONDURI
Balurile, concertele, evenimentele în aer liber, întrecerile sportive, licitații 

sau tombole, toate sunt o modalitate bună de a strânge fonduri și pot 

mobiliza o întreagă comunitate. Organizarea unui astfel de eveniment 

necesită însă un efort foarte mare. ”Asigurați-vă că vă acoperiți toate 

costurile de organizare înainte de eveniment”, ne sfătuiește Camelia 

Mateș (Asociația pentru Relații Comunitare).

7. PEER TO PEER FUNDRAISING
Peer to Peer Fundraising este o metodă de fundraising care îți transformă 

susținătorii actuali în fundraiseri pentru cauza ta. Această metodă crește 

implicarea donatorilor, creează o comunitate și rata de răspuns poate fi 

foarte mare.

Oamenii vor accepta să se alature evenimentului vostru dacă acesta este:

• Dinamic – Alergi, aplauzi, strigi

• Neconvențional – Te simți bine și faci bine

• Bazat pe încredere – A ta în organizație și a prietenilor în tine

• Informal – Implică familia, prietenii și colegii

• Social – de la om la om, din vorbă-n vorbă, din link în link

• Personal – TU ești eroul, TU ești magnetul

 

8. SPONSORIZĂRI DE LA COMPANII
Dacă vreți să cereți o sponsorizare de la o companie, identificați mai 

întâi persoana de decizie din companie și stabiliți o întâlnire personală. 

Documentați-vă înainte de întâlnire, folosiți un limbaj uman și stabiliți de 

ce anume aveți nevoie. Ideal ar fi ca organizația voastră să aibă un obiectiv 
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comun cu cel al companiei de la care cereți un sprijin material.

Donațiile se pot deduce din impozitul pe profit al companiei.

9. DONAȚII SALARIALE
Sunt donații făcute de salariați ai companiilor, direct de pe ștatul de plată 

și sunt, de obicei, dublate de angajator. Încercați să ajungeți la o persoană 

de decizie din companie care v-ar putea facilita accesul către angajați.

10. CULTIVAREA DONATORILOR
Este important să comunicați cu donatorii voștri și să aveți o strategie 

în acest sens. Desemnați o persoană care să se ocupe de acest lucru și 

construiți o strategie de comunicare constantă, pe canale potrivite care să 

nu fie deranjantă pentru donator.

• Costă 2 lei să atragi 1 leu de la un donator nou.

• Costă 0.2 lei să atragi 1 leu de la un donator existent.
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Secţiunea 4
ABC de raportare
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Am vrut să aflăm ce înseamnă ”Raportare financiară pentru ONG-uri”, 

din persectiva responsabilului de CSR. Astfel încât, am invitat-o pe Roxana 

Colisniuc, CSR Officer ING Bank, să ne spună cum se vede raportarea 

financiară din perspectiva ei. Iată mai jos un rezumat al celor mai 

importante idei:

CUM SCRII O CERERE DE FINANȚARE?
Dacă cererea de finanțare nu este trimisă ca urmare a unei competiții de 

proiecte, atunci ea trebuie să prezinte succint (3 paragrafe) următoarele 

informații:

• Nevoia pe care acel proiect o adresează.

• Ce își propune să facă, efectiv, acel proiect.

• Unde se va desfășura, în ce perioadă, cine sunt beneficiarii și câți sunt.

• Cum vă poate sprijini finanțatorul? Dacă aveți nevoie de bani, specificați 

suma. Dacă aveți nevoie de resurse materiale, de expertiză sau serviciile 

finanțatorului, menționați acest lucru. 

Sfat! Setaţi-vă așteptările în privinţa unui parteneriat început în acest fel. Sunt necesare discuţii 
interne care pot dura multe zile sau luni.

 

 

 

Raportare din perspectiva  
responsabilului de CSR

INFO POINT
Urmăriți înregistrarea trainingului online despre cum vede responsabilul de CSR 

din companii raportarea unui ONG, susținut de Roxana Colisniuc, CSR Officer, ING 

Bank.

http://educatiefinanciara.techsoup.ro/webinar-raportare-financiara-pentru-ong-uri/
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PAȘII ESENȚIALI ÎN TRIMITEREA UNEI CERERI DE 
FINANȚARE
Verificați dacă proiectul pentru care cereți finanțare se încadrează sau se 

apropie de ariile de interes, domeniile pe care finanțatorul le susține.

Aflați cine este persoana responsabilă de sponsorizări. Trimiteți email-ul 

unei singure persoane (recomand trimiterea unui email, nu a unei scrisori 

sau a unui fax).

Follow-up! Sunați persoana căreia i-ați trimis emailul la 2 – 3 zile după. Nu 

solicitați o întâlnire, chiar dacă acesta este într-adevăr pasul II în stabilirea 

unui parteneriat. În acest moment este  important să aflați dacă emailul a 

fost văzut și dacă are toate detaliile necesare.

La ce se uită un finanțator când analizează o cerere de finanțare?

• Proiectul să corespundă ariilor de interes ale companiei și să fie relevant.

• Bugetul proiectului (partea ce urmează a fi finanțată) să reprezinte în 

special costuri directe de proiect (nu chirie spațiu organizație, nu salariu 

contabil etc).

• Organizația să aibă experiență în implementarea de proiecte.

• Transparența organizației: existența unui site / raport anual cu date 

financiare.

CELE MAI FVRECVENTE GREȘELI PE CARE LE FAC CEI CARE 
LUCREAZĂ ÎN SECTORUL NON-PROFIT ATUNCI CÂND 
SCRIU O PROPUNERE DE FINANȚARE?

• Nu descriu clar nevoia pe care o rezolvă proiectul.

• Folosesc un limbaj de lemn.

• Vorbesc despre beneficii de imagine pentru sponsor și nu de beneficiile 

comunitare.

• Când alcătuiesc bugetul proiectului, nu estimează corect costurile.

CÂND VINE VORBA DE BUGETUL UNEI ORGANIZAȚII, LA 
CE SE UITĂ UN FINANȚATOR?

• Raportul buget total / număr de beneficiari / cauză abordată
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• Proveniența fondurilor – cât sunt finanțări europene / donații /

sponsorizări

• Raport cheltuieli

• Resurse umane (parteneri externi) / investiție directă în comunitate 

(un finanțator nu se uită doar la buget, acesta trebuie să fie însoțit de o 

descriere a proiectelor)

Transparenţa financiară pentru ONG-uri
Cristian Lungu, Manager, Testări Produse, ING Bank

Absolvent de Electronică și Telecomunicații, secția Ingineria Informației, 

Cristian Lungu va împlini în curând 8 ani alături de ING Bank. De peste 5 ani 

este responsabil de asigurarea proceselor de testare în ING Bank și a calității 

produselor promovate către clienți. Practicant de baschet și bună dispoziție, cu 

orice ocazie.

TOP 10 AȘTEPTĂRI DIN PARTEA FINANȚATORILOR
1. Să le fie prezentat deschis scopul și obiectivele urmărite în proiect, 

pentru a fi cât mai simplu de identificat compatibilitatea acestora cu 

posibilul proiect finanțat. Transparența, mai ales în faza incipientă, 

creează încredere și respect mutual. 

2. Să înțeleagă puterea de implicare a ONG-ului pe diversele activități, 

altfel cerințele legate de transparență este posibil să fie peste capacitatea 

de gestionare a acestuia (ex. nivelul de detaliu al unui raport anual de 

activitate). 

3. Interlocutorii prezenți la întâlnire să fie pregătiți și să se documenteze 

înainte asupra temei proiectului. 

4. Să le fie prezentată viziunea ONG-ului asupra modului în care 

obiectivele acestora se completează cu cele ale finanțatorului. Atenție, 

nu este necesar ca ele să fie identice! 
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5. Să înțeleagă nivelul de implicare necesar al companiei pe care o 

reprezintă (pasiv, activ). 

6. Să le fie menționate eventualele îngrijorări ale reprezentanților ONG cu 

privire la proiect sau la relația cu organizația. Acest punct nu reprezintă 

o slăbiciune, deși este adevărat că formularea trebuie aleasă cu grijă. 

7. Să existe o strategie și regularitate a comunicării dintre cele două 

părți pe toată perioada desfășurării proiectului. Un status regulat al 

proiectului pe parcursul desfășurării lui ar fi apreciat. 

8. Să existe stabilite livrabilele și termenele limită. 

9. ONG-urile să fie deschise către critici constructive, sugestii, idei noi. 

10. ONG-ul partener să nu aibă riscuri reputaționale.

CÂTEVA AȘTEPTĂRI DIN PARTEA ONG-URILOR
• Sponsorii să înțeleagă diferențele dintre ONG-uri și modurile de lucru 

(legate de mărimea ONG, a numărului de oameni ce pot fi alocați pe 

anumite activități, strategii, resurse). 

• Sponsorii să aibă încredere în finalizarea cu succes a acțiunii în care au 

investit. 

• În funcție de tipul acțiunii, sponsorii să se dovedească parteneri de 

încredere (acolo unde sunt și ei implicați în activitatea respectivă) și să 

nu aibă o abordare falsă spre interesul unui parteneriat cu un ONG. 

• Sponsorii să raporteze așteptările la ceea ce investesc și să nu încerce 

modificarea scopului în care au investit. Scopul trebuie să fie expus clar 

și fără loc de interpretări. 

• Rezultatele pozitive să demonstreze că ONG-urile sunt parteneri de 

încredere și să ofere baze solide pentru viitoare parteneriate. 
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• Să nu fie implicate în parteneriate cu organizații care în viitor ar putea 

să fie discreditate. 

• Este posibil ca obiectivele acțiunii să fie doar parțial comune. Acest 

lucru trebuie expus clar încă de la început și trebuie menționat care 

sunt obiectivele de interes pentru cele două părți și care pot fi cele 

comune și cu terțe părți/parteneri.

Raportul anual de activitate – 5 avantaje de luat 
în calcul
Cristina Jugănaru, Manager, Compliance Department, ING Bank

Cristina este din Brașov și a studiat managementul financiar bancar. În prezent 

este manager, Compliance Department, în cadrul ING Bank.

Realizarea și publicarea unui raport anual de activitate atrage o serie de 

beneficii și avantaje pentru o organizație neguvernamentală. Iată doar 

câteva dintre ele:

1. ÎMBUNĂTĂȚIREA IMAGINII
Existența unui raport anual de activitate etichetează un ONG cu seriozitate 

în ochii actualilor și viitorilor colaboratori. Raportul anual de activitate 

este un instrument care ajută ONG-ul la menținerea și creșterea imaginii 

în relația cu sponsorii, voluntarii și donatorii. 

2. TRANSPARENȚA FAȚĂ DE SPONSORI, DONATORI, 
VOLUNTARI ȘI BENEFICIARI
Transparența oferită de un raport anual de activitate se traduce prin 

încrederea și respectul cu care ONG-ul își tratează colaboratorii actuali. 

Raportul anual de activitate este un instrument care ajută ONG-urile 

și beneficiarii să le mulțumească sponsorilor, donatorilor și voluntarilor 

pentru susținerea oferită. 
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3. OFERIREA UNEI RETROSPECTIVE CU PRIVIRE LA 
MISIUNEA ȘI OBIECTIVELE PROPUSE ÎN COMPARAȚIE CU 
CELE ÎNDEPLINITE
Realizarea unui raport anual de activitate este pentru ONG un bun prilej 

de analiză și evaluare a calității eforturilor depuse. Raportul anual de 

activitate este un instrument care arată reprezentanților unui ONG dacă 

sunt încă acolo unde și-au propus, dacă misiunea pe baza căreia și-au 

construit strategia este îndeplinită.

4. CONSTITUIREA UNUI PUNCT DE PORNIRE PENTRU 
DEZVOLTAREA VIITOARELOR STRATEGII ȘI TEME
Raportul anual de activitate reprezintă o imagine clară cu privire la 

realizările existente și etapele actualelor proiecte. Raportul anual de 

activitate este un instrument care indică ONG-ului unde se află din punct 

de vedere financiar și ajută pentru o mai bună planificare a bugetului. 

5. ATRAGEREA DE NOI SPONSORI, VOLUNTARI, 
DONATORI ȘI COLABORATORI
Acest beneficiu vine la pachet cu celelalte de mai sus. Existența unui 

raport anual de activitate publicat pe site-ul ONG-ului, din care să rezulte 

că eforturile depuse sunt utilizate pentru îndeplinirea misiunilor propuse, 

atrage viitoare colaborări și ajută reprezentanții ONG-urilor să evidențieze, 

într-un mod formal și organizat, munca depusă în decursul unui an.

Cum vă asigurați că raportul anual de activitate este realizat și publicat pe 

site?

• Adăugați această activitate în obiectivele anuale propuse

• Stabiliți un termen limită cât mai aproape și după încheierea anului 

financiar

• Stabiliți o persoană care să efectueze acest obiectiv

• Asigurați-vă că informațiile din raport sunt corecte

• Asigurați-vă că raportul este publicat pe site într-un loc vizibil
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Cum să-ţi faci un raport de activitate 
transparent dacă ești ONG?
Carmen Parfenie, Senior Management Accountant, ING Bank.

Carmen are o experiență profesională de peste 10 ani în domeniul financiar 

în companii multinaționale de audit și consultanță, dintre care 4 alături de 

Deloitte Luxemburg. În Luxemburg a participat pentru prima dată la acțiuni 

de voluntariat, iar apoi interesul pentru responsabilitate socială și voluntariat a 

crescut. Dincolo de educație financiară, este preocupată și de ce poate face pentru a 

ajuta copiii mai puțin norocoși să aibă acces la educație.

Dacă ești la început de drum în sectorul non-profit și n-ai realizat niciodată 

un raport de activitate pentru organizația ta, am pregătit pentru tine 

câteva sfaturi menite să te ajute să structurezi mai ușor informațiile.

MISIUNEA, VALORILE ȘI SERVICIILE OFERITE
Dacă, spre exemplu, lucrezi într-un ONG care are drept misiune 

îmbunătățirea vieții copiilor și aducerea de beneficii imediate în viețile 

lor. Cel mai probabil, aveți ca și viziune o lume în care fiecărui copil îi 

este respectat dreptul la educație, în care fiecare copil este înconjurat cu 

dragoste și afecțiune și are toate cele necesare unui trai decent. Pentru 

atingerea acestei misiuni, valorile etice ale organizației pot include 

responsabilitatea, colaborarea, creativitatea, integritatea, obiectivitatea. 

Sfat: Detaliază în raportul anual de activitate serviciile benevole pe care organizaţia ta le 
furnizează, precum: facilitarea accesului la educaţie, programe pentru asistenţa copiilor, 
protecţia copiilor împotriva violenţei, protecţia copiilor împotriva informaţiilor potenţial nocive, 
etc.

PREZENTAREA VOLUNTARILOR
Prezentarea serviciilor organizației ar trebui să fie urmată de prezentarea 

voluntarilor care participă la realizarea și livrarea serviciilor organizației 

și fără de care misiunea organizației nu s-ar putea realiza. Nu uitați să 

mentionați și filialele organizației din țară, dacă acestea există.
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EVENIMENTE CARITABILE PE CARE LE-AȚI ORGANIZAT
În raportul vostru anual ar trebui menționate și evenimentele caritabile 

pe care ONG-ul le organizează și prin intermediul cărora strângeți fonduri, 

mai ales prin licitații în urma cărora banii colectați sunt direcționați către 

scopurile și misiunea organizației. În acest caz, ar trebui să specificați 

programele către care se vor utiliza banii și sumele alocate.

 
Sfat: Notaţi și personalităţile publice care vă susţin cauza și companiile care vă oferă donaţii în 
bunuri și produse.

SITUAȚIA FINANCIARĂ
Tot în raportul anual al organizației ar trebui să fie prezentate și situațiile 

financiare. Acestea ar trebui să includă destinația fondurilor, sponsorii și 

valorile donate, susținătorii cauzelor voastre (persoane fizice și juridice), 

finanțatori externi. 

Nu în ultimul rând, la finalul raportului ar trebui să treceți obiectivele 

ONG-ului și planul pentru atingerea acestora pentru următorul an. 

Toate aceste informații prezentate mai sus, contribuie la îmbunătățirea 

transparenței referitoare la activitatea ONG-ului.

Sfat: Termenul limită pentru depunerea situaţiilor financiare ale unei organizaţii non-
guvernamentale este de 30 aprilie respectiv 120 de zile de la data de 31 decembrie a anului 
precedent.

Opţional: Situaţiile financiare anuale pregătite de către o organizaţie ar trebui auditate și 
certificate de către un auditor financiar autorizat. Îndeplinirea acestei condiţii îmbunătăţește 
credibilitatea acestora.

CE REPREZINTĂ „AUDITUL CELOR 3E”?
Pe lângă auditarea situațiilor financiare, există și un al doilea tip de audit 

aplicabil unui ONG, așa numitul „audit al celor 3E”. „Auditul celor 3E” 

reprezintă auditul performanței ONG-ului în ceea ce privește utilizarea 

resurselor de care dispune acesta, respectiv auditarea modului cum au 

fost cheltuiți banii strânși. O definiție ar putea fi următoarea: „Auditul 
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performanței reprezintă evaluarea activității unei organizații în sensul 

verificării dacă resursele sunt utilizate economic, cu eficiență și efectiv și că 

cerințele de responsabilitate sunt urmărite”.

Realizarea și publicarea unui raport de activitate, oferă organizației tale un 

plus de credibilitate atât în faza beneficiarilor cât și față de viitorii sponsori 

și voluntari.

 

Raportare creativă: infografice pentru ONG-uri

”Ce spui? Cum spui? Cui spui? De ce spui?”, iată doar câteva dintre 

întrebările la care Mădălina Răileanu, graphic designer, a răspuns special 

pentru organizațiile non-profit.

Atunci când vrem să realizăm un infografic, cea mai mare tentație este 

aceea de a include toate cifrele și reprezentările grafice din rapoarte, uitând 

că infograficul trebuie să spună o poveste scurtă și cât mai simplă. În mod 

mod ideal, ne vom concentra pe câteva seturi de date, cifre, informații 

importante, fără să ne ”înecăm” cititorul/privitorul într-o mare de tabele și 

grafice.

3 INSTRUMENTE ONLINE DE VIZUALIZARE A DATELOR

Piktochart http://piktochart.com/ este o aplicație foarte ușor de folosit: alegi 

template-uri/șabloane, introduci informația, salvezi, descarci și apoi îl poti 

folosi online. Versiunea gratuită e cea mai bună variantă posibilă pentru 

începătorii care vor să facă 2-3 infografice.

pro: foarte rapid, grafica rezultată e simplă, “îngrijită”, “la zi”

INFO POINT
Urmăriți trainingul online susținut de Mădălina Răileanu, graphic designer, despre 

instrumente gratuite de raportare creativă

http://educatiefinanciara.techsoup.ro/3-instrumente-online-pentru-infografice/
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contra: varianta free are watermark, număr limitat de template-uri (pe care le poate folosi 
oricine), lipsa opţiunilor de personalizare.

DataHero https://datahero.com/ este un instrument rapid de vizualizare 

de cifre. Aplicația poate importa date direct din fișiere Excel sau diverse 

aplicații de tip cloud (Google Drive, Dropbox etc), analizează datele 

importate, descoperă modele și sugerează cele mai potrivite reprezentări 

grafice. În plus, oferă tutoriale video clare, care ajută la formatarea corectă 

a datelor, are opțiuni de sortare și filtrare a informațiilor prezente în 

grafice, iar variabilele noi pot fi adăugate simplu, cu drag & drop.

Infogr.am https://infogr.am/ oferă 31 variante de vizualizare statică/

dinamică, posibilitatea de a insera foto/video și scheme de culori flexibile. 

În plus, are și optiunea prin care poți încărca fișiere Excel.

pro: rapid, complex, interfaţă prietenoasă, flexibil

contra: infograficele nu se pot dowloada pentru varianta free 

NB! Când știm foarte clar care e scopul infograficului, ce vrem să obținem 

cu ajutorul lui, ne-am apropiat cu încă un pas, de cea mai bună compoziție 

posibilă pentru vizualizările dorite.
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Secţiunea 5
5X5 obiceiuri sănătoase
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5 obiceiuri de împrumut de la un start-up
Cezarina Niculae, Lending Specialist, Corporate Banking Department, ING Bank

Cezarina este alături de ING Bank încă de pe băncile facultății când a început să 

lucreze part-time într-un office, apoi s-a întors după finalizarea studiilor în ING 

Bank la Departamentul Piețe de Capital și ulterior Creditare Corporate. Citatul ei 

favorit: „promise a lot and give even more”.

Lumea startup-urilor este în continuă mișcare și de multe ori planificarea 

face diferența între o idee bună și un business de succes. Chiar dacă un 

ONG nu urmărește profitul, există câteva obiceiuri sănătoase pe care le 

poate împrumuta de la startup-uri pentru a se dezvolta sustenabil:

1. CONSOLIDAȚI-VĂ MISIUNEA ȘI SCOPUL 
Orice planificare bună de proiect se face în concordanță cu misiunea și 

scopul organizației.

Scopul din spatele unui startup reprezintă motivația fondatorilor, 

răspunsul la întrebarea “De ce facem asta?”.

Misiunea, pe de altă parte, reflectă răspunsurile la întrebările: “Ce facem?” 

și “Pentru cine facem?”.

“Nișa” este valoarea adăugată în obținerea unei finanțări. Militați pentru o 

cauză sau abordați o nevoie care nu a fost încă abordată în regiunea în care 

vă desfășurați activitatea.

Alegeți finanțatorii în funcție de asemănarea dintre propria lor misiune și 

tema proiectului sau ținând cont de tipul proiectelor finanțate anterior.

2. PLANIFICAȚI PROIECTELE AVÂND MEREU ÎN VEDERE 
BENEFICIARII
La baza celor mai multe startup-uri de succes se află un business-plan 

riguros care anticipează nevoile clienților – în cazul ONG-urilor, aceștia 
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fiind beneficiarii. Pentru a vă susține propunerile de proiecte în fața unor 

posibili finanțatori este indicat să creați un mini business plan pe care să îl 

prezentați public. Indiferent cât de bine structurat este acest business plan, 

nu veți putea anticipa totul, prin urmare luați în considerare faptul că el 

va suferi modificări pentru a încorpora sugestiile primite de la beneficiari, 

finanțatori și alți posibili parteneri.

Utilitatea produselor sau serviciilor lansate de un startup este testată 

ulterior prin studii de piață. Similar, printr-un sondaj de opinie și voi puteți 

anticipa impactul proiectelor voastre. Încercați să integrați cât mai mult 

din feedbackul primit în proiectele ONG-ului.

3. AȘTEPTAȚI-VĂ LA LUCRURI NEAȘTEPTATE
Orice startup știe că planificarea este bună până la un punct. Pentru a fi 

pregătit pentru situații neașteptate este bine să:

a. planificați un timp de implementare mai extins decât ce ați calculat 

teoretic

b. estimați cheltuieli mai mari în bugetul proiectului pentru a acoperi 

costuri neprevăzute

4. INVESTIȚI ÎN CAPACITATEA ORGANIZAȚIEI
Dezvoltarea unui startup depinde foarte mult de disponibilitatea unor 

resurse, de cele mai multe ori financiare, dar nu numai.

Pentru a vă consolida rezervele financiare, căutați parteneri pe termen lung 

care sunt dispuși să finanțeze nu doar proiectul, ci mai ales organizația.

Alt tip de resurse extrem de importante, chiar mai importante decât cele 

financiare, sunt cele umane. Creați-vă și investiți într-o echipă dedicată 

pentru activitățile organizației, care să se implice pe termen lung și țineți 

aproape voluntari pe care să îi puteți contacta de fiecare dată când apare o 

oportunitate să se implice.

5. TESTAȚI, MĂSURAȚI, INTEGRAȚI
Înainte de a porni un proiect de mare amploare sau de a dezvolta ONG-ul 
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într-o direcție nouă, testați impactul acestei acțiuni pe o scară mai mică 

(de exemplu, pe un segment din beneficiari), fie printr-un sondaj, fie prin 

crearea unui pilot la scară mică.

Măsurați de fiecare dată rezultatul și cereți părerea unei persoane din 

exteriorul organizației (un mentor sau coach).

Dezvoltați ideea la o scară mai mare doar dacă rezultatul este unul de 

impact și țineți cont de dimensiune – nu orice funcționează pentru 20 de 

oameni, va funcționa și pentru 200.

Dacă vreți să aflați mai multe despre cum puteți crește o idee de 

antreprenoriat social cu cât mai mult succes puteți citi și despre:

• poveștile cu tineri antreprenori sociali de pe The Guardian  

http://www.theguardian.com/uk/sustainable-business

•  cum reușesc startup-urile din IT să inoveze continuu și cu resurse 

puține de pe The Lean Startup  

http://theleanstartup.com/

5 obiceiuri financiare sănătoase pentru un ONG
Andrada Ticmeanu, Management Accountant, ING Bank

Andrada are o experiență de peste 3 ani ca auditor financiar și proiecte de 

consultanță și urmează cursurile Association of Chartered Certified Accountants, o 

asociație globală de certificare a consultanților financiari.

Dacă sunteți la începutul carierei de project manager într-o organizație 

neguvernamentală și aveți o mulțime de întrebări despre cum puteți crea 

bugete sustenabile pentru proiectele voastre, iată 5 obiceiuri sănătoase de 

planificare a unui buget:

REGULA #1: PĂSTREAZĂ ÎN ORDINE BUGETELE 
ORGANIZAȚIEI TALE
Oricine din echipa ta ar trebui să poată înțelege bugetul organizației la 
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prima vedere, fără explicații suplimentare. De aceea, un buget trebuie să 

reprezinte o imagine de ansamblu a proiectului, dar și a sustenabilității 

organizației. Este important să păstrați ipotezele utilizate în întocmirea 

bugetului, precum și modul în care au fost făcute calculele.

Tip: Pentru a crea o imagine cât mai fidelă asupra surselor de finanţare și a costurilor implicate, 
este foarte important ca toate veniturile și cheltuielile să fie prezentate în cel mai mic detaliu. 
Faceţi o listă a tuturor cheltuielilor și veniturilor împreună cu contabilul organizaţiei și urmăriţi-
le în buget.

REGULA # 2: CREEAZĂ-ȚI UN TEMPLATE DE BUGET
Pentru a vă ușura munca, cel mai eficient mod de lucru ar fi să vă creați 

un template de buget pe care să îl folosiți pentru toate proiectele, urmărind 

aceleași categorii de venituri și cheltuieli care se regăsesc în activitatea 

organizației voastre.

Iată mai jos un exemplu simplu de buget realizat în Excel:

REGULA # 3: CREEAZĂ SCENARII REALISTE
Planificarea unui proiect presupune să îți imaginezi scenarii financiare 

care se pot concretiza sau nu. Pentru a preveni evenimente neplăcute, este 

util să construiți cel puțin două scenarii de buget: unul realist/mai degrabă 

optimist și unul extrem/întotdeauna pesimist.

Iar când vine vorba de proiecte anuale sau multi anuale sunt numeroase 
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costuri imprevizibile de care este bine să tineți cont: costurile de schimb 

valutar și evoluția lor, creșterea costurilor utilităților de la an la an, 

creșterea prețului benzinei care angrenează creșteri de costuri în lant. Dacă 

același proiect se repetă anual, revizuiți costurile lui tot anual – costurile 

nu vor fi niciodată identice, chiar dacă activitățile sunt identice.

Tip: Există o tendinţă de subestimare a costurilor reale asociate unui proiect, din teama de a nu 
obţine finanţarea pentru proiectul respectiv. Principalele tipuri de costuri care sunt subestimate 
faţă de finanţatori sau parteneri:
• costuri legate de angajaţi (recrutare, training, salarii). Nu uita să bugetezi contribuţiile 

către stat aferente salariilor sau să le adaugi la contribuţia organizaţiei tale la proiect.
• cheltuieli de publicitate și marketing
• utilităţi, asigurări pentru echipamente și mașini
• transport și costurile de deplasare
• cheltuielile de banking – comisioane bancare

REGULA #4: REVIZUIȚI BUGETUL PERIODIC
Nicio planificare, oricât de riguroasă, nu poate să anticipeze exact 

implementarea proiectului. Actualizați bugetul proiectului din când în 

când pentru a preveni ieșirile din buget. Realocați dacă este necesar, 

nimeni nu ar trebui să se aștepte ca un proiect să se desfășoare fără 

realocări, mai ales un proiect anual. Și companiile private fac ajustări 

bugetare frecvente.

Tip: Creaţi-vă un template de Excel în care să puteţi urmări, cu ajutorul contabilului, cheltuielile 
din proiect. Într-un Sheet ar trebui să aveţi notate toate cheltuielile urmărind aceleași categorii 
din bugetul iniţial, iar în pagina de început să puteţi urmări cât v-a mai rămas dintr-o anumită 
categorie de buget. Analizaţi tabelul cel puţin lunar, o să vă ajute să preveniţi situaţiile neplăcute.

REGULA #5: COMPARAȚI BUGETUL PREVIZIONAT ȘI CEL 
REALIZAT
La sfârșitul fiecărui proiect este necesară o analiză între bugetul 

previzionat și cel realizat. Printre cauzele unor variații nefavorabile se 

numără de cele mai multe ori bugetele prea optimiste, care subestimează 

cheltuieli. Singura modalitate în care o să vedeți mai bine ce categorii ați 
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subestimat sau omis este să comparați cât ați bugetat cu cât ați cheltuit de 

fapt.

Tip: Foarte utilă este și analiza bugetelor anuale – așa o să vă puteţi da seama care sunt 
categoriile din bugetul organizaţiei voastre care sunt cel mai dependente de factori externi 
precum cursul valutar, accize, inflaţie.

Și nu uitaţi: pe lângă un buget pentru fiecare proiect în parte, să aveţi întotdeauna la îndemână și 
un buget global al întregii activităţi a organizaţiei voastre.
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Secţiunea 6
Mentorat financiar 
în proiectul Educaţie 
Financiară pentru ONG-uri
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Organizaţiile absolvente ale primului proiect de 
educaţie financiară pentru ONG-uri
Suntem recunoscători organizațiilor absolvente ale primului proiect de 

Educație Financiară pentru ONG-uri și tuturor celor 302 participanți la 

trainingurile noastre alături de voluntari ING Bank:

Asociaţia Teach for Romania
Asociaţia A.R.T. Fusion
Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România
Asociaţia Lindenfeld
Fundaţia Comunitară Mureș
Asociaţia Turul Madar
Fundaţia Pentru Voi
Fundaţia Inimă de copil
Fundaţia Estuar
Asociaţia de Sprijin pentru Părinţi și Copiii cu Autism - APCA Galaţi
Asociaţia pentru Proiecte Sociale Sustenabile
Help Autism
Asociaţia pentru Cultură și Tango
Asociaţia Școala Mamei Junior

Câteva dintre aceste organizații lucrează în programe de mentorat 

împreună cu voluntari ING Bank. Iată câteva dintre aceste povești.
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FUNDAȚIA INIMĂ DE COPIL 
Voluntar ING Bank mentor: Nicoleta Papa - Director; Head Of Mid Corporate Banking Clients

Fundația Inimă de Copil este o organizație neguvernamentală înființată în 

Galați în 1996. Un grup de voluntari și oameni obișnuiți și-a propus atunci 

să schimbe în bine viața unor copii pe care îi întâlniseră. În afara voinței 

de a crea o schimbare semnificativă în viața celor din jur, nu aveau nici 

resursele materiale și nici alte premise sigure de succes. 

Au început prin închirierea unui apartament pentru 4 copii ai străzii. De-a 

lungul a peste 18 ani „Fundația Inimă de Copil” a schimbat în mod direct și 

indirect viața a peste 15.000 de copii din familii în dificultate, copii și tineri 

cu dizabilități sau provenind din centre de plasament, foști copii ai străzii, 

copii purtători ai virusului HIV și familiile lor.

În prezent, organizația desfășoară servicii sociale pentru peste 350 de 

copii și tineri lunar și peste 500 anual. Organizația oferă servicii sociale 

pentru prevenirea abandonului familial și școlar pentru copii din familii 

în dificultate, prin centre de zi, programe „școala după școală”, consiliere 

și suport material pentru copii în școli, burse de studiu pentru copii 

cu rezultate școlare foarte bune, centre de zi și programe de recuperare 

și reintegrare socială pentru copii cu dizabilități, programe de terapie 

ocupațională și reintegrare socială pentru tineri cu dizabilități sau din 

centre de plasament. 

Fundația Inimă de Copil este una dintre cele 14 organizații absolvente ale 

programului de „Educație Financiară pentru ONG-uri”. Pentru organizație, 

programul de traininguri a fost util mai ales din perspectiva planificării 

eficiente și a soluțiilor de raportare financiară. 

„Utilizarea infograficelor a fost topicul pe care nu îl abordasem și 

utilizasem niciodată înaintea derulării programului TechSoup de 

Educație financiară pentru ONG-uri”, ne-a spus dr. Anna Burtea, 

președintele fundației „Inimă de Copil”.
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În prezent, relația de colaborare dintre mentorul-voluntar ING și Fundația 

Inimă de Copil continuă. Împreună cu Nicoleta Papa, voluntară ING Bank 

în cadrul proiectului, organizația dezvoltă o strategie de sustenabilitate 

financiară. „Am discutat până în prezent despre raportările financiare 

ale organizației – înțelegerea surselor de venituri și cheltuieli ale 

Fundației Inimă de Copil, eficientizarea costurilor pe proiecte, investiții și 

asigurarea rentabilității unui business social al organizației.”, spune dr. 

Anna Burtea, președinta asociației.

Mai multe despre activitățile Fundației Inimă de Copil puteți afla aici - 

www.inimadecopil.ro

FUNDAȚIA COMUNITARĂ MUREȘ 
Voluntar ING Bank mentor: Emilia Roșoagă - Head Of M C S E

Fundația Comunitară Mureș și-a început activitatea în anul 2011 cu scopul 

de a dezvolta programe menite să îmbunătățească viața oamenilor din 

orașul Târgu Mureș. La începutul anului 2013, Fundația a creat Fondul 

Comunitar Reghin pentru a extinde activitatea și în alte orașe. De atunci 

organizația lucrează cu donatori recurenți prin Debit Direct, runde de 

finanțare, campanii de donații prin SMS, YouthBank, Swimathon etc.

“Rolul nostru cel mai important este de a sprijini inițiative și idei locale, 

implementate de organizații sau grupuri din județul Mureș, oferind 

granturi, suport operațional, strategii de fundraising, metode inovative 

etc”, spune Ștefan Molnar, coordonator de programe în cadrul Fundației 

Comunitare Mureș.

La nivel local, organizația a identificat care sunt nevoile oamenilor și 

încearcă să acționeze pentru a produce schimbarea.

“Am reușit să convingem oameni să devină donatori pentru inițiative 

din propriile orașe, să devină voluntari pentru a răsplati ideile bune, am 

produs schimbare în mintea autorităților locale față de biciciliști, am 

muncit cu liceeni care sunt capabili să finanțeze idei din comunitatea lor, 
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am alergat pentru licee și am înotat pentru oraș”, mărturisește Ștefan 

Molnar.

Fundația Comunitară Mureș își dorește să încurajeze un mediu ONG 

responsabil și activ, să dezvolte o relație corectă și sinceră între donatori și 

ONG-uri, să crească implicarea donatorilor în proiectele importante pentru 

comunitate.

Pentru organizație, proiectul de “Educație Financiară pentru ONG-uri” 

a fost o oportunitate de învățare utilă, într-un mediu în permanentă 

schimbare.

“Relația cu mentorul nostru  de la ING, Emilia, e foarte deschisă și 

relaxată. În momentul de față, muncim la prezentarea unui produs 

pentru companii, folosindu-ne de “trucuri” din lumea bancară. Pentru 

noi e o șansă să devenim mai buni în relația cu oamenii de afaceri”, 

spune Ștefan Molnar. Asta pentru că, după cum spun ei, “este foarte 

important să răspundem nevoilor specifice mediului business ca la 

rândul lor să răspundă pozitiv solicitărilor comunității”.

Puteți urmări activitățile Fundației Comunitare Mureș aici - 

www.fcmures.org

ASOCIAȚIA DE SPRIJIN PENTRU PĂRINȚI ȘI COPIII CU 
AUTISM (APCA GALAȚI) 
Voluntar ING Bank mentor: Olimpia Gheorghe - Manager Business Support, Analytics & Policies

Asociația de Sprijin pentru Părinți și Copiii cu Autism  (APCA Galați) 

a apărut din dorința de a ajuta familiile care află că au un copil cu TSA 

(tulburări din spectrul autismului) și nu știu încotro să o apuce.

Înființată în 2011 de părinții unui astfel de copil, a fost prima din 

Galați axată strict pe problematica autismului, oferind, în cei 4 ani de 

activitate, servicii de terapie, ore de consiliere pentru părinți, cursuri 

de formare pentru terapeuți și cadre didactice. De altfel, echipa care 
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conduce ONG-ul este formată exclusiv din părinți ai copiilor înscriși în 

APCA, ei implicându-se benevol, dar cu toată inima, în tot ce înseamnă 

managamentul unei organizații. Acum, organizația are în grijă 65 de 

copii (cu vârste între 3 și 15 ani), iar grație voluntarilor și susținerii 

colaboratorilor locali, rezultatele programelor nu întârzie să se vadă în 

progresele înregistrate de aceștia.

“Suntem relativ la început de drum, iar programul ne-a ajutat să 

conștientizăm rolul transparenței financiare și importanța prezentării 

publice a unor rapoarte de activitate ușor de „digerat” de parteneri, 

sponsori etc. În concluzie, ne-am stabilit ca prioritate realizarea anuală 

a unor astfel de rapoarte.”, spune Cristina Silion, voluntară în cadrul 

Asociației de Sprijin pentru Părinți și Copiii cu Autism Galați.

În continuare, asociația lucrează împreună cu un voluntar ING pentru a 

defini strategia financiară pe termen lung a organizației: “Am convenit ca 

discuțiile să se concentreze pe reducerea cheltuielilor cu comisioanele 

bancare”, spune Cristina Silion.

Puteți susține activitatea Asociației APCA Galați accesând acest site: 

autism-galati-apca.blogspot.ro

ASOCIAȚIA TURUL MADAR
Voluntar ING Bank mentor: Adrian Piscu - M I S & Development Manager

Povestea Asociației Turul Madar a început în anul 2007 când a fost 

înființată de către trei asociații de tineret din Sf. Gheorghe. Misiunea lor 

este să-i ajute pe tineri să se dezvolte într-un mediu sănătos. Organizația 

activează în orașul Sfântul Gheorghe și are în prezent 30 de voluntari care 

dezvoltă diferite programe pentru copii și tineri. Printre programele lor 

anuale se numără:

• Marele concurs de cultură pentru tineri din liceu. La ultima ediție au 

participat 62 de tineri din județ.

• Programul de After School, educație formală si non-formală pentru 
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diferiți copii cu nevoi, cu vârsta între 7-13 ani. La acest program iau 

parte 60 de copii.

• Educație voluntară pentru tineri și campanii de voluntariat.

• Cupa Voluntarilor, organizată pentru voluntari din județul Covasna.

• Organizarea unor excursii tematice și educaționale pentru tineri și copii.

În prezent, organizația lucrează împreună cu un voluntar din partea ING 

Bank pentru a dezvolta un plan de afaceri pentru organizație.

“Programul ne-a ajutat să dezvoltăm diferite strategii de sustenabilitate. 

Adică: să ne gândim mai strategic la sustenabilitatea noastră financiară, 

să dezvoltăm diferite viziuni pentru anii viitori, planuri și acțiuni care 

să asigure sustenabilitatea programelor pe termen lung”, a concluzionat 

Levente Furus, președintele Asociației Turul Madar.
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Programul ”Educație Financiară pentru ONG-uri” este un program creat de 

Asociația TechSoup România, cu sprijinul ING Bank.

Educație Financiară pentru ONG-uri este primul program consolidat de 

educație financiară digitală destinat unei comunități de ONG-uri.

În 2015, a fost premiat cu „Premiul Special pentru Educație” la Gala CSR 

Awards.

Am creat acest ghid de ”Educație Financiară pentru ONG-uri” pentru a-ți fi 

util dacă ești la început de drum în sectorul non-profit și faci primii pași în 

educația financiară pentru ONG-uri.

Află mai multe pe educațiefinanciara.techsoup.ro

Despre Educaţie 
Financiară pentru  
ONG-uri
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ING BANK – RESPONSABILITATE SOCIALĂ ÎN ROMÂNIA

Ca instituție financiară, rolul ING Bank este de a de a stimula dezvoltarea 

economică și activitatea financiară atât la nivel global cât și în plan local, 

în țările în care activează. Beneficiul final al unei economii sustenabile este 

însăși dezvoltarea socială.

Prezentă în România de peste 20 de ani, ING Bank România a început în 

2012 un proces de dialog social cu principalii beneficiari locali pentru a afla 

care sunt așteptările și nevoile acestora. Pornind de la rezultatele acestui 

proces, ING Bank România și-a construit strategia de responsabilitate 

socială, urmând trei direcții:

• Educaţie financiară și antreprenoriat
• Educaţie pentru copiii din grupurile dezavantajate
• Dezvoltare urbană

Toate proiectele derulate de bancă, precum și finanțările și sponsorizările 

oferite partenerilor din sectorul neguvernamental, țin seama de aceste 

direcții.

Totodată, banca își încurajează angajații să se implice în cauze sociale și să 

susțină comunitățile prin voluntariat. 

Află mai multe pe site-ul bancii, aici: 

www.ing.ro/ingb/ing-in-România/responsabilitate-sociala.html
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DESPRE ASOCIAȚIA TECHSOUP ROMÂNIA

Credem că fiecare ONG din România poate să își îndeplinească misiunea 

la potențial maxim. Tehnologia te poate ajuta să ajungi acolo mai eficient și 

mai repede, iar tu poți face și mai mult bine prin organizația ta.

De aceea am creat cel mai mare program de tehnologie pentru ONG-urile 

din România: ca organizația ta să se concentreze cât mai mult pe misiune 

și oamenii pentru care lucrează și cât mai puțin pe bugetul de IT sau 

accesul la software. Parteneriatul TechSoup România și TechSoup Global 

cu companii globale de tehnologie ajută organizația ta să facă economii la 

buget, în același timp beneficiind de cele mai profesionale și noi soluții de 

tehnologie pentru angajații și voluntarii tăi.

În fiecare zi și noi suntem mai aproape de misiunea noastră: 

• 1200 de ONG-uri din România sunt parte din comunitatea TechSoup și beneficiază de 
programul nostru

• Din 2010 am ajutat sectorul ONG din România să economisească peste 2.700.000 USD

Creăm lunar pentru comunitatea noastră de ONG-uri experiențe de 

învățare relevante: de la marketing online și resurse gratuite de servicii 

cloud, la programe pe care le folosești zi de zi în munca ta, trainingurile 

noastre te pot ajuta să înveți mai multe despre tehnologie.
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Mulţumiri
Mulţumim tuturor voluntarilor ING Bank care şi-au donat timpul şi 

expertiza lor pentru organizațiile non-profit:

Adrian Piscu - M I S & Development Manager
Andrada Ticmeanu - Management Accountant Finance and Control Department
Andreea Stoica - Director Regional Sales Network
Carmen Parfenie - Senior Management Accountant, Planning, Business & Analysis Department
Cezarina Niculae - Lending Specialist, Corporate Banking Department
Cosmin Ion -  Business Development Manager Sales & Training, SME Department
Cristian Lungu - Manager, Testari Produse
Cristina Juganaru - Manager, Compliance Department
Emilia Rosoaga - Head Of M C S E
Magdalena Nitu - Director, Head of Financial Institutions Clients Coverage Department, ING Bank
Nicoleta Papa - Director; Head Of Mid Corporate Banking Clients
Olimpia Gheorghe - Manager Business Support, Analytics & Policies
Vlad Bogos - Specialist, IT Management Department

și tuturor voluntarilor ING Bank care au participat la întâlniri, sesiuni de 

lucru, workshop și brainstorming, ne-au dat feedback și au voluntariat zeci 

de ore de suport pentru acest proiect și dezvoltarea lui.



62

Mulțumim tuturor celor care ne-au ajutat să realizăm primul proiect de 

educație financiară pentru ONG-uri:

ROXANA COLISNIUC, CSR OFFICER ING BANK
pentru sprijinul, suportul și entuziasmul cu care continuă să creadă 

în sectorul non-profit.

VOLUNTARILOR ING BANK
pentru timpul și dedicația pe care au arătat-o organizațiilor 

neguvernamentale din proiect.

CELOR 302 ANGAJAȚI ȘI VOLUNTARI ONG PARTICIPANȚI 
LA ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI pentru că sunt neobosiți în a 

învăța cum să facă și mai mult bine pentru cauzele lor.

SIMON DIETRICH
pentru că au transformat proiectul într-o poveste vizuală cu ilustrații și 

infografice 

www.simon-dietrich.com

ZITEC
pentru că ne-au demonstrat că totul este posibil 

când vine vorba de solutii IT&C

www.zitec.ro

Partenerilor media:

AL TREILEA SECTOR
ȘTIRI ONG.RO
ROMÂNIA POZITIVĂ
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