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Programul Educație Financiară pentru ONG-uri este un program creat de Asociația TechSoup 
România, cu sprijinul ING Bank. 

Este primul program consolidat de educație financiară digitală destinat comunității de ONG-
uri. În ediția 2014 a proiectului, peste 300 de angajați și voluntari au fost instruiți în domeniul 
financiar. În plus, educatiefinanciara.techsoup.ro include o colecție valoroasă de resurse 
pentru dezvoltare, precum primul e-book de educație financiară pentru ONG-iști începători. 

Ulterior, Educație Financiară pentru ONG-uri a fost dezvoltat ca prima platformă editorială 
pentru și despre responsabilii financiari din sectorul nonprofit românesc și grupează o serie 
de materiale de educație în domeniu.

Educație Financiară pentru ONG-uri este și cel mai premiat proiect de educație financiară 
pentru acest sector: în 2015 a primit Premiul Special pentru Educație la CSR Awards, precum 
și Premiul III pentru Campanii și Proiecte Responsabilitate Socială la Gala Societății Civile.

Am creat acest ghid pentru a servi ca inspirație și bune practici pentru sănătatea financiară a 
unei organizații nonprofit.

Găsești toate resursele dedicate pe http://educatiefinanciara.techsoup.ro
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TOT CE TREBUIE SĂ ŞTII DESPRE SPONSORIZARE
De anul acesta, companiile care doresc să sprijine ONG-urile vor putea să îşi deducă 
cheltuielile de sponsorizare în procent de 0,5% din cifra de afaceri (dar nu mai mult de 20% 
din impozitul pe profit datorat), faţă de 0,3% până acum. Facilitatea reprezintă un argument 
important pentru organizaţiile care vizează să obţină astfel de contracte.

„Principalul argument fiscal este deductibilitatea. Aceşti bani oricum nu rămân în companie 
– ei pot să meargă la stat sau la o organizaţie non-profit de încredere. Apoi, individual, 
este munca organizaţiei să îşi construiască încrederea companiilor în activitatea lor, prin 
transparenţă şi comunicare”, spune Alina Kasprovschi, de la Fundaţia Comunitară Bucureşti.

În materialul de mai jos găsiţi cele mai relevante informaţii cu privire la obligaţiile din spatele 
contractelor de sponsorizare, dar şi cu privire la criteriile pe baza cărora îşi aleg companiile 
partenerii din zona non-profit.

CE OBLIGAŢII LEGALE EXISTĂ PENTRU ONG-URI?
ONG-urile nu au obligaţii legale specifice sponsorizării.

“Desigur, la fel ca orice venit al unui ONG, el trebuie înregistrat în contabilitate”, atrage atenţia 
Alina Kasprovschi, director executiv al Fundaţiei Comunitare Bucureşti.

Aşadar, obligaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare se referă la „încheierea unui contract în 
formă scrisă care să precizeze obiectul, valoarea, durata sponsorizării, precum şi drepturile 
şi obligaţiile părţilor; în cazul sponsorizării în bunuri evaluarea lor se va face <<la valoarea 
lor reală din momentul predării către beneficiar>>; nu se pot efectua sponsorizări din fonduri 
obținute de la bugetul de stat”, spune Mădălina Marcu, director de dezvoltare a resurselor la 
Asociaţia pentru Relaţii Comunitare (ARC România).

În ceea ce priveşte obligaţiile de raportare, acestea se stabilesc între organizaţie şi sponsor, 
prin contractul dintre cele două părţi. Legislaţia nu prevede obligaţii specifice de raportare 
financiară nici pentru ONG şi nici pentru sponsor.

Pentru a creşte încrederea comunităţii şi pentru a lucra cât mai transparent, organizaţia poate 
alege să comunice public detalii legate de sponsorizările primite, atunci când contractul nu 
prevede restricţii în acest sens.

“Noi comunicăm public donatorii noştri şi sumele primite de la aceştia, dacă nu există un acord 
cu ei care prevede ca donatorul să rămână anonim. De asemenea, raportăm ce se întâmplă cu 
banii pe care îi primim – ce sumă pleacă în comunitate, pe ce proiect, către ce organizaţie/ grup 
de iniţiativă/ bursier, ce sumă rămâne în fundaţie pentru a acoperi costurile legate de proiect 
sau de funcţionarea organizaţională. În fine, raportăm ce să întâmplă cu banii, odată ce ei au 
ajuns la proiectul pe care îl finanţăm. Căutăm mereu variante de a evalua impactul, dincolo 
de cifrele de bază – câţi oameni beneficiază de proiect, cifre de audienţă etc.”, spune Alina 
Kasprovschi.

Reprezentanţii ARC recomandă ca regulile de raportare stabilite prin contractul dintre cele 
două părţi să fie direct proporţionale cu valoarea sponsorizării.

„O practică recomandată este existența unei raportări narative si/sau financiare cu un grad 
de detaliere direct proporțional cu suma primită ca sponsorizare și complexitatea proiectului 
sponsorizat. Sponsorii cu un grad de formalizare ridicat (care au programe de finanțare sau 
fundații corporative) încep să aibă proceduri de raportare clare și formalizate”, spune Mădălina 
Marcu.



11

CE ACTE NORMATIVE REGLEMENTEAZĂ SPONSORIZAREA?
Sponsorizarea este reglementată atât din punct de vedere legal cât şi fiscal de:

LEGEA 32/1994 PRIVIND SPONSORIZAREA
Această lege stabileşte cine poate acorda şi primi sponsorizări, beneficiile sponsorului şi 
conţinutul cadru al contractului de sponsorizare. Atenţie la următoarele prevederi:

Beneficiarul sponsorizării poate aduce la cunoștință publicului numele, marca sau imaginea 
sponsorului, dar nu poate face publicitate produselor sau serviciilor sponsorului. 

„Organizația beneficiară poate menționa numele și marca sponsorului, dar nu poate face 
publicitate comercială. (Poate spune “Mulțumim Coca Cola România”, dar nu poate spune “Beți 
Coca Cola)”, atrage atenţia Mădălina Marcu, de la ARC România.

Contractul de sponsorizare se încheie în formă scrisă, cu specificarea obiectului, valorii şi 
duratei sponsorizării, precum şi a drepturilor şi obligaţiilor părţilor.

Nu beneficiază de facilităţi prevăzute în prezenta lege sponsorul care, în mod direct sau 
indirect, urmăreşte să direcţioneze activitatea beneficiarului. Acest lucru nu înlătură 
dreptul părţilor de a încheia, potrivit legii, acte juridice afectate de sarcină, dacă prin acestea 
nu se direcţionează ori nu se condiţionează activitatea beneficiarului.

Facilitățile fiscale nu se acordă în cazul sponsorizării efectuate de către rude ori afini până la 
gradul al patrulea inclusiv.

CODUL FISCAL
Codul Fiscal stabileşte tratamentul fiscal general al sponsorizării, precum şi facilităţile 
fiscale de care beneficiază sponsorii – unul dintre cele mai importante argumente pe care 
organizaţiile le pot aduce în discuţie în momentul în care stau de vorbă cu reprezentanţii unei 
companii care intenţionează să facă o sponsorizare.

Sumele sponsorizate se scad din impozitul pe profit. Pentru a beneficia de această facilitate 
fiscală, fondurile direcţionate către o organizaţie fără scop lucrativ trebuie să fie sub cea mai 
mică dintre următoare limite:

• 0,5% din cifra de afaceri începând din 2016 

• 20% din impozitul pe profit datorat. 

Sumele oferite peste pragul combinat de mai sus nu pot fi deduse de companii din impozitul 
datorat.

CREDITUL FISCAL, O FACILITATE ATRACTIVĂ
„România este una dintre țările cu facilități fiscale atractive pentru sponsorizare în condițiile 
în care la noi exista un credit fiscal pentru sponsorizare (în anumite condiții)”, atrage atenţia 
Mădălina Marcu, de la ARC.

În situaţia în care compania nu a avut profit, aceasta poate să apeleze la creditul fiscal. 
Aceasta îi permite practic să realizeze sponsorizări chiar dacă nu obţine profit în anul 
respectiv, suma fiind acoperită de un credit fiscal disponibil pe o perioadă de şapte ani. Pe 
măsură ce situaţia companiei se îmbunătăţeşte, aceasta îşi poate deduce din impozitul pe 
profit viitor sponsorizările realizate în anii precedenţi şi acumulate în creditul fiscal.
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„Totodată, (potrivit noului Cod Fiscal, n.r.) rămâne valabilă prevederea intrată în vigoare la 
1 ianuarie 2014, care permite recuperarea, în următorii 7 ani, a cheltuielilor de sponsorizare 
neutilizate. Astfel, sumele aferente acestor cheltuieli care nu sunt scăzute din impozitul pe 
profit în anul în care au fost suportate se reportează în următorii 7 ani consecutivi. Recuperarea 
acestor sume se va realiza în ordinea înregistrării acestora (cronologic), în aceleași condiţii, la 
fiecare termen de plată a impozitului pe profit (trimestrial/anual)”, spune Ruxandra Sasu, de la 
Fundaţia Pact.

Ea atrage atenţia că perioada de la finalul anului este cea mai propice pentru solicitarea 
și respectiv luarea deciziei de acordare de sponsorizări, „întrucât atunci firmele au o 
imagine de ansamblu privind nivelul cifrei de afaceri și al impozitului pe profit, care le ajută 
să stabilească nivelul sumei acordate ca sponsorizare”.

ATENŢIE LA DONATORII CARE ÎNCEARCĂ SĂ DICTEZE SAU SĂ CONDIŢIONEZE ACTIVITATEA 
ONG-ULUI

Ruxandra Sasu, de la Fundaţia PACT, este de părere că sponsorul trebuie privit ca un 
partener, nu doar ca o sursă de finanţare, „iar această calitate trebuie cu atât mai mult 
respectată, îngrijită şi cultivată pentru a o consolida şi dezvolta”.

În opinia sa, ONG-urile trebuie să se asigure, atunci când accesează fonduri dintr-o donaţie 
sau din sponsorizări, că acestea provin din activităţi licite şi că donatorii sau sponsorii nu 
încearcă să dicteze sau să condiţioneze activitatea ONG-ului.

„Să nu acceptăm orice fel de donații și sponsorizări, și nici din partea oricui, ci să ne alegem 
sursele în acord cu misiunea pe care ne-am asumat-o, pentru a ne păstra etica profesională 
(spre exemplu, un ONG care lucrează în beneficiul copiilor nu va accepta sponsorizări din 
partea unor companii producătoare și/sau care comercializează tutun sau alcool) și a nu ne 
compromite imaginea și reputația”, spune directorul executiv al Fundaţiei PACT.

În acest sens, ea recomandă atragerea unor sponsori care să se ralieze în spatele misiunii 
ONG-ului. Mai mult, organizaţia trebuie să depună eforturi constante de a fideliza şi cultiva 
astfel de relaţii.

„Un sponsor-partener nu va direcționa activitatea organizației, ci îi va fi alături pentru a o 
sprijini în eforturile sale de a-și urmări misiunea pentru care lucrează. Ca orice parteneriat 
de succes, și relația sănătoasă cu un sponsor are la bază valori și principii legate de roluri 
și responsabilități clar asumate, echitate, transparență și corectitudine, respect reciproc, 
recunoaștere a expertizei, încredere și colaborare”, spune Ruxandra Sasu.

DOAR UNA DIN CINCI COMPANII PROFITABILE AU ALES SĂ ACORDE SPONSORIZĂRI ÎN 
2014

Doar 21% dintre companiile care au realizat profituri anul trecut au înregistrat cheltuieli de 
sponsorizare, reiese dintr-un studiu realizat de HOSPICE Casa Speranţei, EY România şi 
Asociaţia pentru Relaţii Comunitare.

Dintre cele peste 137.900 de companii care au avut profit în 2014, doar 28.545 au avut 
cheltuieli de sponsorizare, valoarea acestora ridicându-se la 554 de milioane de lei.

Cele mai multe dintre companii au ales să direcţioneze fonduri către educaţie (27%), protecţie 
socială (20%), sănătate (19%), sport (17%), artă (11%) şi mediu (6%).

În 2015, circa 10% dintre ONG-uri sondate nu cunoşteau facilităţile fiscale legate de 
sponsorizare, potrivit studiului citat.
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DE CEALALTĂ PARTE A BARICADEI: LA CE SE UITĂ COMPANIILE
AmCham a lansat in 215 un Ghid de investiţii în comunitate în care prezintă atât facilităţile 
fiscale de care se pot bucura companiile care aleg să direcţioneze fonduri către proiecte 
de CSR cât şi o serie de bune practici care ar trebui să stea în spatele activităţilor de 
sponsorizare.

Aşadar, pentru a stabili eligibilitatea unui candidat pentru obţinerea unei finanţări CSR, 
companiile ar trebui să fie atente la: experienţa de lucru a aplicantului în domeniu,valoarea 
bugetului şi modul în care distribuirea resurselor solicitate reflectă solicitarea 
companiei, dar şi la criterii de credibilitate financiară (contul bancar aparține solicitantului 
și nu unei alte organizații sau unei persoane fizice, nu este localizat într-o țară care oferă 
facilități fiscale, modalitatea de plata să nu fie în numerar etc).

În momentul în care selectează un proiect propus de o organizație considerată eligibilă 
pe baza evaluării de mai sus, AmCham recomandă ca printre criteriile luate în calcul de 
companie să se numere:

• relevanța nevoii adresate de aplicant și a grupului țintă de beneficiari, pentru nevoile 
companiei și ale societății;

• măsura în care scopul și obiecvele proiectului propus răspund nevoii adresate;
• gradul de aliniere al planului de activități la scopul și obiectivele comunicate;
• reflectarea corectă a planului de activități în bugetul total și cel solicitat;
• gradul de eficiență în alocarea și utilizarea resurselor;
• existența unui plan de viabilitate a proiectului pe termen lung, cu sau fără implicarea 

companiei;
• capacitatea de comunicare a aplicantului cu categorii relevante de grupuri țintă 

(stakeholderii companiei) cu privire la rezultatele proiectului și a schimbărilor produse;
• inovație în abordare;
• capacitate de implicare a altor parteneri (instituții publice sau alte companii);
• capacitate de implicare a voluntarilor companiei;
• creativitate și eficiență în gestionarea mai multor tipuri de resurse (ex: servicii pro-bono 

sau produse, utilizarea unor mecanisme suplimentare de atragere de fonduri etc.).

Bugetul mediu de CSR al unei companii AmCham este de circa 50.000 de euro.
 

ȘI ORGANIZAȚIILE NEGUVERNAMENTALE DEPUN BILANȚ CONTABIL 
Deși în 2016 majoritatea contribuabililor au avut data de 30 mai ca termen limită pentru 
depunerea situațiilor financiare, Ordinul Ministrului Finanțelor Publice 123/2016  a 
prevăzut data de 29 aprilie ca termen limită pentru asociații și fundații. În situația  în care ați 
uitat să depuneți situația financiară pentru anul 2015, amenda este inevitabilă, dar poate fi 
evitat cuantumul maxim al amenzii de 4500 lei.

Pentru întârzieri mai mici de 15 zile calendaristice, amenda variază între 300 și 1000 de lei.  
Amenzile pot varia între 1000 și 3000 de lei dacă întârzierea este mai mare de 15 zile, dar până 
în 30 de zile. Orice depășire a termenului de 30 de zile va fi sancționată cu 4500 lei.

Organizațiile fără scop patrimonial, care derulează activități economice, vor depune (fizic 
și electronic) bilanțul, contul rezultatului exercițiului și notele explicative la situațiile 
financiare anuale.

Organizațiile fără scop patrimonial și fără activități economice sau cele de utilitate publică, 
precum și organizațiile patronale și sindicatele vor depune aceleași documente, dar într-o 
formă prescurtată.
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CUM ȘI UNDE POT FI DEPUSE SITUAȚIILE FINANCIARE
Asociațiile și fundațiile pot depune situațiile financiare atât în format fizic, cât și în format 
electronic.

"(3) Entitățile pot depune situațiile financiare anuale şi documentele cerute de lege, în format 
hârtie şi în format electronic, la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor 
Publice sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătăţirea disciplinei depunerii bilanţurilor contabile şi 
a altor documente cu caracter financiar-contabil şi fiscal, de către agenţii economici şi alţi 
contribuabili, sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată 
o semnătură electronică extinsă. Entităţile depun situaţiile financiare anuale la registratura 
unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau la oficiile poştale, prin scrisori 
cu valoare declarată, pe suport magnetic, împreună cu situaţiile financiare anuale listate cu 
ajutorul programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice, semnate potrivit 
legii." (extras din Anexa 1 la OMFP 123/2016)

"2.14. În vederea depunerii situaţiilor financiare anuale în format hârtie şi în format electronic 
sau numai în formă electronică, având ataşată o semnătură electronică extinsă, societăţile 
menţionate la pct. 2.10 folosesc programul de asistenţă pus la dispoziţie gratuit de către 
Ministerul Finanţelor Publice pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, prin care 
se generează un fişier de tip PDF, având ataşat un fişier xml, care conţine datele de identificare 
a societăţii, precum şi un fişier cu extensia zip. Fişierul cu extensia zip va conţine situaţiile 
financiare anuale şi documentele cerute de lege aşa cum acestea sunt întocmite de societăţi 
şi scanate, alb-negru, lizibil şi cu o rezoluţie care să permită încadrarea în limita a 9,5 MB a 
fişierului PDF la care este ataşat fişierul zip." (extras din Anexa 1 la OMFP 123/2016)

REGULI SIMPLE PENTRU EVITAREA SITUAȚIILOR COMPLICATE
1. Verificați la începutul fiecărui an, dar și periodic, calendarul obligațiilor fiscale
2. Citiți pe-ndelete OMFP 123/2016, Legea contabilității nr 82/1991 și Ordinul 1286/2012 

pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de 
raportare financiară.

3. La depunerea situațiilor financiare, asigurați-vă că acestea sunt semnate de persoana 
care a întocmit documentele. În lipsa semnăturii, se aplică o amendă suplimentară ce 
poate varia între 1000 și 3000 de lei.

4. Situația financiară trebuie avizată de un auditor sau de o comisie de cenzori. Nu uitați să 
depuneți declarația scrisă de asumare a răspunderii conducerii persoanei juridice pentru 
întocmirea situațiilor financiare anuale.

5. Nu depuneți la ANAF documente arhivate în format .zip  care au parolă.
6. Facturile, chitanțele și contractele descriu doar o parte din povestea banilor: faptul că 

aceștia s-au cheltuit. Pentru situații financiare complete și transparente sunt necesare 
și documente care descriu de ce s-au cheltuit și cum s-au cheltuit. Adică rapoarte de 
necesitate, rapoarte de activitate și/sau proceduri de achiziții.

7. Pentru orice eroare sau omisiune în contabilitate există un remediu: declarația 
rectificativă.

 

NOUĂ SFATURI PENTRU SĂNĂTATEA FINANCIARĂ A ONG-ULUI TĂU
… Și ONG-ul este un business şi de multe ori e mai complicat”, spune Bogdan Giurginca, chief 
financial officer la Romanian American Foundation (RAF), cu care am stat de vorbă despre ce 
înseamnă management financiar pentru un ONG.

În consecinţă, o organizaţie care doreşte să îşi asigure „sănătatea financiară” trebuie să îşi 
asume conceptul de management financiar. Pe lângă constrângerile ce ţin de felul în care se 
face contabilitate sau salarizarea, organizaţiile care vor să supravieţuiască şi să se dezvolte 
pe termen mediu şi lung trebuie să se asigure că nu le lipseşte acest management financiar, 
o funcţie „suport” fără de care programele organizaţiei, dar şi existenţa sa ar putea fi puse în 
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pericol.

Un bun manager financiar ştie tot ce mişcă în ONG, ce bani trebuie daţi şi ce bani urmează să 
fie primiţi. Acest lucru este important pentru realizarea unei previziuni de cash-flow, pentru 
întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli, dar şi pentru urmărirea execuţiei bugetului 
asumat astfel încât acesta să acomodeze implementarea fără probleme a proiectelor derulate.

CFO-ul RAF susţine că pe lângă educarea financiară a ONG-urilor, este necesară şi 
obligatorie educarea finanţatorilor care nu înţeleg problemele şi costurile legate de activitatea 
ONG-urilor. Giurginca este, totodată, de părere că o parte dintre dificultăţile sectorului ar 
putea fi înlăturate de reglementatori, spre exemplu, prin înlesnirea regulilor de raportare 
pentru organizaţiile mai mici.

Mai jos puteţi citi, pe larg, sfaturile unui CFO cu experienţă legate de felul în care trebuie 
să arate managementul financiar al unui ONG, de la provocări, la soluţii şi teme de gândire 
pentru finanţatori.

1. DESPRE NECESITATEA UNUI FOND DE REZERVĂ: EŞTI DATOR CU SUPRAVIEŢUIREA
Organizaţia nu are surse proprii. ONG-ul, de cele mai multe ori nu face activităţi economice. 
Dacă el ar face activităţi economice ar avea şi nişte venituri şi ar asigura din producţia lui, 
din vânzarea produselor şi a serviciilor sale, şi-ar asigura un fond de rezervă pe care să-l aibă 
tot timpul în spate şi din care să suporte aceste costuri nefinanţate de finanţator. Numeri pe 
degete ONG-urile care realizează venituri din activităţi economice, nici vorbă de procent din 
sistem.

Soluţia este să îşi constituie pe măsura funcționării anumite surse, un fond de rezervă i-aş 
spune, din care să subziste în perioadele în care finanțarea nu se ridică la nivelul care ar trebui. 
Conjugat cu faptul că finanţatorul trebuie educat să pună la dispoziția ONG-ului respectiv acel 
procent de x la sută pentru acoperirea costurilor respective.

Fiecare îşi ştie cel mai bine gospodăria proprie. Cu alte cuvinte, fiecare organizaţie ştie cât 
plăteşte chiria pe spaţiul în care funcţionează, cu cât îşi plăteşte utilităţile în fiecare lună, cu 
cât îşi plăteşte firma de contabilitate, firma de resurse umane şi juristul eventual, dacă are şi 
ştie că domn’le, costurile mele să zicem lunare care nu sunt acoperite de finanţatori sub nicio 
formă se ridică să zicem la 50.000 de lei. Este simplu, ca eu să pot să funcționez cel puţin şase 
luni de zile, ori 50.000 sunt 300.000, deci am nevoie de 300.000 de lei să-i am tot timpul într-
un fond de rezervă.

2. DESPRE INSTRUMENTE FINANCIARE LA ÎNDEMÂNA ONG-URILOR: ACTIVITĂŢI DE 
TREZORERIE
Mai mult decât atât există practica, afară cel puţin, de venituri din trezorerie, venituri din 
activităţi de trezorerie. Aici vorbim din nou de management financiar.

Managerul financiar va spune mereu dacă noi avem la dispoziţie fonduri de 100.000 de euro 
la un moment dat, dar pe care nu îi cheltuim decât în următoarele şase luni de zile, păi atunci 
haideţi să vedem cum facem o previziune de cash-flow corectă cu ce ieşiri avem nevoie, la ce 
momente, la ce intervale, iar diferenţialul pe care nu îl cheltuim în următoarea o lună, două, 
trei, cinci îl constituim în depozite la termen, în bancă, cât produce depozitul ăla, 1% pe an. 
Asta înseamnă activitatea de trezorerie.

În afară de un cash flow adecvat pe organizaţie nu prea ar fi altul decât să îşi previzioneze 
foarte amănunţit care îi sunt intrările din sursele de finanţare vizavi de ieşirile pe execuţia 
proiectelor deja asumate.

Cu alte cuvinte, un manager financiar trebuie să ştie in orice moment în interiorul unei 
perioade, că e an fiscal, că e an calendaristic, ca dacă nu sunt asigurate finanţările exact la 
momentele la care trebuie atunci organizatia rămâne într-un deficit de cash de o lună, două, 
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trei, deficit care va pune în pericol execuţia tuturor celorlalte proiecte pe care le are; şi astea 
sunt lucruri foarte des întâlnite în ONG-uri care păţesc aşa ceva tocmai pentru că nu şi-au 
însuşit funcţiunea de manager financiar.

3. DESPRE IMPORTANŢA MANAGERULUI FINANCIAR: MAJORITATEA FINANŢATORILOR NU 
AU EDUCAŢIA FINANCIARĂ NECESARĂ
Soliditatea pe termen lung a unui ONG constă, pe lângă multe altele, inclusiv într-un 
management financiar adecvat în interiorul organizaţiei şi am să vă spun de ce cred asta.

ONG-urile, în mod firesc, se bazează pe finanţările primite de la diverşi finanţatori ca surse 
ale lor de existenţă. Deci ei primesc bani de la finanţatori sub formă de grant, de împrumut 
nerambursabil, sub formă de sponsorizări, sub formă de donaţii, sub varii forme. De cele mai 
multe ori, finanţatorii când pun aceste resurse financiare la dispoziţia ONG-ului îi pretind ca 
acei bani să fie folosiţi aproape 100% pentru scopul proiectului pentru care au fost daţi. Cu 
alte cuvinte, dacă ONG-ul spune mă duc să implementez un program de curriculă şcolară, 
atunci finanţarea pe care i-o dă finanţatorul X ONG-ului Y va cuprinde nişte clauze foarte 
clare în bugetul respectiv pe care îl pune la dispoziţie: banii îi foloseşti pentru manuale, 
pentru cărţi, pentru traineri, eveniment, la clasă, la şcoală, la şcoli şi o să vedeţi că de cele 
mai multe ori nici măcar 10% nu ajung în acoperirea costurilor administrative de proiect.

Majoritatea finanțatorilor din România nu au educaţia necesară ca şi finanţator ca să 
înţeleagă acest lucru. El are impresia că banii pe care îi dă organizaţiei respective trebuie 
să fie folosiţi 100% pentru scopul proiectului respectiv, punct. Şi organizaţia, de cele mai 
multe ori, îi spune: știți, noi avem nişte costuri în spate pentru că fără acele costuri ale 
noastre din spate această organizaţie nu poate exista pentru simplul motiv că legislaţia din 
România te obligă şi nu numai din România, asta este peste tot valabil, la ceea ce majoritatea 
organizatiilor considera „birocraţie”. De cele mai multe ori această birocraţie poate fi mai mare 
sau mai mică, sistemul legislativ poate să fie mai permisiv sau mai nepermisiv. Trebuie să 
ţin contabilitate, să ţin contractele de muncă şi toţi angajaţii pe care îi am conform legislaţiei 
muncii, a salarizarii, a protectiei muncii, etc. Pentru asta eu trebuie să îmi plătesc firmă de 
resurse umane, eu trebuie să îmi plătesc firmă de contabilitate, eu trebuie să îmi plătesc firmă 
de protecţia şi securitatea muncii.

Finanţatorul, de cele mai multe ori nu înţelege lucrul acesta, nici nu vrea să şi-l asume şi atunci 
cred că este, da, într-adevăr, o abordare corectă să porneşti cu educaţia aceasta financiară din 
ambele sensuri, adică să ai educaţie financiară la nivelul ONG-ului, intern, asumarea tuturor 
funcţiunilor, inclusiv a celor de management financiar de către organizaţie, dar, în acelaşi timp 
să avem educaţie şi la nivelul finanţatorului în care să înţeleagă că la orice proiect pe care ei îl 
finanţează un anumit procent, nu ştiu cât va fi el, că e de unu la sută că e de 10 la sută că e de 20 
la sută, să fie pentru aceste costuri pentru că acea organizaţie nu poate exista altfel.

4. DESPRE FONDURILE UE: MARJA DE 5%
Atunci când ai obţinut o finanţare europeană ţi se dă un avans pe care tu nu trebuie să-l 
documentezi la momentul la care îl primeşti, dar, vine momentul în care trebuie să te prezinţi 
cu decontul. De cele mai multe ori aici apare problema pentru că tranşa viitoare de finanţare 
finanţatorul european ţi-o dă după ce ai prezentat acel decont de cheltuieli şi el îţi acceptă ca 
şi eligibile toate cheltuielile pe care tu le-ai prezentat în decontul de cheltuieli. Bineînţeles că 
nu se întâmplă 100% să îţi accepte tot ce i-ai prezentat acolo, ci într-o proporţie de 90%-95% 
în cel mai fericit caz, deci, din start ţi-ai luat o marjă de 5% de offset. Ce te faci daca nu ai 
sursa alternativa de finantare a cash-flow-ului?

5. DESPRE SPONSORIZĂRI: DE CELE MAI MULTE ORI, FINANŢATORII SUNT INTERESAŢI DE 
PROMOVAREA IMAGINII
Sponsorul vine şi îţi pune la dispoziţie, de obicei, o sumă de bani, dar în mod explicit el nu 
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poate să spună conform legii şi conform noţiunii în sine, nu îţi poate spune ce să faci cu 
banii respectivi, ci doar că te sponsorizează. Dar, de cele mai multe ori, o să vedeţi că în fapt 
sponsorizarea pe care o dă o companie unui ONG se traduce în faptul că ONG-ul respectiv 
trebuie să îi promoveze imaginea companiei respective. Promovarea imaginii unui anumit 
finanţator se traduce prin costuri pentru ONG. Promovarea nu se face pe gratis, se face pe 
bani, de obicei mulţi. În fapt cam asta se întâmplă în piaţă.

Credeţi că o corporaţie care pune la dispoziţie o finanţare prin departamentul ei de CSR este 
naivă? Nu. Vă asigur că 90% din cei care fac chestia asta nu sunt nici naivi și nici integral 
responsabili. Fie că nu îi interesează altceva decât atingerea scopului de imagine, fie nu sunt 
educați, nu știu. Dacă finanțatorul meu este o companie farmaceutică şi îmi pune la dispoziție 
100.000 de euro pentru un proiect în şcoli și el mă obligă (în afara contractului scris, evident) 
ca organizație finanțată de el ca de câte ori sunt prezent cu programul în scoli să pun 
banner cu medicamentul sau suplimentul alimentar nu ştiu care…. vorbim despre oameni 
responsabili? Să fim serioşi.

6. DESPRE RESPONSABILITATE: EŞTI DATOR SĂ NU-ŢI ERODEZI CAPITALUL
În statele civilizate din lume, această piaţă specifică a finanţatorilor specializati în ONG este 
foarte bine reglementată şi există acel concept, cel puţin în Statele Unite pentru aceste private 
foundations, care se numeşte expenditure responsibility. Cu alte cuvinte, tu ca şi finanţator ai 
responsabilitatea faţă de reglementatorul din ţara respectivă să îţi exerciţi acest expenditure 
responsability cu cel pe care l-ai finanţat. Adica să te asiguri că el a cheltuit banii doar pentru 
scopul pentru care i-a primit. De ce? Pentru simplul motiv că tu eşti un ONG finanțator şi esti 
o entitate tax free, nu plăteşti impozite şi taxe. Eu, ca și reglementator, știu că tu ai niște bani 
pe care ti i-a lăsat cineva moștenire cu scopul specific să îi folosești doar în filantropie, să 
ajuți în societate. Și atunci vrem cu toții să ne asigurăm că asta se întâmplă și nu altceva.

Mai mult, trebuie să ai grija să nu erodezi acel capital. Fundația finanțatoare trebuie să fie 
responsabilă inclusiv cu capitalul propriu, trebuie să îi investească capitalul propriu în piețele 
de capital astfel încât acei bani să crească anual cu o rată medie de x%; fundația va distribui 
acest câștig de capital pentru diverse cauze, pentru misiunea asumată și conform strategiei 
proprii. De aceea există și principiul bunei guvernante în organizațiile finanțatoare: un 
consiliu de administrație responsabil trebuie să vegheze asupra modului judicios de cheltuire a 
fondurilor și a modului de investire a capitalului propriu.

7. DESPRE POLITICA DE SALARIZARE: FII MEREU ÎN CĂUTARE DE FINANȚĂRI
Nu, clar nu putem să vorbim despre o politică de salarizare în ONG-uri. Că nu poate să existe 
o „politică”. Există doar salarii finanțabile sau nefinanțabile. Dacă ONG-ul respectiv îşi 
găsește sursele de finanţare adecvate poate să îşi calibreze de aşa natură politica salarială 
intern asumată pe o anumită perioadă într-un anumit fel.

De cele mai multe ori ONG-urile angajează oameni pe perioade determinate, atât cât durează 
proiectul respectiv pentru că atât are finanţare, atât îşi permite să îi plătească. Nu poate să 
promită unui om că îl angajează pe un an sau pe cinci ani, atâta vreme cât organizația nu știe 
ce surse de finanțare va avea în următoarea perioadă. Chiar și de aici vine necesitatea unui 
bun management financiar.

Când ai încheiat un contract pe perioadă nedeminată mai avem o problemă: că dacă tu nu ai 
finanțările necesare trebuie să dai omul afară și de multe ori acesta ajunge să se înscrie la 
șomaj până găsește altceva. De cele mai multe ori ONG-ul angajează pe perioada proiectului. 
Un ONG stabil care are inclusiv un management financiar adecvat este tot timpul în căutare 
de finanțări, are acel departament care se numește fundraising astfel încât să nu fie în situația 
în care să facă disponibilizări. Este ineficient pentru tine ca organizație să faci asta. Tu ca 
organizație ai investit în omul ăla. Omul ăla la rândul lui a învățat şi omul ăla a învățat pentru 
că tu i-ai pus la dispoziție resursele. E adevărat că omul a vrut să se dezvolte, să facă training, 
să înțeleagă, dar a avut acces prin resursa pe care tu ca organizație i-ai pus-o la dispoziție 
şi devine ineficient să îţi plece mâine un om care ştie ce se întâmplă în organizaţia aia şi să 
îţi vină unul care nu are habar şi care trebuie să mai treacă încă trei luni de zile să devină 
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eficient. E ineficient pentru tine ca organizaţie să ai un turnover mare de personal.

8. DESPRE RESPONSABILITATEA FINANȚATORILOR FAȚĂ DE ONG: AR TREBUI SĂ 
INVESTEASCĂ ÎN CAPACITY BUILDING
Da, există și companii responsabile. Revin la educaţia finanţatorului.

Poate că de multe ori nici nu e nevoie să dai bani unui ONG pentru a contribui la capacity 
building. Poate că de cele mai multe ori e mult mai important să îi pui la dispoziție resursa de 
training necesară. Există companii care au expertiză financiară şi şi-ar putea permite să dea 
sfaturi sectorului ONG şi să îi înveţe ce înseamnă un management financiar adecvat într-o 
organizaţie. Pentru ei chestia asta e la degetul mic şi pot să o facă având nişte costuri de nimic, 
respectiv să-şi pună la dispoziţie trei, patru specialiști pentru câteva zile…. și asta se numește 
tot filantropie, act caritabil. Sunt unii care chiar o fac.

Dacă vor să intre în sistemul acesta de finanţare se pot uita şi la soluţii de acest tip.

9. DESPRE REGLEMENTĂRI: PENTRU ORGANIZAȚIILE MICI S-AR PUTEA APLICA UN SISTEM 
SIMPLIFICAT DE RAPORTARE
Legile de la noi sunt foarte complexe, sunt foarte greoaie, sistemul este birocratic, or toate 
acestea pun presiuni pe costurile organizațiilor şi ne pun în situația în care spunem că nu mai 
rezistăm … asta spun mulți.

Înțelegem lucrurile acestea şi spunem în felul următor: Reglementatorul – el oare are educația 
necesară, el oare a înțeles care este assesmentul în piață? Care sunt problemele specifice ale 
pieţei? Dorește să vină în întâmpinarea acestora? Presupunem că de aceea este plătit de stat, 
de aceea se numește „funcționar public” sau pe englezește „public servant”.

Una este să ai de-a face cu o fundație cu venituri din finanțări de un milion de euro pe an și alta 
este să ai de-a face cu un ONG care strânge 10.000 de euro într-un an pentru cauza X.
Reglementatorul poate ar fi bine să se uite un pic şi la zona asta pentru că nu poţi să aplici 
aceeași măsură pentru toți. Chiar cel pentru ONG-uri, sistemul contabil copiază planul de 
conturi și sistemul contabil al agenților economici. Sistemul în sine este același, raportările 
sunt aceleași, chiar dacă și simplificate.

Reglementatorul ar putea să vină și să spună: pentru cei până în plafonul x să se aplice 
sistemul de contabilitate în partidă simplă, doar încasări și plăti ca la PFA, nu cel în partidă 
dublă. Aici deja vorbești de contabilitate și de tot ce înseamnă, software contabil, debit, credit, 
active, pasive, este o meserie anume dobândită după ani de studiu și ….. asta costă! Pentru cei 
mici, dar mulți, cred că se poate aplica un sistem simplificat de evidențe și raportări.
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ȘASE ANI DE FONDURI STRUCTURALE. LECȚII ÎNVĂȚATE DE ONG-URI.
Închiderea programelor finanţate prin Fondul Social European va însemna o reducere a 
activităţii multor ONG-uri din România, dar şi o adevărată „luptă pentru supravieţuire” a unor 
servicii şi structuri care funcţionează exclusiv pe baza banilor comunitari.

Fondurile structurale au fost atât o oportunitate cât şi o „capcană” pentru sectorul 
neguvernamental din România. Organizaţiile care s-au bazat prea mult pe aceste finanţări au 
întâmpinat numeroase dificultăţi legate de cash flow, în special în perioada în care anumite 
programe au fost blocate.

Pe de altă parte, în lipsa unor norme pentru viitorul exercițiu bugetar al Uniunii, anul viitor 
ar putea fi considerat unul ratat pentru ONG-urile care plănuiau să acceseze acest tip de 
finanţare, reiese din mărturiile unor organizaţii din domeniu. Am discutat cu câteva dintre 
organizațiile cu experiență în administrarea de finanțări europene despre lecțiile învățate în 
ultimii ani.

FDSC: UNII VOR TREBUI SĂ LUPTE PENTRU SUPRAVIEȚUIRE
Serviciile şi structurile care s-au înfiinţat în ultimii ani cu finanţare din Fondul Social 
European vor avea „dificultăţi majore în menţinerea funcţionalităţii”, susţine Ştefania 
Andersen, director operațional al Fundaţiei pentru Dezvoltarea Societăţii Civile (FDSC).

Printre acestea se numără centrele educaționale și sociale, serviciile care se adresează 
persoanelor vulnerabile, dar şi structurile de economie socială înfiinţate, cu precădere, în 
ultimii doi ani.

„Sunt de asemenea resurse umane implicate în toate aceste proiecte ce se finanţează în 2015 
şi care au dobândit expertiză şi experienţă relevantă, dar care vor trebui să se reorienteze. 
Pentru ONG-uri va fi dificil să menţină această expertiză în sector. Pe de altă parte însă, de-a 
lungul anilor, ONG-urile s-au dovedit a fi printre cele mai <<încăpăţânate>> în determinarea lor 
de a-şi menţine activităţile, în special atunci când vorbim despre adresarea nevoilor sociale, 
educaţionale, apărarea drepturilor omului etc”, a arătat Ştefania Andersen.

CAIES: 40% DIN BUGETUL UNUI ONG AR TREBUI SĂ PROVINĂ DINTR-O SURSĂ STABILĂ
Liviu Nazarie, director economic la Centrul de Analiză şi Inovare Economico-Socială 
(CAIES), este de părere că multe ONG-uri care au mizat pe fondurile structurale vor fi nevoite 
să îşi restrângă activitatea.

„N-ar fi trebuit să fie o problemă (închiderea exercițiului financiar 2007-2013 al UE, n.r.) dacă 
se deschideau măsuri pe noul exerciţiu. Cum nu s-au deschis, multe îşi vor reduce activitatea. 
Finanţările pe POSDRU, pe dezvoltarea capacităţii administrative sunt foarte importante ca 
surse de finanţare pentru ONG-uri”, a punctat Nazarie.

În opinia sa, fondurile europene au dus la o explozie a numărului de ONG-uri, finanţările din 
bani comunitari fiind foarte mari.

„A fost o creștere explozivă în perioada 2008-2010. Dacă pe PHARE un contract de 100-
200 de mii de euro era considerat foarte mare, pe fonduri europene contractele ajungeau şi 
la 5 milioane de euro”, a arătat el. Întrebat care crede că ar fi „mixul ideal” al surselor de 
finanţare, astfel încât acestea să permită o bună desfășurare a activităților, Nazarie a arătat că 
„undeva la 30-40 la sută din bugetul anual al unui ONG ar trebui să vină dintr-o sursă stabilă, 
independentă de proiecte”.

ADV: SISTEMUL ROMÂNESC ŞI-A DOVEDIT INCAPACITATEA
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Fondul Social European gestionat în perioada 2007-2013 de către AMPOSDRU a creat o 
oportunitate de dezvoltare pentru sectorul neguvernamental, cel specializat pe domenii cum 
ar fi educația, ocuparea şi un segment mai mic – economia socială, spune Angela Achiţei, 
preşedinte executiv Fundaţia Alături de Voi (ADV). Cu toate acestea, blocarea programelor 
europene a dus la încetarea activităţii ONG-urilor care au depins prea mult de acest tip de 
finanțare.

„Deşi fondurile structurale sunt o oportunitate de dezvoltare pentru sectorul ONG, au fost şi 
situaţii în care unele organizaţii nu au avut capacitatea să facă faţă birocraţiei sau nu au avut 
cash flow disponibil şi acest lucru a condus la închiderea activiăţii”, a spus reprezentanta ADV.

În opinia sa, lipsa continuității acestor programe denotă o incapacitate a sistemului românesc.

„Deşi am intrat într-o nouă perioadă de programare, de mai bine de un an şi jumătate, fondurile 
disponibile din Fondul Social European se lasă aşteptate din cauza incapacităţii sistemului 
românesc de a seta reguli şi proceduri de lucru într-un ritm mai alert, în aşa fel încât să existe 
continuitate, iar resursa specializată pe gestionare de proiecte să nu îngroaşe rândurile 
şomerilor”, a arătat Achiţei, adăugând că pentru ADV impactul încheierii exerciţiului financiar 
nu este la fel de însemnat deoarece organizaţia s-a axat pe un alt model de dezvoltare, bazându-
se mai puţin pe fonduri europene. „Este trist că nu a existat o mai bună coordonare în sector, 
continuitate în lansarea liniilor de finanțare, flexibilitate şi orientare pe rezultat şi nu numai 
pe proces care cu siguranţă ar fi condus România la o mai bună absorbţie şi impact calitativ la 
nivelul grupurilor defavorizate”, a mai spus ea.

WVR: LECŢII ÎNVĂŢATE DUPĂ IMPLEMENTAREA UNOR PROIECTE EUROPENE ÎN VALOARE 
DE PESTE 25 DE MILIOANE DE EURO

Reprezentanții World Vision România (WVR) sunt de părere că pe cât de oportune au fost 
fondurile structurale, pe atât de profund va fi impactul încheierii liniilor de finanțare de la 
Bruxelles.

„Considerăm că impactul închiderii perioadei de implementare a proiectelor va fi direct 
proporțional cu oportunitatea creată de fondurile structurale şi cu faptul că aceste finanţări au 
constituit unul dintre puţinele instrumente financiare accesibile ONG-urilor pentru susţinerea 
activităţii şi pentru îndeplinirea obiectivelor acestora”, a precizat Mihaela Nabar, expert în 
accesarea fondurilor structurale la World Vision România, adăugând că impactul depinde şi de 
profilul fiecărui ONG. Mai exact, de dimensiunea şi capacitatea administrativă a organizaţiei, de 
capacitatea sa financiară, de relaţia cu instituţiile bancare, de experienţa şi expertiza organizaţiei în 
implementarea proiectelor, de capacitatea organizaţiei de a face management de proiect şi chiar de 
program, precum şi de capacitatea de negociere a organizaţiei cu autorităţile finanţatoare.

Nabar atrage atenţia că, pe termen scurt şi mediu, impactul va fi cu precădere de natură 
financiară, impact generat de trei cauze:

• În primul rând, de probleme de management de la nivelul Autorităţilor de Management: 
fragmentarea sistemului, resursa umană insuficientă şi lipsa coordonării între autorităţile 
naționale de control.

• În al doilea rând, de probleme ale programelor Operaţionale: principiul de evaluare 
„primul venit, primul servit” care „a încurajat şi a favorizat accesul la finanţare a ONG-
urilor fără a ţine cont de capacitatea, calitatea serviciilor oferite sau expertiza acestora. 
Astfel, chiar dacă pe termen scurt putem vorbi de accesul neîngrădit al tuturor ONG-
urilor, ne-am trezit cu organizaţii înfiinţate de un an de zile, evaluate ca beneficiari pentru 
proiecte care depăşeau cu mult capacitatea şi experienţa acestor ONG-uri”, a explicat 
Nabar.

• În al treilea rând – imposibilitatea de a susţine din resursele proprii salariile resurselor 
umane.

„Principala lecţie învățată după implementarea cu succes a mai multor proiecte cofinanţate 
din fonduri structurale şi de coeziune, al căror buget total a depăşit 25 de milioane de euro în 
perioada de programare 2007-2013, este aceea că, într-adevăr, acest tip de fonduri reprezintă o 
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oportunitate majoră pentru sectorul ONG, atâta timp cât eşti pregătit financiar şi operaţional 
să faci faţă provocărilor. În caz contrar, balanţa se poate înclina în direcţia efectelor negative 
care pot duce până la intrarea în incapacitate de funcţionare, iar exemplele sunt multe în acest 
sens. De asemenea, un alt aspect de care organizaţiile non-guvernamentale ar trebui să ţină 
cont este acela că nu ar trebui să îşi bazeze strategiile de menţinere şi dezvoltare operaţională 
şi organizaţională pe o singură sursă de finanţare, mai ales când această sursă sunt 
fondurile structurale şi de coeziune. Resursa umană specializată este extrem de importantă 
în implementarea şi sustenabilizarea acţiunilor susţinute prin orice tip de finanţare, inclusiv 
FSE”, au precizat reprezentanţii WVR.

 

GREȘELI FRECVENTE ÎN CONTABILITATEA UNUI ONG
În ianuarie 2014, Luiza Daneliuc a pus bazele unui program de servicii de contabilitate pro 
bono pentru organizațiile neguvernamentale cu resurse limitate sau care se află la început de 
drum. Până acum, 12 ONG-uri au beneficiat de acest program, pe care a trebuit să-l închidă 
la finele anului 2014 din cauza numărului mare de cereri și a volumului mare de muncă. Luiza 
este expert contabil, deține firma SMART TAX ADVISORS și este contributor pe diferite site-
uri de contabilitate sau de resurse juridice. A găsit totuși puțin răgaz pentru a ne împărtăși 
din experiența ei directă cu ONG-urile și să propună câteva soluții la cele mai frecvente erori 
din contabilitatea organizațiilor.

CARE SUNT CELE MAI FRECVENTE ERORI PE CARE LE-AȚI SESIZAT DE-A LUNGUL 
TIMPULUI ÎN CONTABILITATEA ONG-URILOR? 

Cea mai întâlnită problemă legată de contabilitatea ONG-urilor este faptul că cei care conduc 
activitatea ONG-urilor cred că este suficient să țină contabilitatea anual, adică să ducă actele 
contabilului o dată la șase luni, ba chiar o dată pe an. În practică, multe ONG-uri nici nu au un 
contabil al lor, ci plătesc pe cineva punctual, doar pentru a le întocmi bilanțul.

O altă problemă des întâlnită, este faptul că cei care conduc activitatea ONG-urilor nu 
cunosc obligațiile declarative ale acestora. Am întâlnit multe persoane care cred că singurul 
document care trebuie întocmit de către un ONG, este bilanțul anual. În realitate, indiferent 
dacă desfășoară sau nu activitate economică, toate ONG-urile au obligația depunerii 
declarației 101 privind impozitul pe profit și, după caz, a declarației 392 privind livrările de 
bunuri și prestările de servicii efectuate.

Declarațiile 101 si 392 au termen de depunere anterior termenului de depunere a bilanțului. 
Majoritatea persoanelor cu care am intrat în contact cunosc termenul pentru depunerea 
bilanțului, dar nu și termenele de depunere a declarațiilor de mai sus, astfel încât aceste 
declarații nu sunt depuse aproape niciodată. Iar amenzile nu sunt mici.

Referitor la documentele primare, pot spune că am observat că există o tendință generală 
de a nu întocmi suficiente documente justificative și de sinteză (de exemplu: referate de 
activitate pentru fiecare eveniment organizat), din care să reiasă clar proiectele în care au fost 
implicate ONG-urile, care sunt rezultatele finale ale banilor cheltuiți, cine a beneficiat în final 
de fondurile strânse și cum ONG-ul și-a atins scopul pentru care a fost înființat.

CE REGULI AR TREBUI SĂ RESPECTE O ORGANIZAȚIE, LA ÎNCEPUT DE DRUM, PENTRU A 
AVEA O CONTABILITATE SĂNĂTOASĂ?  

Recomand colaborarea cu un contabil încă de la înființare. Nu se pot aproxima toate situațiile 
specifice în care un ONG se poate găsi și de aceea evidența contabilă o dată pe an nu este o 
idee bună. Am întâlnit multe ONG-uri care au realizat venituri și nu au știut să le încadreze 
ca fiind impozabile, moment la care ar fi fost obligați să depună o declarație în acest sens la 
ANAF. Când au ajuns cu actele la contabil, era prea târziu.
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O altă recomandare este numirea unei persoane responsabile cu centralizarea documentelor 
(de la voluntari, membri, etc) și relația cu contabilul. Sunt multe cazuri în care documentele 
deși întocmite, se pierd înainte de a ajunge la contabil, deoarece nu există o procedură internă 
în ONG, care să stabilească un flux al documentelor și al banilor.

CE MAI POATE FACE UN ONG DACĂ NU ȘI-A DEPUS BILANȚUL PE 29 APRILIE? 
Să îl depună de îndată! Cuantumul amenzii se stabilește în funcție de zilele de întârziere. Cu 
cât trece mai mult timp de la termenul de depunere, cu atât amenda va fi mai mare.
Dacă termenul de întârziere este cuprins între 1 și 15 zile lucrătoare, amenda este între 300 lei 
și 1.000 lei. Iar dacă termenul este între 16 si 30 de zile, amenda este intre 1.000 lei și 3.000 
lei. Dacă întârzierea depășește 30 de zile, amenda va fi între 1.500 lei si 4.500 lei.

NU UITAȚI!
• Consultați periodic calendarul obligațiilor fiscale publicat pe site-ul Agenției Naționale 

pentru Administrare Fiscală.
• Urmăriți modificările și completările din legislația fiscală.
• Stabiliți proceduri interne clare pentru managementul documentelor.
• Consultați sau angajați un expert contabil. 

 

ZECE COSTURI „UITATE”, CARE POT DA PESTE CAP CONTABILITATEA UNEI 
ORGANIZAȚII

O bună planificare bugetară trebuie să țină cont de toate activitățile organizației, astfel 
încât contabilitatea să nu fie dată peste cap de eventuale costuri neașteptate, uitate sau 
neprevăzute.

De aceea, vă propunem o listă de zece costuri, dintre care nouă băneşti, pe care o organizație 
ar trebui să le aibă în vedere în momentul în care întocmește un buget.

1. COMISIOANELE BANCARE
Băncile din România percep o serie de comisioane de variază atât de la instituţie la instituţie, 
cât şi de la tipul de cont sau de la tipul tranzacției efectuate. De aceea, este de preferat ca o 
estimare a acestor comisioane să fie prevăzută în bugetul organizației.

“Plătim foarte mult la bănci: comisioane de administrare, de schimb valutar, de transfer, de 
depunere, de extragere”, ne-a explicat Cătălin Gheorghe de la ARC România.

Ioana Traista de la PACT atrage atenţia asupra nevoii de a lua în calcul variaţiile de curs, de 
pe urma cărora o organizaţie care primeşte, spre exemplu, finanţare în valută, dar execută 
plăţi în lei, poate pierde sau câştiga.

2. COSTURILE IMPREVIZIBILE – CARE APAR ÎN URMA MODIFICĂRII LEGISLAȚIEI FISCALE
Monitorizarea legislației fiscale este importantă deoarece anumite modificări pot duce la 
cheltuieli suplimentare pentru ONG-uri.

“Într-un mediu fiscal cum este cel din România, mereu în schimbare, îţi apar tot felul de 
costuri (noi) la care nu te aştepţi. Spre exemplu, schimbarea recentă a tipului de contractare 
a personalului – în cazul PACT, obligativitatea de a angaja cu contract individual de muncă şi 
facilitatorii care fac muncă periodică, dar neregulată, part-time cu normă inegală”, ne-a precizat 
Ioana Traista, adăugând că această modificare duce la creşterea costurilor de angajare.
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Un alt cost suplimentar cu care se pot confrunta ONG-urile ca urmare a recentelor modificări 
de legislație se referă la chirii. Noul Cod Fiscal îi obligă pe proprietarii care realizează venituri 
din chirii la plata contribuțiilor la sănătate, ceea ce poate genera o majorare a chiriilor 
percepute.

Monitorizarea modificărilor de natură legislativă poate presupune şi costuri suplimentare de 
personal – angajarea unor persoane sau desemnarea unor angajați care să aloce timp pentru a 
fi la curent cu aceste modificări.

3. CONTRIBUŢIILE PENTRU ANGAJAŢI
„Pare straniu, dar se întâmplă să nu bugetăm corect costul total salarial (salariul net plus 
toate contribuţiile angajatului şi angajatorului)”, spun reprezentanții ARC.

4. COSTURILE DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ A STAFF-ULUI
– cărţi, participări la conferinţe, cursuri etc;

5. COSTURILE LEGATE DE AUTORIZAŢII (SANITARE, PSI ETC)

6. COSTURI LEGATE DE UZURA ECHIPAMENTELOR
– echipamente care au nevoie de înlocuire periodică pentru a păstra productivitatea 
angajaților: calculatoare, telefoane;

„Un calculator performant pe care îl înlocuim la trei ani adaugă în jur de 2-3% la costul total 
salarial al unui angajat. Pare un cost mare când îl facem, dar impactul asupra productivității 
angajaților e foarte important și este foarte mic raportat la costul salarial”, spun reprezentanții 
ARC România.

7. COSTURILE DE CULTIVARE ŞI STEWARDSHIP PENTRU DONATORI ŞI FINANŢATORI
– facilități, beneficii acordate, timp investit efectiv în relaţia cu ei;

8. COSTURILE ADMINISTRATIVE
– costurile legate de transport, carburanţi, costurile poştale;

9. COSTURILE CU MEDICINA MUNCII, PROTECŢIA MUNCII (TRUSE DE PRIM AJUTOR ETC.)

10. UN COST GREU DE CUANTIFICAT: TIMPUL ANGAJAȚILOR
Un cost adesea trecut cu vederea, dar care poate afecta activitatea unei organizaţii se referă la 
timpul angajaţilor, mai exact la alocarea eficientă a acestuia.

De multe ori apar situații în care un donator sau un finanțator poate veni pe parcurs cu diferite 
cerinţe în plus, neanticipate sau neplanificate, dar impuse până la urmă. În astfel de cazuri 
este importantă buna planificare a resurselor umane alocate proiectelor în care este implicată 
organizația, spun reprezentanții PACT.

Alte sarcini care sunt uneori trecute cu vederea, dar care presupun timp se referă la munca 
de comunicare și FR. Organizațiile trebuie să ia în calcul nu doar costurile directe aferente 
activităților, ci şi timpii de implicare şi gradul de energie consumată sau chiar numărul de 
oameni implicaţi.



25

„Toate acestea ţin mult de capacitatea organizaţiei de a planifica şi a organiza cu rigurozitate 
timpul oamenilor din echipă, ceea ce e adesea foarte greu de realizat atunci când ai un ritm 
foarte alert şi un mediu extrem de dinamic în care activezi”, spune Ioana Traista.

 

RAPORTUL ANUAL: 5 BUNE PRACTICI DE LA 6 ONG-URI
Raportul anual de activitate este un document ce ar trebui să spună, într-o formă structurată 
şi profesionistă, povestea unui an din viaţa unui ONG: cu ce s-a ocupat, ce fonduri a avut la 
dispoziţie, cum s-au transformat finanţările în proiecte şi care a fost impactul programelor.

Dacă este spusă bine, această poveste poate însemna atragerea unor noi finanţatori şi 
consolidarea relaţiilor cu toţi partenerii organizaţiei.

Am stat de vorbă cu cinci ONG-uri pentru a afla de ce este necesar un astfel de raport, 
dar şi cum ar trebui să arate. Sfaturile lor, mai jos…

DE CE ESTE RECOMANDAT SĂ REDACTAȚI UN RAPORT ANUAL
Transparența este principalul motiv care justifică întocmirea unui raport anual de activitate.

„Este documentul cel mai des cerut de finanţatori, materialul care îţi atestă existenţa şi 
activitatea”, spun reprezentanţii Fundaţiei FARA, o organizaţie de caritate care îi sprijină pe copiii 
şi tinerii vulnerabili din România.

Raportul anual poate fi considerat o carte de vizită a organizaţiei. Ea trebuie să existe chiar 
dacă nu se numără printre cele mai „populare” documente ale organizaţiei.

„Sincer, nu cred că multă lume citeşte rapoartele de activitate. Totuşi, cred că e important să 
fie disponibile, pentru transparenţă mai mult decât pentru promovare. Pentru ca oricine să 
poată să aibă viziunea de ansamblu asupra activităţii organizaţiei.”, spune Oana Preda, director 
executiv al Centrului de Resurse pentru Participare Publică (Ce-Re), organizaţie ce sprijină ONG-
urile şi instituţiile publice din România în însuşirea principiilor şi aplicarea metodelor de participare 
publică.

Raportul anual este, totodată, un mijloc de a le oferi donatorilor o imagine asupra 
lucrurilor pe care organizaţia a reuşit să le schimbe cu sprijinul lor. El ajută la 
consolidarea relaţiilor cu finanţatorii, dar şi cu alţi stakeholderi din zona de activitate a 
organizaţiei.

„Cred că e cel mai frumos dar pe care îl putem oferi donatorilor. Să îi introducem în lumea pe 
care ei o construiesc cu sprijinul nostru. E o confirmare a unei decizii bune, luate în momentul 
oferirii unei donaţii, e măsura schimbării pe care o produce contribuţia lor”, este de părere 
Ciprian Paius, director executiv al Fundaţiei Comunitare Iaşi, organizaţie ce sprijină iniţiativele 
locale.

Practic, raportul poate ilustra felul în care o finanţare a fost transformată într-un proiect, dar 
şi impactul pe care l-a avut acesta.

„Este vital să le poţi arăta tuturor (membri, finanţatori, simpatizanţi, instituţii ale statului şi 
parteneri) că nu ai nimic de ascuns. Nu e cazul să prezinţi un decont la fiecare leu sau fiecare 
ban, dar este extrem de important să le arăţi tuturor ce se întâmplă cu banii atunci când sunt 
prinşi într-un proiect şi cum schimbă mediul investiţia lor. Faptul că pot fi văzute proiectele în 
care se investeşte, cu ce efort şi cu ce rezultate este extrem de important şi pentru noi şi pentru 
cei care citesc raportul”, este de părere Ovidiu Bufnilă, de la Societatea Ornitologică Română, 
organizație implicată în studiul şi protecţia păsărilor.

În opinia sa, rapoartele bine scrise pot aduce noi finanţatori, pot demonstra că organizaţia îşi 
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face treaba bine şi pot consolida relaţiile cu toţi partenerii.

Rapoartele anuale sunt şi o bună ocazie pentru a reflecta asupra anului care a trecut şi a 
vedea care au fost activităţile care au produs un impact real în societate. Redactarea lor poate 
fi considerat un „exerciţiu intern” de a evalua munca din anul respectiv şi de a îmbunătăţi 
lucrurile în anul ce urmează.

„Rapoartele anuale ne dau ocazia să reflectăm asupra lucrurilor care s-au întâmplat de-a lungul 
anului precedent, de a sintetiza şi de a extrage momentele importante. Pe lângă faptul că ne 
ajută să promovăm integrat şi transparent ceea ce facem, sunt şi un exerciţiu intern de a învăţa 
din reuşitele şi provocările de la an la an”, Ioana Traista, de la Fundaţia PACT – Parteneriat pentru 
Acțiune Comunitară și Transformare, organizaţie implicată în crearea şi sprijinirea structurilor 
societăţii civile şi în promovarea iniţiativelor acestora la nivel local şi regional.

Raportul anual trebuie să fie interactiv, ”ochios”, viu, să ofere o experiență cititorului, prin 
multă imagine, prin apeluri la acțiune și mobilizare, spun reprezentanții World Wide Fund 
România, organizație ce derulează proiecte pentru conservarea naturii. În opinia lor, raportul 
creează transparență, credibilitate și inspiră susținătorii.

„Raportul anual are calitatea de sinteză a unor activități ample, joacă rolul de rezumat 
accesibil ce constituie o carte de vizită necesară. Partenerii noi interesați de performanța 
organizației pot afla în câteva minute care a fost impactul din ultimul an, presa poate extrage 
subiecte relevante, donatorii pot citi despre impactul contribuției lor. Raportul anual întărește 
credibilitatea, creează transparență, oferă perspectivă și viziune, motivează echipa internă și 
stakeholderii, inspiră susținătorii”, spune Ioana Betianu, manager de comunicare la WWF Danube 
Carpathian Programme.

SFATURI: CE INFORMAŢII TREBUIE INCLUSE ŞI CUM TREBUIE REDACTAT RAPORTUL
Organizaţiile care obişnuiesc să îşi prezinte activitatea sub forma unui raport anual aleg 
să includă o serie de informaţii legate de misiunea lor şi de proiectele derulate, precum şi 
informaţii financiare care să ilustreze sursele de venit şi felul în care au fost cheltuiţi banii.

„Ni se pare de bun simţ să fie comunicate bugetele proiectelor pe care organizaţia le 
implementează, finanţările primite din exterior şi sumele investite din resurse proprii.”, spune 
Ovidiu Bufnilă, de la Societatea Ornitologică Română.

CELE MAI IMPORTANTE CAPITOLE DIN RAPORT
Ca structură, Fundaţia FARA recomandă: prezentarea organizației (misiune, viziune, valori), 
proiectele derulate, realizările, evenimentele organizate, proiectele pentru anul următor şi 
proiectele pe termen lung, raportul de audit, raportul financiar, sponsorizările şi partenerii, 
prezenţa în presă.

SCRIEȚI ȘTIRI, NU BATEȚI CÂMPII
Odată stabilite informațiile esențiale ce se doresc a fi incluse în rapoarte, organizațiile 
recomandă ca acestea să fie structurate similar știrilor (să răspundă celor mai importante 
întrebări şi să fie ierarhizate în funcţie de importanţă), cu imagini mari şi de impact.

Rapoartele anuale trebuie „să fie scurte, uşor de citit, să arate viziunea de ansamblu”, spune 
Oana Preda, de la Ce-Re.

ATENȚIE LA GRAFICĂ
Atunci când aveţi multe date, cifre şi informaţii, o grafică bună le poate pune în valoare şi le 
poate face mai uşor de parcurs de către cititori.
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„Grafica raportului ajută apoi şi la parcurgerea lui. Câteodată avem informaţii multe şi o grafică 
bună”, spune Ioana Traistă de la Fundația PACT.

Sfaturi despre instrumente de realizat infografice, la îndemână pentru ONG-uri, găsiți și în 
articolul nostru despre 3 instrumente de realizat infografice, propuse de Mădălina Răileanu, 
graphic designer.

PUNEŢI INFORMAŢIILE ÎN CONTEXT
„Partea financiară ar trebui să arate finanţatorii şi sumele contractate şi distribuţia bugetului 
de programe /direcții – în așa fel încât să se poată vedea ce pondere are fiecare program”, spun 
reprezentanţii Ce-Re.

O altă metodă de a pune informațiile în context și de a ilustra felul în care s-a dezvoltat 
organizația este includerea datelor relevante din anii anteriori.

„Noi includem în raportul anual un grafic al veniturilor de la înfiinţare până în anul respectiv, 
cheltuielile şi natura lor pe anul respectiv, sursele veniturilor şi raportul auditorului”, 
recomandă reprezentanţii PACT.

PUNEŢI DEOPARTE INFORMAŢIILE RELEVANTE ATUNCI CÂND DAŢI DE ELE
Pentru a vă face munca mai uşoară, strângeţi informaţii relevante şi pe parcursul anului, 
recomandă Ioana Traista, de la PACT.

„Informaţiile trebuie adunate de-a lungul anului respectiv, nu la final, iar dacă nu avem acces 
la ele este bine să ştim ce fel de informaţii ne dorim ca toată lumea să le urmărească şi să le 
putem accesa uşor la momentul potrivit”, spune ea.

Din experienţa Fundaţiei PACT, este totodată mai indicat ca în raportul anual să se vorbească 
mai mult despre rezultate şi impactul proiectelor decât despre activitățile concrete și munca 
din spatele acestora.
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SFATURI PENTRU 
SUSTENABILITATE ÎN 
ECONOMIE SOCIALĂ: 
POVESTEA MAMAPAN
Foto: Cosmin Sbarcea
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MamaPan, o brutărie cochetă care vinde produse artizanale făcute cu maia naturală şi fără 
„chimicale”, a pornit din dorinţa Fundaţiei Centru Parteneriat pentru Egalitate (CPE) de a le 
oferi femeilor din categoriile vulnerabile un loc de muncă, de a fi un angajator care înţelege şi 
respectă nevoile unor persoane aflate într-o situaţie mai dificilă.

Afacerea finanţată din fonduri europene şi din resursele CPE numără astăzi 11 angajate, 
dintre care opt provin din familii vulnerabile. Punerea pe picioare a brutăriei a însemnat 
multă muncă, în special pentru a descâlci întregul hăţiş birocratic din România, dar şi pentru 
a dezvolta o afacere sustenabilă – pentru că în această zonă, a afacerilor sociale, eşecul nu 
este o opţiune.

Am stat de vorbă cu Irina Sorescu, preşedintă executivă CPE, pentru a afla mai multe 
despre conceptul MamaPan şi, în special, despre modul în care a fost pusă pe picioare 
afacerea. Sfaturile ei şi povestea unei structuri de economie socială ce îşi propune să se 
susţină 100%, mai jos…

CONCEPTUL MAMAPAN
Ideea dezvoltării unei structuri de economie socială a pornit după ce fundaţia a intrat în 
contact cu numeroase femei în căutarea unui loc de muncă. Mamele singure sau femeile 
care au acasă mai mulţi copii mici fac parte din cea mai vulnerabilă categorie, faţă de care 
angajatorii se arată adesea reticenţi.

„E foarte dificil pentru un angajator să îşi asume o persoană care are şi o viaţă personală 
complicată într-un fel sau altul şi o disponibilitate redusă. Poate că nu e chiar adevărat, dar 
e prezumat ca fiind aşa. Majoritatea nu trec nici de partea de interviu pentru că vine setul de 
întrebări, de altfel ilegale: eşti căsătorită, ai copii, câţi copii…povestea se schimbă şi foarte 
puţine mai au acces la un loc de muncă stabil şi atunci ne-am gândit că lucrul pe care putem 
să-l facem este să deschidem o afacere socială”, povesteşte Irina.

Pas cu pas, fundaţia a conturat ideea din spatele brutăriei. Au decis să coacă o pâine 
sănătoasă, fără a folosi în procesul de producţie orice fel de amelioratori, aditivi, conservanţi 
sau alte E-uri, să facă un produs artizanal pentru a-i creşte valoarea adăugată, dar şi să 
colaboreze cu alte structuri de economie socială în toate achiziţiile MamaPan şi CPE.

Mai mult, fundaţia a decis să angajeze doar femei şi să ofere salarii peste media pieţei. 
Aşa se face că, în spatele volanului dubiţelor MamaPan se află şoferiţe.

„Ne-am gândit că trebuie să oferim cumva angajatelor nişte salarii care să le permită totuşi 
calitatea lor de a fi întreţinător unic de familie, fie de familie numeroasă şi atunci am decis 
ca salariile să fie peste ce se oferă în momentul acesta pe piaţă, pentru poziţii similare. Fiind 
organizaţie feministă, ne-am propus să avem inclusiv în categoriile de poziţii care tradiţional 
sunt asociate bărbaţilor, să avem tot femei – pe zona de distribuţie de produs, condus dubă şi 
aşa mai departe”, spune şefa CPE.

PONT 
Pentru a o susţine financiar mai uşor, CPE a ales să înfiinţeze MamaPan fără personalitate 
juridică

CPE a decis să deschidă brutăria fără personalitate juridică. Structuri de economie socială 
pot fi deschise şi sub umbrela unui SRL, însă CPE a decis ca afacerea să fie tratată ca 
o activitate, un proiect al organizaţiei pentru a putea controla mai uşor fluxul financiar, 
respectiv pentru a putea împrumuta brutăria.

„Pentru noi a fost mai uşor aşa în primul rând din perspectiva fluxului financiar – pentru că mai 
uşor poţi să împrumuţi, să iei, să dai în cadrul aceleiaşi organizaţii, între proiecte decât între 
două entităţi diferite”, ne-a explicat Irina.
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ATENŢIE LA NORMELE SPECIFICE ACTIVITĂŢII ECONOMICE PE CARE VĂ PROPUNEŢI SĂ O 
DESFĂŞURAŢI

Pe de altă parte, afacerea în sine respectă toate rigorile şi normele de conformare atât fiscale, 
cât şi de altă natură pe care le presupune desfăşurarea unor activităţi economice. Mai mult, 
Irina atrage atenţia că domeniul de activitate aduce cu sine un set întreg de reglementări.

În cazul lor, fiind vorba despre o brutărie, MamaPan trebuie să respecte toate regulile 
sistemului de alimentaţie publică. Desluşirea acestora nu a fost uşoară deoarece legile sunt 
vagi. Una dintre cele mai mari provocări a fost identificarea tuturor regulilor – atât cele pentru 
punerea afacerii pe picioare, cât şi cele aferente desfăşurării activităţii.

„Atunci când vine vorba de sănătate publică trebuie să respecţi toate normele şi ceea ce e puţin 
mai complicat, după mine, este că nu există norme sau nişte proceduri care să îţi spună trebuie 
să faci aşa, aşa, aşa şi să te conformezi. Trebuie să discuţi cu cineva, cu o firmă de consultanţă 
care lucrează în domeniul acesta şi care să îţi facă schiţa spaţiului, delimitată pe zone ale 
fluxului de producţie, în funcţie de anumite criterii şi de ce vrei să faci. Pe urmă există frecvent, 
şi justificat, pentru că vorbim de sănătatea oamenilor, controale de la instituțiile sau de la 
direcția sanitar-veterinară şi de sănătate publică”, spune Irina.

La acestea se mai adaugă, în cazul MamaPan, analize periodice de laborator şi colaborarea cu 
anumite firme acreditate pentru zona de curăţenie şi ridicare a deşeurilor.

„E la pachet un set întreg de contracte obligatorii pe care trebuie să le ai atunci când ai o 
afacere în zona de alimentaţie publică, de la contract cu firma de ridicare a gunoiului menajer 
cu spaţiu special amenajat pentru gunoi, până la contract cu firmă care să ofere produse de 
curăţenie profesionale, cu laborator, cu cei care se ocupă de neutralizarea deşeurilor care 
provin din producţie”, spune Irina.

HÂRTII CARE ATESTĂ CĂ NU AI NEVOIE DE HÂRTII
Organizaţia a avut nevoie de două luni să descâlcească întregul hăţiş administrativ şi să 
înţeleagă de ce autorizaţii are nevoie pentru a putea da drumul afacerii.

Pentru a se asigura că totul este în ordine au fost puşi chiar şi în situaţia paradoxală de a face 
rost de hârtii care să ateste că nu au nevoie de hârtii de la anumite instituţii.

„Deci pe la fiecare trebuie să mergi să întrebi, să obții hârtie, chiar dacă nu îţi trebuie – să obţii 
hârtie pentru că nu îţi trebuie. Asta pentru că vine o altă instituţie care te întreabă de toate 
cele”, spune şefa CPE.

O altă aventură a fost vizita la administraţia fiscală, instituţie ce nu pare a se fi obişnuit până 
acum cu fundaţiile care desfăşoară activităţi economice.

„La administraţia financiară – altă poveste despre cum să le explici că tu de fapt eşti fundaţie, 
dar faci activitate economică, cu alt cod fiscal pentru punctul de lucru. E destul de mare bătaia 
de cap”, îşi aminteşte Irina.

LIPSA FACILITĂŢILOR FISCALE, O PROBLEMĂ CE POATE UMBRI UNEORI SUCCESUL
Irina este mulţumită de felul în care au evoluat lucrurile şi vrea ca brutăria să stea pe propriile 
picioare până la sfârşitul lunii februarie anul viitor. Afacerile merg bine, însă lipsa facilităţilor 
fiscale pentru astfel de structuri de economie socială face ca o veste bună – cum e atingerea 
unei cifre de afaceri de 15.000 de euro să ridice o nouă provocare – plata impozitului pe profit.
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„Mă gândeam acum că am ajuns la pragul de 15.000 de euro încasări şi o să trebuiască să 
plătim şi impozit pe profit. Nu, nu avem (facilități fiscale, n.r.). Nici măcar în legea economiei 
sociale, care a fost aprobată prin iulie şi nu are încă norme, nu există explicit niciun fel de 
facilităţi decât faptul că eşti obligat să te înregistrezi ca întreprindere socială, să obţii o marcă 
la o structură care ţine de agenţiile locale de ocupare a forţei de muncă, de AJOFM-uri”, a 
explicat Irina.

Obligaţiile pe care le presupune acest lucru sunt destul de clare: trebuie să le prezinţi 
situaţiile financiare, trebuie să le prezinţi rapoartele anuale, diverse dări de seamă către 
instituţii, însă fără nicio facilitate concretă.

„Formularea e ceva de genul instituțiile statului pot să sprijine structurile de economie socială, 
dar nimic concret. Nu există scutiri, nici măcar de impozit pe profit”, atrage atenţia şefa CPE.

Nici la salariile angajaţilor nu beneficiază de scutiri, deşi i s-ar părea normal ca statul să 
renunțe măcar la impozitul de 16% pe venit. O altă facilitate care ar putea sprijini structurile 
de economie socială ar fi accesul privilegiat la contractele finanțate din surse publice, așa 
cum se întâmplă în alte state.

„(În străinătate, n.r.) Există acces privilegiat la contractele din bani publici şi mi se pare 
firesc aşa pentru că eforturile pe care le faci ca structură de economie socială sunt mult mai 
mari decât ca business obişnuit şi susţii nişte persoane care altfel mai mult sau mai puţin ar 
fi beneficiare de ajutor social. Adică scuteşti statul de nişte bani prin urmare ar trebui să ţi se 
întoarcă”, spune Irina.

MAMAPAN, ÎN CIFRE
Proiectul a fost demarat în octombrie 2014, cu ajutorul unei finanţări din fonduri europene, 
pe axa dedicată structurilor de economie socială. Banii de la UE s-au terminat anul acesta, 
în noiembrie şi nu au acoperit toate cheltuielile pe care le-a presupus deschiderea brutăriei şi 
primele luni de funcţionare.

„În toată această perioadă (până luna trecută, n.r.) finanţarea a acoperit costurile de 
funcţionare, inclusiv salarii, chirie, absolut tot ce a presupus lucrul acesta, mai puţin costurile 
de investiţii pentru că aici sunt limitate. Practic, din proiect am putut să luăm doar cuptor şi 
malaxor şi toate celelalte lucruri le-am cumpărat printr-un credit, un sistem de creditare de la 
CPE către brutărie urmând ca în momentul în care devine sustenabilă şi creşte să înapoieze 
organizaţiei acest împrumut. Valoarea proiectului a fost de 185.000 de euro. Cea mai mare parte 
din ei a mers pe salarii, pe costuri de branding şi marketing. A acoperit chiriile, leasing-urile, 
materia primă”, a explicat Irina.

La această sumă, CPE a adăugat iniţial un credit de 30.000 de euro pentru amenajarea 
spaţiului. De la Bruxelles nu au fost decontate o serie de alte echipamente de care a fost 
nevoie pentru deschiderea brutăriei.

„Era o hală goală aici. A trebuit ca să ne conformăm regulilor pentru autorizare în sistem de 
alimentaţie publică a trebuit să ridicăm pereţi, să tragem ţevi, să compartimentăm, să facem tot 
felul de lucruri din astea, plus tot ce înseamnă să dotezi, de la tăvi până la cărucioare de marfă 
şi aşa mai departe. Plus mobilierul care există aici, echipamentele de birou. Toate astea au fost 
în suma asta de împrumut”, a explicat Irina.

Pe măsură ce afacerea s-a conturat, alte cheltuieli au început să apară. Şefa CPE estimează că 
fundaţia a mai investit în jur de 5.000 de euro în ultima perioadă, ceea ce duce valoarea totală 
a proiectului la circa 220.000 de euro.

EȘECUL NU ESTE O OPŢIUNE – ATENȚIE LA COSTURI
Irina Sorescu atrage atenţia că există multe tipuri de afaceri sociale, unele cu costuri mai 
mici, altele cu costuri mari de funcţionare. Brutăria face parte din a doua categorie, iar cei 
care se gândesc să pună pe picioare o astfel de structură trebuie să îşi facă toate calculele cu 
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mare atenţie. Eşecul unui astfel de proiect are un impact mai mare decât eşecul unei afaceri 
puse pe picioare de un investitor care îşi permite să „joace la risc”.

„Dezamăgirea şi eşecul, eu le percep diferit în zona asta faţă de un business obişnuit pentru 
că aici vorbim de oameni care au mari speranţe şi în momentul în care afacerea moare e cu atât 
mai dificil pentru toată lumea. Plus că vorbim de resursele pe care le-a pus în joc o organizaţie 
nonguvernamentală şi care sunt puţine de cele mai multe ori. Nu vorbim aici de un investitori 
care are o sumă de bani la dispoziţie şi care, să zicem, îşi permite să joace dur şi să joace la 
risc. Aici trebuie să ne gândim foarte bine atunci când pornim.”, ne-a spus Irina.

Produsele MamaPan pot fi comandate aici: http://www.mamapan.ro

Foto: Cosmin Sbarcea
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20 DE ANI DE 
SUSTENABILITATE. 
20 DE ANI DE 
FUNDAȚIA CIVITAS
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În vara anului 2012, peste 200 de familii de fermieri din comunele Apahida și Jucu (județul 
Cluj) erau întrebate de membrii Fundației Civitas dacă nu doresc să înceapă o afacere. Nu era 
o afacere care aducea îmbogățire imediată, ci care implica o bună cunoaștere a resurselor 
proprii, să fii cu picioarele pe pământ și ceva mai multă responsabilitate în activitatea de 
producție. Doar 60 de familii au fost interesate să participe la o primă întâlnire strategică. 
După șase luni de întâlniri de planificare, în primăvara anului 2013 se puneau bazele 
Cooperativei Lunca Someșului Mic, o structură asociativă, formată, inițial, din 16 familii 
și membrii Fundației Civitas, care produce și comercializează sustenabil legume în toată 
Transilvania.

Povestea Cooperativei Lunca Someșului Mic este povestea antreprenorialului în mediul 
rural și ne-a fost împărtășită de Márton Balogh, director regional al Fundației Civitas pentru 
Societatea Civilă din Cluj, într-un amplu interviu despre intervenții in mediul rural, dar și 
despre provocările pe care le-a înfruntat organizația sa în peste 20 de ani de activitate în 
comunități.

COOPERATIVA LUNCA SOMEȘULUI MIC
Proiectul de asociere între fermieri este rezultatul experienței acumulate de Fundația Civitas 
în anii petrecuți prin comunitățile transilvănene, cu  sprijinul financiar al Fundației Româno-
Americane, într-un consorțiu la care au participat alte patru organizații neguvernamentale. 
Prin urmare, primul pas pe care l-au făcut cei de la Civitas a fost să-i facă pe oameni să 
realizeze cât potențial și câte resurse au la îndemână.

Acest prim pas a durat circa șapte luni de întâlniri și de organizare a celor 16 familii de 
fermieri dispuși să se asocieze în acest proiect pilot. Cea mai dificilă parte, spune Márton 
Balogh, a fost legată de înțelegerea fluxului de producție atunci când lucrezi într-o asociație. 
Balogh este de părere că „nu poți face un antreprenor într-un curs de doar 3 zile” și că 
procesul de asistență și de adaptare este mult mai îndelungat. Până la a ajunge să schițezi 
un plan de afaceri trebuie dusă muncă de lămurire cu fiecare om în parte, astfel ca acesta să 
înțeleagă că nu mai este pe cont propriu, ci într-o structură pe care o poate afecta în funcție de 
deciziile pe care le ia.

„Dacă acum patru ani acești agricultori vindeau doar în piață, când pe prețuri foarte mari, 
când pe prețuri de nimic, fără a avea nimic predictibil, acum e total diferit. De exemplu, când 
mergem să negociem cu un lanț de magazine o cantitate de produse, știm din start cât trebuie 
să producem, chiar dacă nu ne primim banii în avans. Dar, cel puțin, știm cât cere piața. Asta e 
deja dimensiunea predictibilă a producției”, își amintește Márton Balogh.

Tot în primele luni de pregătire, membrii asociației au dezvoltat un plan de afaceri participativ 
și tot în mod participativ au scris statutul asociației și regulamentul de ordine interioară. 
Acest proces i-a ajutat pe fermieri să își contureze și mai bine țelurile și identitatea.
„Este cooperativa  lor, nu a Civitas. Noi nu vrem să vindem legume, vrem să-i ajutăm. Chiar 
am apreciat când am avut puncte de vedere diferite. Pentru noi a fost un semn de maturitate”, 
declară Balogh.

Al doilea pas major în evoluția Cooperativei a fost cel de identificare a pieței, așa că au angajat 
un manager de vânzări. La început, managerul de vânzări a fost angajat de Fundația Civitas, 
însă astăzi salariul lui este asigurat din veniturile proprii ale Cooperativei. Márton Balogh 
încă mai pune pe seama norocului faptul că managerul de vânzări, la nici trei luni de la 
angajare, bătea palma cu una dintre cele mai mari rețele de hipermarketuri din România.

„În februarie 2013 înregistram cooperativa, în mai am angajat managerul de vânzări și în 
august s-a început deja livrarea pentru rețeaua Kaufland. Astăzi intrăm în al patrulea an de 
colaborare cu Kaufland și Profi. Între timp am semnat contracte cu lanțurile Penny, Cora și 
Carrefour, dar pentru care încă nu am început livrarea.”

Rezultatul lunilor de mers în teren și de acordat asistență fermierilor someșeni a fost premiat 
de Ambasada Statelor Unite în anul 2015, când Cooperativa Someșul Mic a primit titlul 
Antreprenorul lunii.
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„Astăzi avem o cooperativă care se autosusține. Avem o cooperativă stabilă, sustenabilă. Ei 
au venituri, plătesc cotizații, ba chiar lasă o parte din profiturile lor în cooperativă. Au un ciclu 
de producție foarte clar definit, au contracte în derulare prin care livrează la 3-4 rețele mari de 
magazine.”

Experiența și evoluția Fundației Civitas pentru Societate Civilă confirmă, într-o bună măsură, 
că proiectul Cooperativa Lunca Someșului Mic nu este doar un proiect pilot, este rezultatul 
unei munci și experiențe de peste 20 de ani. Problemele sunt aceleași de peste 25 de ani, dar 
această situație nu e descurajantă pentru Fundația Civitas care lucrează direct în comunitățile 
rurale. Întreaga muncă a fundației este concentrată pe dezvoltarea mediului rural, unde 
mediul asociativ și cel privat sunt destul de fragile, iar oamenii practică agricultură de 
subzistență, nefiind considerați actori relevanți pe piața mare.

Fundația are astăzi 26 angajați care lucrează în două birouri regionale: unul la Cluj, cu 
14 angajați, și celălalt în Odorheiul Secuiesc, cu 12 angajați. Pentru a fi cât mai conectată 
la realitățile și nevoile societății, organizația a trecut deja prin trei procese de planificare 
strategică și se pregătește să-l înceapă pe cel de-al patrulea.

Încă de acum 24 de ani, echipa Fundației Civitas pentru Societate Civilă a derulat programe 
cu autoritățile locale, care, la începuturile anilor ’90, încă nu-și cunoștea prea bine rolul și 
nici nu era profesionalizată. „Era o problemă de profesionalizare la acea vreme, oamenii 
nefiind pregătiți nici pe partea executivă, nici pe cea legislativă”, spune Balogh.

Anii 2000 au fost dedicați asistării a peste 200 de comunități din Transilvania, unde au 
instruit agenți de dezvoltare locală. Din nou, echipa fundației a identificat o problemă în 
comunități, faptul că acestea, deși dispuneau de resurse, nu știau cum să le gestioneze.

Deși Balogh crede că în România este în continuare o problemă cu planificarea strategică la 
nivelul comunităților, efortul nu este în zadar. „România este o țară bogată, are foarte multe 
resurse. Problema este cum sunt alocate. De asta ne-am axat pe capacitatea comunităților de 
a-și planifica resursele prin intermediul administrației”, susține Balogh.

Tot anii 2000 au produs schimbări strategice și la nivelul organizației. După mai bine de zece 
ani de construit rețele și parteneriate, dar și de consolidat capacitatea unor administrații 
locale, Fundația Civitas trebuia să decidă dacă dorește să crească sustenabil din punct de 
vedere economic.

„Până prin 2002 am fost o organizație clasică. Aveam bugete pe proiecte, mai primeam câte 
o mică donație din partea boardului sau a prietenilor. În 2001 ne-am dat seama că pentru a 
dezvolta o organizație stabilă, funcțională și sustenabilă nu va fi suficient. Și ne-am dat seama 
că avem expertiză pe câteva componente de consultanță și training.”

ÎNCERCĂRILE ȘI PROVOCĂRILE AUTOFINANȚĂRII
În zorii primelor programe de finanțare de Uniunea Europeană, în special fonduri de pre-
aderare, colegii lui Márton Balogh erau tot mai adesea solicitați de autorități locale să-i 
sprijine cu depunerea și derularea de proiecte europene. Așa a apărut ideea de a înființa 
o firmă de consultanță, cu management separat de cel al fundației, dar care ar fi putut să 
acceseze portofoliul organizației și, la nevoie, ar fi susținut organizația din dividende. Márton 
Balogh spune că nu a fost cea mai inspirată decizie, deoarece echipa firmei de consultanță 
nu înțelegea spiritul Civitas și nici nu genera suficiente resurse financiare și afecta moralul 
echipei care lucra doar pentru fundație. Astfel că în anul 2005 au vândut firma de consultanță 
și au decis să deruleze în cadrul fundației și activități economice.

„De data asta am derulat activități economice cu oameni din organizație și a fost mai bine din 
mai multe puncte de vedere. Având activități economice am putut acorda un surplus la salariile 
colegilor și s-a oprit un pic tendința de migrație. S-a consolidat organizația în interior și ne-am 
consolidat rețeaua externă”, își amintește Balogh.

Totuși, în ciuda stabilității financiare, echipa de management și membrii board-ului au fost 
nevoiți să reevalueze situația pentru a defini și mai clar rolul și misiunea organizației. De 
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teamă să nu schimbe dinamica echipei și să nu afecteze identitatea organizației, după trei ani 
au decis să renunțe la activități economice și au deschis din nou o firmă de consultanță.

„Am convins boardul în 2008 să înființăm o noua companie, Civitas Consulting, ca să scăpăm 
de povara fiscalității și să nu mai avem grijă de cât facturăm. Am scăpat și de problema de 
identitate. Fundația este acționar unic. Au o echipă separată în totalitate de fundație. Dacă în 
primii ani, firma era dependentă de colaboratorii fundației, astăzi portofoliul de clienți e destul 
de diferit”, ne spune Balogh. De altfel, atât echipa de management, cât și membrii board-ului s-au 
asigurat ca între activitatea fundației și cea a firmei de consultanță să nu existe suprapuneri și, 
implicit, conflicte de interese.

Se pare că cea de-a treia încercare de autofinanțare a fost și cea mai reușită pentru Fundația 
Civitas. Firma de consultanță are astăzi o cifră anuală de afaceri de 200.000 euro și s-a 
dovedit extrem de utilă când fundația risca să intre în incapacitate de plată din cauza 
blocajelor de pe POSDRU. Márton Balogh recunoaște că, fără dividendele din firma de 
consultanță, Fundația Civitas nu ar fi putut trece neafectată peste blocajele și întârzierile în 
regimul rambursărilor cu care s-au confruntat cei mai mulți dintre beneficiarii POSDRU din 
România în anii 2012 și 2014.
 

3 LECȚII ÎNVĂȚATE DE (LA) MÁRTON BALOGH
Despre cashflow pe proiecte cu finanțare nerambursabilă

„În general calculăm că depunem tranșe de decontare o dată la trei luni de zile. Luăm în 
calcul că banii ar putea intra abia după 3 luni de la depunerea rambursării. Analizăm grantul 
și bugetul proiectului și împărțim pe luni. Plecăm de la premisa că timp de 6 luni avem doar 
cheltuieli pe proiect, iar abia în luna a 7-a avem o primă intrare. Ne punem întrebarea dacă 
avem resurse pentru 6 luni de zile, cu sau fără pre-finanțare. Multe organizații au greșit 
abordarea pentru că au pornit de la întrebarea cât pot să cer, nu cât pot să cheltui.”

Sfaturi pentru ONG-urile aflate la început de drum

„Să nu ardă etapele. Ar trebui pornit de la resurse interne ale organizației. trebuie văzut ce-i 
unește pe oamenii aceia, care sunt ideile comune. Este o diferență dacă oamenii sunt motivați 
de o idee sau dacă sunt angajați ca să facă ceva. Într-un ONG e foarte important ca echipa 
să creadă într-o idee, să simtă că este a lor.(..) Pe lângă resurse, trebuie să-și răspundă la 
întrebarea unde vrem să fim peste 2-3 ani, trebuie să fie un proces planificat. Multe organizații 
încep pline de entuziasm, au luat proiecte și finanțări, dar într-un an au realizat că nu au 
capacitate organizațională să ducă atâtea proiecte. În mediul ONG există mult entuziasm și 
motivație, dar nu există o realitate de piață.”

Despre rolul managerului financiar

„Când bugetul unei organizații începe să depășească 50.000 de euro, are deja 3-4 angajați, 
se impune un manager financiar. Odată cu profesionalizarea nu mai merge fără manager 
financiar, planificare, control, proceduri.”
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PROFIL DE ORGANIZAȚIE. 
25 DE ANI DE
CONCORDIA
Foto: Cosmin Sbarcea



41



42

În cei 25 de ani de existență, Fundația Concordia a ajuns una dintre cele mai mari și 
complexe organizații care dezvoltă servicii de integrare pentru copiii și familiile defavorizate 
din București și Prahova. În toți acești ani, peste 4500 de copii și tineri ai străzii sau 
instituționalizați au fost ajutați de echipa Concordia. Astăzi peste 200 de angajați lucrează 
direct cu 500 de copii, tineri și cu familiile acestora, pentru a-i scoate din sărăcie extremă.

Am discutat cu Diana Certan, director executiv Comunicare și Fundraising în cadrul 
organizației, și cu Alice Stavride, director Concordia Development SRL, întreprinderea sociala 
dezvoltată de Concordia, pentru a vedea care sunt costurile reale ale unui astfel de program și 
cum se poate susține financiar.

VIZIUNE ȘI STRATEGIE DINAMICE
Pentru a fi în pas cu timpurile, board-ul și echipa de management a organizației au revizuit 
în urmă cu patru ani strategia. Atunci au făcut trecerea de la furnizori de asistență socială la 
furnizori de instrumente care îi ajută pe tinerii sprijiniți de Concordia să devină autonomi și 
angajabili.

„Ne dorim foarte mult ca tinerii să nu fie asistați pe timp nelimitat, ci să intre într-o etapă a 
vieții lor în care să poată să-și construiască o familie și să devină autonomi”, spune Diana 
Certan, trecând în revistă portofoliul de proiecte ale organizației.

La ora actuală, Concordia gestionează în București un centru social cu o capacitate de 60 de 
locuri, un atelier protejat și mai multe locuințe sociale în care locuiesc 50 de tineri angajați 
sau în curs de angajare. În paralel derulează un program de job coaching pentru 90 de tineri 
care au părăsit sistemul instituționalizat sau care nu au domiciliu ori sunt foști deținuți.

Cea mai mare concentrare de resurse este în județul Prahova, unde Concordia a construit 
cinci case de tip familial, două centre de servicii sociale și un centru de pregătire 
profesională, de care beneficiază, în total, peste 250 de copii. Tot la Ploiești, organizația a 
pus bazele Școlii de Meserii, un Centru de Educație și Formare Profesională, în care au fost 
acreditate cinci cursuri de calificare.

În anul 2011, organizația a înființat propria firmă, Concordia Development SRL, care a și 
pus bazele brutăriei Concordia din Ploiești, o întreprindere socială realizată exclusiv din 
fondurile organizației. Brutăria preia o parte dintre elevii școlii de meserii Concordia, 
asigurând astfel tranziția de la pregătirea teoretică la practică.

 SURSELE DE FINANȚARE
Fiind parte din rețeaua Concordia International, cu sediul central în Austria, filiala din 
România încă mai beneficiază de donațiile direcționate de la Viena. Aproape 80% din donații 
vin din Austria, Germania și Liechtenstein, restul fiind donatori individuali sau corporate 
din România. Casele de tip familial sunt subvenționate în proporție de 60% de statul român, 
diferența fiind acoperită din donații sau din surse proprii. În ultimii ani, organizația a 
beneficiat și de finanțări private.

Concordia deține încă de la începutul anilor ’90 câteva proprietăți pe care le-au folosit pentru 
a-și dezvolta infrastructura, dar și pentru a obține venituri din închiriere. De altfel, în cei 
25 de ani de existență, organizația a fost consecventă și nu a cedat tentației de a vinde 
proprietățile care, de altfel, reprezintă un punct forte pentru sustenabilitatea financiară. În 
viitorul apropiat, organizația va deschide un hostel și o cafenea în București, cu scopul de 
a diversifica sursele de venit, dar și de a crea locuri de muncă pentru tinerii pe care acum îi 
asistă.

RELAȚIA CU PARTENERII ȘI FINANȚATORII ORGANIZAȚIEI
Diana Certan crede că relațiile și parteneriatele trebuie gândite nu neapărat din perspectiva 
nevoilor, ci a sustenabilității.
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„Din păcate, nu există un limbaj comun între ONG și companii, nici viziune asupra 
sustenabilității. Dar lucrurile încep să se miște din ce în ce mai bine. S-a schimbat și atitudinea 
companiilor, care insistă pe colaborare și nu impun agenda organizațiilor”, spune Certan.

Concordia pare să fie printre organizațiile norocoase care au parteneriate solide, atât cu 
mediul privat, cât și cu parteneri instituționali din România. Dacă implicarea companiilor 
variază de la acordarea de sponsorizări până la trimiterea de voluntari pentru organizație, 
un semnal pozitiv vine și din zona instituțiilor publice. În septembrie 2015, organizația a 
încheiat un parteneriat cu Liceul Economic „Virgil Madgearu” din Ploiești. Datorită acestui 
parteneriat, elevii liceului își pot derula stagiile de practică la brutăria Concordia, iar tinerii 
asistați de organizație, care își fac ucenicia în brutărie beneficiază de pregătirea teoretică în 
cadrul liceului.

BRUTĂRIA CONCORDIA, UN PARIU FĂRĂ FINANȚARE EUROPEANĂ
Alice Stavride, directorul Concordia Development SRL, vorbește cu multă mândrie, dar și cu 
realism despre brutăria socială din Ploiești.

După cinci ani de producție și comenzi limitate (n. red: brutăria produce doar pe bază de 
comenzi ferme), brutăria a ajuns la o rată de sustenabilitate de 65%, eforturile ei și ale 
echipei cu care lucrează fiind concentrate pe autosusținere 100%. Organizația a folosit 
propria infrastructură și a primit câteva sponsorizări punctuale pentru a porni producția. În 
ultimii doi ani brutăria a angajat 14 tineri care au beneficiat de programele de coaching ale 
organizației și care au urmat cursurile Școlii de Meserii Concordia. Calificarea tinerilor în 
tehnici de panificație care folosesc maiaua naturală are avantajele și dezavantajele ei. Pe de-o 
parte, tinerii sunt calificați într-o tehnică foarte nișată, pe de alta sunt recrutați de alte firme 
de panificație care folosesc maiaua naturală în procesul de producție.

„Avem cinci tineri care au plecat pe poziții în afara organizației. Asta ne face nouă munca mai 
grea, cu menținerea echipei, dar ne și bucură. Înseamnă că acei tineri au învățat o meserie și că 
sunt autonomi”, spune Stavride.

O altă reușită a echipei care a înființat brutăria din Ploiești este obținerea certificării ISO 
la începutul anului 2015. Pentru Alice Stavride, certificatul ISO nu reprezintă doar o mare 
realizare, ci și o provocare pentru a menține aceleași standarde calitative, care nu vizează 
doar procesul tehnologic, ci și calitatea resursei umane.

Deși este departe de profit, brutăria Concordia primește semne pozitive de pe piață. Din 
anul 2015, produsele brutăriei pot fi cumpărate de la un punct de vânzare dintr-un mall din 
București, iar de la începutul anului, o parte din restaurantele din Ploiești au început să 
comande exclusiv de la brutăria Concordia.

CONCORDIA 25+
Diana Certan spune că organizația se pregătește pentru o nouă revizuire a strategiei. 
Chiar dacă a reușit să genereze proiecte foarte reușite în ultimele două decenii, Concordia 
se va orienta, în premieră, și spre zona finanțărilor nerambursabile europene. Portofoliul 
organizației este solid, iar abordarea integrată a intervențiilor la nivelul grupurilor vulnerabile 
poate fi replicată și finanțată din fondurile europene ce vor fi alocate României în exercițiul 
financiar 2014 – 2020. Certan speră ca în următorii ani autoritățile naționale să depășească 
nivelul discursurilor laudative la adresa inițiativelor Concordia și să încerce extinderea 
modelului de intervenție.
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ECHILIBRUL FIN AL 
SUSTENABILITĂȚII: 
DE VORBĂ CU 
RUXANDRA SASU, DIRECTOR 
EXECUTIV FUNDAŢIA PACT
Foto: Petruț Călinescu



45



46

Doar 1 din 2 organizații nonprofit românești ajunge să își aniverseze 10 ani de activitate, iar 
1 din 10 organizații înregistrate într-un an nu va mai fi activă în anul următor fiscal, conform 
Atlasului de Economie Socială 2012.

Spre deosebire de alte ţări din Europa, unde statul se implică în mod activ în susţinerea 
sectorului ONG, în România implicarea publică a fost minimală, spune Ruxandra Sasu, 
director executiv al Fundaţiei Parteneriat pentru Acţiune Comunitară şi Transformare 
(PACT).

Organizația este activă în domeniul dezvoltării comunitare încă din 2006 şi lucrează „la firul 
ierbii”, cu cetățenii care vor să se implice şi să schimbe ceva în comunitatea în care trăiesc, 
pentru a dezvolta structuri organizate ale societăţii civile.

Citiţi în interviul de mai jos despre provocările sectorului ONG în ceea ce priveşte 
sustenabilitatea financiară, despre echilibrul „fin” al surselor de finanţare dintr-o 
organizaţie, despre impactul modificărilor aduse Codului Fiscal, dar şi despre modele de 
bunele practice ce pot asigura supravieţuirea unei organizaţii…

De-a lungul anilor, Fundaţia PACT a făcut eforturi constante pentru diversificarea surselor 
de finanţare, în contextul în care implicarea statului este semnificativ mai redusă decât cea 
din alte ţări europene. „Cunoaștem [n.r. în străinătate] organizaţii similare cu PACT, ale 
căror fonduri provin în marea majoritate de la Guvern. În România, implicarea statului este 
minimală”, spune Ruxandra Sasu.

În opinia sa, dezvoltarea sectorului în România a fost puternic influențată de direcțiile de 
dezvoltare trasate de finanțatorii străini care au început să investească în această zonă 
după anii ’90. Lipsa unor strategii guvernamentale pentru sectorul non-profit a făcut ca 
organizaţiile locale să se adapteze, să devină mai creative şi mai inovatoare, însă acest lucru 
are şi valenţe mai puţin de dorit. Mai exact, ONG-urile s-au văzut nevoite să urmeze sursele 
de finanţare, uneori în defavoarea misiunii cu care au pornit la drum.

„Ca tactică de supraviețuire, ONG-urile ajung să își stabilească strategiile urmărind mai 
degrabă sursele de finanțare disponibile, decât misiunea. Asta nu înseamnă că renunță la 
misiune, ci, cum spuneam, se adaptează. Acesta constituie în sine un risc – acela că, urmărind 
finanțările și satisfacerea cerințelor pentru accesarea lor, organizațiile să se transforme în alte 
direcții decât cele pentru care s-au constituit inițial, dar pentru care nu au mai găsit sprijin din 
partea finanțatorilor. Acesta a fost și cazul unor organizații din sfera dezvoltării comunitare”, 
spune şefa Fundaţiei PACT.

MIXUL SURSELOR DE FINANŢARE
În cazul Fundaţiei pe care o conduce, cea mai mare pondere a veniturilor au constituit-o 
sumele oferite de finanţatorii americani şi sumele puse la dispoziţie de Uniunea Europeană, 
ponderea finanţărilor naţionale sau locale fiind mai mică. Granturile sau fondurile europene 
au cântărit cel mai greu în veniturile organizaţiei.

„Ponderea finanțărilor nerambursabile a fost, cu mici variaţii de la an la an, între 85 – 95% din 
bugetul total. La acestea se adăugă: surse private (cu care construim relații prin strângere de 
fonduri din comunitate – sponsorizări din partea unor firme, a unor fundații corporate); resurse 
obținute prin redirecționări ale impozitului pe venit de către cetățeni prin mecanismul 2%; 
contravaloarea unor prestări servicii către terți de către membri ai echipei PACT; venituri din 
dobânzi bancare (toate acestea în proporție ce variază între 5-15% anual)”, reiese din informaţiile 
puse la dispoziţie de Marcela Voicu, manager financiar al Fundaţiei.

Ideal ar fi ca ponderea surselor de finanțare instituționale să nu depășească 35-40% din 
bugetul total al organizației, restul resurselor provenind din alte surse, cât mai diverse, este 
sfatul reprezentanților PACT.

„Noi tindem deocamdată spre o echilibrare a acestei balanțe – între surse instituționale versus 
alte surse (cât mai diferite) – de 50-50%”, a explicat Ruxandra Sasu.
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Începând din 2012, fundaţia s-a orientat către strângerea de fonduri din surse private, iar 
pe viitor se gândeşte să investească mai mult în sfera unor activităţi generatoare de venit 
(prestări servicii, investiţii bancare, dezvoltarea unei afaceri sociale).

Comunități #PACT10: Satul Ocolna numără 1500 de locuitori, toți de etnie rroma si se află 
la 9 km de Comuna Amărăști și la 10 km de Dăbuleni, în județul Dolj. Deși nu deține nimeni 
pământ, singura sursă de venit cât de cât sigură pentru o parte din locuitori, pe lângă ajutorul 
social, este cultivarea de pepeni pe teren luat în arendă. Iulie 2012.

RISCURILE LA CARE TREBUIE SĂ FIE ATENTE ONG-URILE, ÎN FUNCŢIE DE TIPURILE DE 
FINANȚĂRI ACCESATE, AȘA CUM AU FOST ELE IDENTIFICATE DIN EXPERIENȚA FUNDAŢIEI 
PACT:

• Atunci când vorbim de accesarea de fonduri nerambursabile sau granturi (din partea 
unor finanțatori instituționali), trebuie să știm că acestea vin la pachet cu cerințele 
finanțatorilor: ce costuri sunt eligibile, ce costuri nu pot fi finanțate, cerințe de 
cofinanțare – și nu doar în natură, ci și cofinanțare în bani. Când un ONG lucrează 
majoritar pe bază de proiecte, trebuie acordată multă grijă la bugetarea fiecăruia, astfel 
încât bugetele să nu se suprapună, ci să se completeze reciproc. Aici intervine „arta” 
managementului financiar, atât de important în gestionarea muncii unui ONG. Cu atât 
mai mult cu cât majoritatea finanțatorilor instituționali solicită cofinanțare sau contribuție 
proprie din partea ONG-ului – iar unele tipuri de fonduri nu permit cofinanțarea de la 
un proiect la altul, din surse similare (vezi fondurile europene, direct de la Comisia 
Europeană sau din fonduri norvegiene și elvețiene). Și de aici reiese cât de important este 
să ai, ca ONG, surse cât mai diverse de finanțare. 

• Când accesăm fonduri din donații și sponsorizări, trebuie să ne asigurăm că aceste 
venituri provin din activități licite, că donatorii sau sponsorii nu încearcă să dicteze sau 
să condiționeze activitatea ONG-ului, să nu acceptăm orice fel de donații și sponsorizări, 
și nici din partea oricui, ci să ne alegem sursele în acord cu misiunea pe care ne-am 
asumat-o, pentru a ne păstra etica profesională (spre exemplu, un ONG care lucrează în 
beneficiul copiilor nu va accepta sponsorizări din partea unor companii producătoare și/
sau care comercializează  tutun sau alcool) și a nu ne compromite imaginea și reputația. 
Până la urmă, recunoașterea expertizei într-un anumit domeniu și reputația nepătată 
constituie resurse fundamental valoroase pentru o organizație. Încălcarea unor principii 
sau valori pe care le promovăm conduce rapid la deteriorarea încrederii pe care probabil 
am reușit s-o construim cu foarte mare greutate, în ani de muncă și dedicare. Ca bună 
practică, atât pe plan intern, cât și pentru transparență, ajută să ne construim o politică 
de acceptare sau respingere a donațiilor și sponsorizărilor. 

• Dacă avem activități de prestări servicii, trebuie să avem în vedere plafoanele dincolo de 
care devenim plătitori de TVA sau plătitori de impozit pe profit, care complică foarte mult 
contabilitatea unui ONG, ce prin activitatea sa de bază este non-profit. 

• Riscurile cresc cu atât mai mult atunci când investim într-o afacere a organizației – cu 
specific de afacere socială. Astfel de investiții prezintă riscuri de la sine înțelese, dar 
este înțelept să devenim noi înșine conștienți de ele de la bun început și să le aducem la 
cunoștință în mod transparent atunci când solicităm o astfel de investiție de la un terț. 
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MANAGEMENTUL FINANCIAR ESTE COLOANA VERTEBRALĂ A ORGANIZAȚIEI
„O slabă administrare financiară aduce cu sine riscul major de a pierde credibilitatea în fața 
finanțatorilor, donatorilor, sponsorilor. Managementul financiar reprezintă, într-un fel, coloana 
vertebrală a organizației. Încrederea se câștigă și-așa foarte greu, iar pierderea ei poate fi 
semnificativă, dacă nu este întreținută cu grijă. Un management financiar sănătos rezidă în 
corectitudine, transparență, eficiență în alocarea resurselor, de altfel atât de greu câștigate”, 
spune Ruxandra Sasu. 

În opinia sa, sustenabilitatea unei organizații presupune capacitatea sa de a valorifica 
resursele eficient, generând totodată resurse noi, prin forțe proprii, astfel încât dependența 
față de factori externi să fie cât mai redusă. Sustenabilitatea financiară presupune totodată 
o stabilitate organizațională, „capacitatea de a gestiona resursele în mod înțelept (și nu 
numai cele financiare), astfel încât organizația să nu rămână fără sau secătuită”.

NOUL COD FISCAL – ATENŢIE LA CONTRACTELE CIVILE
Intrarea în vigoare a noului Cod fiscal a adus schimbări în ce privește situația contractelor 
civile, atrage atenţia Ruxandra Sasu.

De la 1 ianuarie 2016, veniturile obținute din contractele civile nu mai sunt încadrate în 
categoria venituri din activități independente, ci cel mult în categoria de venituri din alte 
surse. Conform noului Cod fiscal, rămân în categoria veniturilor din activități independente 
doar veniturile obținute de: persoane fizice autorizate/ întreprinderi familiale, înființate ca 
atare la Registrul Comerțului, profesii liberale și persoane care valorifică dreptul de autor.

„În cazul organizațiilor care lucrează foarte mult și cu oameni în teren (precum traineri, 
consultanți, facilitatori comunitari – colaboratori independenți pe diferite proiecte sau 
activități), cum este și cazul nostru, această măsură produce neajunsuri considerabile. Dacă 
până la finalul anului 2015 încheiam cu acești colaboratori contracte de prestări servicii în 
baza codului civil (întrucât discutăm despre activități punctuale, realizate de oameni din afara 
biroului, contractați cel mai adesea pe plan local, deci care sunt independenți de organizație), 
începând din acest an ne vedem nevoiți să reconsiderăm cadrul contractual pentru astfel de 
activități”, spune directorul executiv al Fundaţiei PACT.

Încadrarea la venituri din alte surse presupune că o persoană fizică neautorizată își folosește 
capacitatea sa intelectuală pentru a presta punctual un serviciu. Devine neclară și forțată 
încadrarea colaboratorilor în această categorie.

„În contextul dat, de acum încolo – în raport cu acei colaboratori care nu se încadrează în 
categoriile de prestatori de activități independente menționate mai sus – nu ne rămâne decât 
să încheiem contracte individuale de muncă cu normă parțială și distribuție inegală, ceea ce 
este și mai greu de administrat și ne crește costurile considerabil, întrucât – pe lângă salariul 
brut cuvenit, suntem obligați să plătim și taxele angajatorului. Per total, aceasta va presupune 
o creștere a costurilor cu resursa umană, în contextul în care munca în dezvoltare comunitară 
constituie și-așa o investiție majoră cu prioritate în resursa umană, costurile aferente fiind 
oricum deja ridicate”, a mai precizat Ruxandra Sasu.

Din 2006 până în prezent, PACT a lucrat în 162 de comunități mici, cu oameni care s-au 
implicat voluntar pentru a mobiliza întreaga comunitate din care fac parte, pentru a forma 
organizații comunitare active pe termen lung, care să identifice nevoile lor comune și să 
găsească soluții pentru a le rezolva.

“Apar tot mai multe inițiative locale și tot mai trainice. Sunt tot mai mulți oameni, care iau 
exemplul de la alții și decid să facă lucruri ca să le fie și lor, și celor de lângă ei mai bine. Echipa 
fundației PACT a lansat în acești 10 ani, 41 de proiecte proprii derulate pe o perioadă de un 
an sau doi, în care s-au implicat 21,851 de persoane din comunități mici. Am acordat finanțări 
pentru 156 de proiecte locale, cu suma totală de 2,298,979 RON. Am petrecut pe teren 2,215 
zile, iar grupurile de inițiativă locală au mobilizat 3,190 de voluntari”, declară Ruxandra Sasu, 
director executiv.
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Foto: George Popescu
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LECȚII DE SUSTENABILITATE: MAI EXISTĂ CAUZE NEFINANȚABILE? 
Finanțarea este principala grijă a tuturor organizațiilor neguvernamentale românești, iar o 
diversitate sănătoasă a resurselor de finanțare pare a fi răspunsul multor organizații pentru 
finanțare. Un mix de finanțări publice flexibile, companii private, donatori individuali și 
activități producătoare de venituri pot ajuta organizațiile să atingă acel echilibru de cash-flow 
care să le permită să își urmărească misiunea până în pânzele albe.

Există însă probleme sociale și civice care fie nu există ca prioritate pentru cele mai multe 
dintre programele CSR locale, fie sunt asociate cu „probleme de risc reputațional” pentru 
companii sau donatorii individuali, iar resursele publice dedicate lor sunt nesemnificative 
comparativ cu nevoia. Pentru astfel de organizații, diversitatea surselor de finanțare și 
sustenabilitatea sunt greu de atins, dar nu imposibil.

Am stat de vorbă cu două organizații foarte active, Carusel şi Miliţia Spirituală, despre 
cum se descurcă şi mai ales la ce sustenabilitate financiară visează. Mai jos, povestea, 
dar şi lecţiile învăţate…

CARUSEL: CEI CARE VOR SĂ RĂMÂNĂ ÎNTR-O ZONĂ DE HAPPINESS FĂRĂ SFÂRȘIT NU NE 
VOR FINANȚA NICIODATĂ

Marian Ursan, director executiv al Asociaţiei Carusel, un ONG ale cărui programe ajută la 
îmbunătățirea vieții persoanelor consumatoare de droguri și alcool, a celor care practică sexul 
comercial, care trăiesc pe stradă sau provin din medii dezavantajate socio-economic, spune că 
este importantă educarea finanţatorilor care de multe ori nu înţeleg că organizaţia are nevoie 
să plătească şi salarii sau chirii.

„Finanţările Carusel sunt în special pe proiecte. Noi nu avem resurse care să acopere 
cheltuielile obişnuite ale Asociaţiei. Absolut toate finanţările noastre sunt în cadrul unor 
proiecte, iar o parte din finanţare trebuie să meargă către administrativ, astfel încât să putem 
să plătim lumina, factura de gaze, papetărie şi aşa mai departe. Noi nu avem aşa-zisul core 
funding”, ne-a povestit Ursan.

În opinia sa, este important ca finanţatorii să înţeleagă că o organizaţie nu are cum să 
ofere doar mâncare sau asistenţă medicală şi socială, fiind necesare şi resurse financiare 
care să acopere administrativ activitatea asociaţiei, de la spaţiu, la contabilitate şi salariile 
angajaţilor. În ultimii ani, însă, lucrurile s-au mai îmbunătăţit.

„În România nu există încă o cultură bine dezvoltată a donaţiilor. Oamenii nu sunt încă 
obişnuiţi să îşi facă un buget al familiei, să prevadă o sumă pentru o cauză în care ei cred. 
Deocamdată. În acelaşi timp deşi, să spunem Carusel este una dintre cele mai non-vandabile 
organizaţii, nişte cauze puţin înţelese, chiar şi în cazul nostru, în ultimii doi ani pot să spun că 
chiar şi aici modelul de finanţare s-a îmbunătăţit", a precizat Ursan.

Carusel a pornit la drum cu nişte donaţii individuale, reuşind pe parcurs să câştige încrederea 
autorităţilor, dar şi a firmelor, asociaţia vizând bugetele de CSR ale marilor companii private 
din România. ONG-ul are o politică foarte strictă în ceea ce privește echilibrarea surselor 
de finanțare astfel încât să nu depindă de o singură sursă de venit.

„Noi nu prea avem bani publici. Putem să ajungem la o treime din bugetul nostru anual venituri 
dinspre zona publică. Mai degrabă am prefera să fie, de exemplu, materiale puse la dispoziția 
noastră de către autoritatea locală sau centrală şi mă refer aici la consumabilele medicale în 
special, însă dacă trecem de procentul acesta, de valoarea aceasta de o treime, atunci ceva nu 
e în regulă. Nu e în regulă pentru că pe de o parte ţinem foarte mult ca bugetul nostru să fie 
echilibrat, sursele noastre de finanţare să fie identificate cu o pondere mică astfel încât să avem 
în vedere sănătatea financiară a organizaţiei, pe de altă parte vizăm independenţa şi libertatea 
noastră de mişcare, lucru pe care îl putem obţine tocmai neavând bani publici şi practic 
având o libertate. Eu nu spun că acolo unde sunt bani publici opţiunile tale sunt limitate sau 
capacitatea ta de a te exprima în public sau împotriva unei instituţii sau alta te limitează, totuşi 
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într-o relaţie de parteneriat cu o instituţie publică lucrurile se complică puţin”, a explicat Ursan.

Pentru a face rost de finanţări, Asociaţia Carusel „scrie foarte mult” şi încearcă să îşi 
construiască relaţii cu toţi finanţatorii la care aplică.

„Scriem propuneri de finanţare, companiile mari de obicei au o componentă de CSR pe care noi 
o vizăm. Sunt colegi ai mei care monitorizează piaţa de CSR şi acolo unde, chiar dacă şansele 
noastre sunt mici, aplicăm. Aplicăm unu pentru că ne interesează să câştigăm, dar chiar dacă 
nu câştigăm intrăm în relaţie cu un potenţial finanţator. Cred că într-un final o propunere este 
analizată şi în momentul în care sunt furnizate suficiente date cred că aceste companii vor 
lua în considerare mai devreme sau mai târziu şi zona în care noi activăm”, a spus directorul 
executiv al organizaţiei.

El recunoaşte că există o anumită reticenţă din partea unor finanţatori care nu sunt prea 
dornici să se asocieze cauzelor Carusel, însă această mentalitate ar trebui să se schimbe.

„Cred mai degrabă că ţine de identitatea lor modul în care ei se poziţionează în piaţă şi dacă vor 
să rămână într-o zonă de happiness fără sfârşit şi soare pe cerul albastru, atunci ok, ei nu vor 
intra într-o relaţie cu noi, categoric. Dar pe de altă parte, o companie mare care are un buget 
de CSR considerabil este o companie care nu are nevoie de încă o bilă albă venită din partea 
comunităţii, ci mai degrabă are o putere suficient de mare încât să înţeleagă dificultăţile din 
comunităţile în care ei lucrează şi mai mult de atât, chiar dacă aparent iau o decizie care să vină 
în contradicție cu imaginea lor, rămâne totuşi o decizie bună pentru că rezolvă sau încearcă să 
rezolve o problemă în comunitate”, spune Ursan.

Întrebat la ce sustenabilitate financiară visează, directorul Carusel spune că nu ştie dacă şi-ar 
dori să stea liniştit, pentru că o organizaţie care stă liniştită „pierde din control şi pierde din 
calitatea serviciilor”, însă recunoaşte că şi-ar dori să nu mai aibă lună de lună grija chiriilor.

Majoritatea echipei Carusel este angajată cu carte de muncă la Asociaţie, colegii care sunt 
la facultate sau la master lucrează cu jumătate de normă, iar consultanţii externi pe bază 
de proiect. În ciuda taxelor şi impozitelor pe care le virează lună de lună la bugetul statului, 
Ursan spune că nu şi-ar dori facilităţi fiscale, deoarece atunci „o să vedem foarte multe 
companii care îşi schimbă haina şi se vor denumi asociaţii sau fundaţii aşa cum dacă 
privim puţin în urmă, la începutul anilor 90, când pentru ONG-uri exista o facilitate fiscală, 
cea legată de înmatricularea autoturismelor, moment în care toată lumea şi-a făcut câte 
o asociaţie, câte o fundaţie ca să poată să îşi înmatriculeze o maşină la mâna a doua din 
Germania sau din Franţa”.

MILIŢIA SPIRITUALĂ: „PRIMUL IMPACT E «PFU – ORI E O CHESTIE RELIGIOASĂ, ORI E O 
CHESTIE EXTREMISTĂ»”

Miliţia Spirituală, o organizaţie non-guvernamentală cu peste 14 ani de activitate care îşi 
propune să mobilizeze conștiința civică activă şi spiritul solidarităţii cetăţenilor, are la rândul 
său dificultăţi atunci când vine vorba de atragerea și menținerea mixului de finanţări, deși 
este printre puținele organizații românești care se preocupă serios de educația și implicarea 
civică a tinerilor de liceu.

PRIMUL LUCRU FAŢĂ DE CARE POTENŢIALII FINANŢATORI SE ARATĂ SCEPTICI ESTE 
CHIAR NUMELE.

„E aproape imposibil să obţinem bani. Mai degrabă mergem pe la prieteni şi reuşim să punem 
bani de o tabără şi aşa mai departe. Pentru noi ca organizaţie, având în vedere şi denumirea pe 
care o avem, e foarte greu. Plecăm cu un minus din start, oriunde. Primul impact e pfu – ori e 
o chestie religioasă, ori e o chestie extremistă. Cumva ne-am asumat de la bun început. Nu am 
de ce să mă plâng. Am fi putut în 14 ani deja să ne schimbăm denumirea, dar n-am vrut”, ne-a 
povestit Mihai Bumbeş, preşedintele Miliţiei.
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Marele noroc al organizaţiei a fost că a reuşit să atragă un prim finanţator important, căruia 
i-a câştigat încrederea şi care i-a „legitimat” ca organizaţie.
Primele fonduri au fost asigurate de americani, iar apoi au urmat fondurile norvegiene. 
Majoritatea banilor primiţi au fost din străinătate, finanţările din România fiind mici ca 
valoare şi pentru proiecte mai mărunte.

„Cele mai uşor finanţabile sunt cele care ţin de educaţie şi nu deranjează, ateliere, ceva uşor, 
ceva comestibil or toate proiectele noastre mai civice mai militante, pfuu, foarte foarte greu sau 
deloc (…) În primul rând, ne-a ajutat foarte mult să zicem deschiderea americanilor. De acolo 
a plecat totul. A fost o româncă care a avut foarte mare încredere în noi. I-a plăcut foarte mult 
ceea ce facem, dar pentru că eram o organizaţie militantă şi la ei nu aplicase nici o organizaţie 
de tipul acesta şi atunci au avut încredere în noi, ne-au pus să facem un studiu pentru că 
le-am prezentat un proiect care vorbea de implicare cetăţenească şi a zis să facem un studiu 
despre activismul tinerilor din România, l-am făcut undeva, acesta a fost şi primul proiect, în 
noiembrie 2011-februarie 2012 şi de acolo a plecat totul. În baza acelui studiu s-au deschis alte 
proiecte. De acolo s-a tot construit. Am avut şansa aceasta care ne-a dat o perspectivă şi cumva 
ne-a legitimat pe zona asta, când te prezinţi: ce proiecte ai mai avut şi cine te-a finanţat. Asta te 
ajută”, ne-a povestit Bumbeş.

Miliția Spirituală se bazează foarte mult pe voluntariat. Momentan au renunţat la sediu 
din cauza costurilor prea mari.

„Nu mai făceam faţă pentru că nu aveam sustenabilitate. Azi ai proiect, mâine n-ai. E foarte 
greu pentru o organizaţie mică. Foarte puţini vor să se asocieze pentru că suntem o organizaţie 
care merge foarte mult pe acţiuni directe şi atunci e greu să-ţi pui numele pe Miliţia Spirituală 
pentru că nu vrei să ai probleme. În acelaşi timp noi refuzăm să luăm bani de la mari corporații, 
să mergem la ei să cerem bani. Noi încercăm pe CSR la firme mai micuţe, dar nu sunt şanse 
prea mari pentru că nimeni nu vrea să rişte. Se tem de controale, că vine statul peste ei”, a 
povestit preşedintele Miliţiei.

În prezent, organizaţia încearcă să atragă fonduri de la ambasade, singurele de la care a găsit 
deschiderea pentru finanţarea proiectelor pe care le visează. Din estimările lui Bumbeş, ar fi 
nevoie cam de 150-200.000 de euro pe an pentru ca organizația să se dedice cauzei sale fără 
grija zilei de mâine.

HOSPICE CASA SPERANŢEI, „CAMPIOANA” MECANISMULUI 2% ÎN JUDEŢUL 
BRAŞOV, DESPRE STRATEGIA DE ATRAGERE A 2% DIN IMPOZITUL PE VENIT.

Hospice Casa Speranţei, o organizaţie neguvernamentală care oferă servicii de îngrijire 
paleativă, a reuşit să îşi majoreze cu peste 65%, în doar patru ani, veniturile obţinute prin 
intermediul mecanismului de redirecţionare a 2% din impozitul pe venit către entităţile non-
profit.

Organizaţia a primit în 2015 circa 1,4 milioane de lei, ocupând primul loc în Braşov în topul 
judeţean al entităţilor non-profit care s-au bucurat de cele mai mari sponsorizări prin acest 
mecanism, reiese din datele pe care ni le-au pus la dispoziţie reprezentanţii Ministerului 
Finanţelor Publice (MFP).

Pentru a afla mai multe despre impactul acestui program asupra bugetului organizaţiei, dar şi 
pentru a vedea care a fost strategia celor de la Hospice Casa Speranţei pentru atragerea a 2% 
din impozitul pe venit am stat de vorbă cu Laszlo Bodor, director de fundraising şi comunicare 
în cadrul organizaţiei. 

Hospice Casa Speranţei a fost înfiinţată în 1992, la iniţiativa unui britanic, fiind prima şi cea 
mai mare unitate care oferă servicii specializate de îngrijire pentru bolnavii incurabili în stadii 
avansate din România.

Anul trecut, din estimările preliminare ale organizaţiei, sumele încasate prin mecanismul de 
redirecţionare a 2% din impozitul pe venit s-au ridicat la circa 1,4 milioane de lei, cu 17,8% 
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mai mult decât în anul anterior. Fundaţia speră ca acestea să fie chiar mai însemnate de 
atât, odată ce ANAF va efectua toate plăţile aferente anului trecut.

„Pentru formularele depuse la ANAF până în 25 mai anul curent, sumele încep să intre în 
contul nostru în luna septembrie. Ultimele sume intră în august anul viitor. De exemplu, pentru 
campania desfăşurată în anul 2015 (formulare depuse până la data de 25 mai 2015), sumele au 
început să intre în conturile fundaţiei în septembrie 2015 şi continue să intre până în august 
2016. De obicei, aproximativ 85% din bani intră în anul curent, iar 15% în anul următor” ne-a 
spus Laszlo Bodor.

Întrebat dacă au întâmpinat probleme în colaborarea cu administraţia fiscală, alţi 
reprezentanţi din sector fiind nemulţumiţi de o anumită doză de lipsă de transparenţă din 
partea Fiscului, directorul de fundraising al Hospice Casa Speranţei a precizat că există 
aspecte ce pot fi îmbunătăţite.

„Nu există o transparenţă privind numărul de formulare depuse pentru o anumită organizaţie. 
ANAF virează sumele fără să specifice numărul de formulare prelucrate. Nu există un calendar 
clar al plăţilor. Noi estimăm intrările pe baza numărului de formulare depuse şi istoricul de 
plăţi din anii precedenţi. Încercăm să luăm legătura cu ANAF din când în când pentru a-i 
întreba când estimează că vor intra banii”, a explicat Laszlo Bodor.

STRATEGIA FUNDAŢIEI
Directorul de fundraising al Hospice Casa Speranţei spune că mecanismul 2% reprezintă 
o sursă importantă de venit pentru organizaţie. De aceea, fundaţia realizează an de an o 
campanie de strângere de fonduri în acest sens.

„În acest an campania este activă în perioada 15 ianuarie – 25 mai şi are ca punct central 
calitatea timpului petrecut împreună de persoanele diagnosticate cu o boală incurabilă şi cei 
apropiaţi lor. O boală incurabilă întunecă bucuria clipelor petrecute împreună. Printr-un gest 
simplu, gratuit, completarea unui formular pentru redirecţionarea a 2% din impozitul pe venit, 
putem readuce speranța pacienţilor care se luptă cu un diagnostic necruţător şi familiilor 
acestora”, ne-a spus Laszlo.

Campania fundaţiei are la bază un set de trei vizualuri şi beneficiază de spoturi TV şi radio, 
precum şi de machete în presa scrisă, bannere online şi promovare în social media. De 
asemenea, Hospice organizează şi evenimente în locuri publice unde abordează trecători cu 
rugămintea de a completa formularul pe loc.

„Alocăm destul de multe resurse pentru această campanie, mai ales resurse umane, însă 
considerăm că rezultatele obţinute justifică efortul investit. Promovarea campaniei are la bază, 
în principal, parteneriate care nu implică costuri pentru organizaţie”, a mai precizat Laszlo.
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POVEȘTILE 
RESPONSABILILOR 
FINANCIARI DIN ONG-URI3
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MERITĂ O STATUIE: RESPONSABILII FINANCIARI DIN ONG-URI
Dincolo de cifre și proceduri, vrem să vorbim despre oameni. Cine sunt cei care țin frâiele 
contabile ale organizațiilor nonprofit și le asigură condițiile financiare necesare pentru 
implementarea proiectelor? Cât de mare este impactul real al muncii lor? Hai să îi cunoaștem 
pe responsabilii financiari care merită o statuie pentru contribuția lor la sustenabilitatea 
sectorului ONG din România.

Noi credem că în spatele fiecărui ONG există un coleg de la Financiar care merită o statuie, 
indiferent de numărul de cifre din bilanțul contabil. Datorită responsabililor financiari, restul 
echipei se poate concentra pe cauzele sociale fără grija raportărilor financiare, a plăților… 
pentru că acești oameni se află mereu în umbră, pentru prima dată, ne dorim să recunoaștem 
public contribuția lor la sustenabilitatea și dezvoltarea organizațiilor nonprofit din România.

Prin urmare, am pus în practică competiția ”Responsabilul financiar al anului în mediul 
ONG”, prin care organizațiile nonprofit și-au putut nominaliza responsabilul financiar și au 
pledat pentru el prin povestirea unei situații în care acesta a găsit o rezolvare pentru care 
merită să i se construiască un monument.

Așa am cunoscut povești și oameni fantastici, care au contribuit major la finalizarea cu 
succes a unor proiecte majore pentru organizații, care veghează ca managementul financiar 
să contribuie la sustenabilitatea organizațiilor, oameni care se implică cu pasiune și sunt 
preocupați și de impactul extins al acțiunilor lor în rândul unor comunități.

Recunoaștem că a fost dificil să desemnăm câștigătorii și ne-am dori să îi cunoașteți și voi și 
să îi aplaudăm pe toți cei care au fost nominalizați de colegii lor din organizațiile nonprofit. 
Fiecare merită statuia lui în organizație.

• Ana-Maria David, Administrator la Asociația Româno-Germană Alsterdorf.
• Ana Marinescu, Manager Financiar la CeRe: Centrul de Resurse pentru participare 

publică.
• Alin Daniel Voinescu, Asistent Manager la Asociația Școala mamei Junior.
• Bogdan Dumbrăveanu, Șef departament financiar la Asociația Serviciul Iezuiților pentru 

Refugiați din România.
• Delia Idriceanu,  financiar-audit la Asociația Sprijin Pentru Autism
• Elena Irimia, Director Economic la Fundația Pentru Voi
• Gabriel Ciobotaru, Președinte la Asociația Șansa Ta.
• Irina Dimintei, Responsabil Financiar la Asociația Culturală Flower Power.
• Liliana Cacaraci, Responsabil financiar la Uniunea Națională a Organizațiilor 

Persoanelor Afectate de HIV/SIDA (UNOPA).
• Marius Cristea, Manager financiar la Organizația Suedeză pentru Ajutor Umanitar 

Individual
• Raluca Petcu, Director Economic la Fundația Centrul de Resurse pentru Educație și 

Formare Profesională – CREFOP
• Rodica Gabriela Gheorghiescu,  Manager financiar  la  Fundația Crucea Alb Galbenă 

România
• Simona Czudar,  Director Executiv la Asociația Ador Copiii. 

 

EVALUAREA
Împreună cu Roxana Colisniuc, CSR Officer în cadrul ING Bank, partenerul Asociației 
TechSoup România în acest proiect, am analizat nominalizările trimise în funcție de mai 
multe criterii:

• impactul acțiunilor responsabilului financiar în activitatea organizației și rolul lor în 
sustenabilitatea acesteia

• experiența în ONG-ul din care face parte și susținerea oferită pe parcursul mai multor 
proiecte.
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• complexitatea muncii – prin varietatea și volumul surselor de finanțare de care a trebuit 
să se ocupe.

• suportul oferit de candidat la capitolul educație financiară și altor parteneri/organizații.
• pasiunea argumentării, precum și pasiunea de care a dat dovadă responsabilul financiar 

prin acțiunile descrise în argumentație.
• am luat în considerare numai aplicațiile venite din partea organizațiilor care au depus 

bilanțul contabil pentru anul 2014 și a constituit un avantaj dacă și bilanțul contabil 
pentru 2015 a fost depus. 

CÂȘTIGĂTORII
După cum ziceam, a fost dificil să evaluăm argumentațiile înscrise, ceea ce noi zicem că este 
un semn bun pentru sănătatea financiară a sectorului ONG din România. În final, punctajele 
au decis:

TROFEUL RESPONSABILUL FINANCIAR AL ANULUI ÎN MEDIUL ONG
Ana-Maria David, Administrator la Asociația Româno-Germană Alsterdorf

Marius Cristea, Manager financiar la Organizația Suedeză pentru Ajutor Umanitar Individual

Pentru că au obținut același punctaj, Ana-Maria și Marius împart marele trofeu, ambii ne-au 
cucerit prin complexitatea și impactul muncii lor, precum și prin pasiunea depusă.

Ana-Maria David, înscrisă în competiție de colegul ei, Emil Cuc, este responsabilă cu partea 
financiară a organizației și găsește de fiecare dată soluții reale la problemele financiare ale 
ONG-ului. 

De la Organizația Suedeză pentru Ajutor Umanitar Individual, Marius Cristea a fost înscris de 
colega lui, Mihaela Mohorea, care ne-a transmis prin povestirea ei contribuția majoră pe care 
o are Marius în organizație prin munca lui, mai ales că a fost nevoie să gestioneze un proiect 
complex POSDRU.

LOCUL II
Raluca Petcu,  Director Economic, Fundația Centrul de Resurse pentru Educație și Formare 
Profesională – CREFOP

Stella Moldoveanu a fost cea care ne-a prezentat-o pe Raluca și ne-a povestit despre pasiunea 
cu care își îndeplinește atribuțiile.

LOCUL III
Ana Marinescu, Manager Financiar, CeRe: Centrul de Resurse pentru participare publică

Oana Preda de la CeRe a descris cu multă pasiune și realism contribuția Anei în proiectele 
organizației și ne-a impresionat.

Felicitări câștigătorilor, ne dorim să le mulțumim și public pentru munca lor și urmează să le 
cunoaștem pe îndelete poveștile din viața unei organizații nonprofit din România.

Toți cei nominalizați merită recunoștința noastră pentru contribuția lor la dezvoltarea 
sectorului ONG din România și nu exagerăm cu nimic. Oameni ca ei fac lucrurile să se 
întâmple și să aducă rezultate pe termen lung.

Mulțumim și colegilor din ONG-uri care au dorit să recompenseze implicarea responsabililor 
financiari din organizațiile lor.
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PROFIL DE EROU FINANCIAR RECUNOSCUT: ANA-MARIA DAVID
Ana-Maria David, administrator al  Asociației Româno-Germană Alsterdof din Oradea, a 
fost recompensată pentru munca ei cu marele trofeu „Responsabilul financiar al anului în 
mediul ONG”. Ana-Maria David este unul dintre membrii fondatori ai Asociației Alsterdorf, 
unde lucrează din anul 2001. Vorbește cu multă pasiune despre proiectele asociației și despre 
nevoile persoanelor cu dizabilități, nevoi pe care echipa asociației încearcă să le rezolve cu 
resurse limitate. Am încercat să aflăm mai multe despre omul din spatele premiului și am 
ajuns la concluzia că, dacă nu ar fi fost finanțistul organizației, Ana-Maria David ar fi fost cu 
prisosință lucrătorul social al anului.

Ana-Maria David, înscrisă în competiție de colegul ei, Emil Cuc, este responsabilă cu partea 
financiară a organizației și găsește de fiecare dată soluții reale la problemele financiare ale 
ONG-ului. Pentru a vă face o idee, am selectat un pasaj din povestea spusă de colegul ei.
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O întâmplare care ar merita publicată este aceea în care colega noastră, datorită empatiei 
deosebite pe care o are față de persoanele cu dizabilități, și-a dat seama că din cauza creșterilor 
neașteptat de mari ale cheltuielilor de personal și cele referitoare la hrana beneficiarilor de care 
ne îngrijim, nu mai aveam resurse financiare necesare organizării taberei de vara pentru tinerii 
cu dizabilități. (…)

Această problemă a măcinat-o o anumită vreme pe colega noastră, nu ne-a spus niciunuia 
dintre noi, și a început, de una singură, un proiect de colectare de fonduri, pe lângă campania 
pe care noi o desfășuram în acel moment. A început să dea telefoane la prieteni și cunoștințe 
sau la firmele cu care ea ținea legătura.

Noi ne-am propus să cunoaștem mai multe despre implicarea ei în sustenabilitatea 
organizației.

Educație Financiară: Ce vă place cel mai mult la job-ul dvs?
Ana Maria David: Îmi plac provocările care apar zi de zi și că pot găsi soluții în situații limită. 
Trebuie să cheltuim cu judecată, să cântărim de mai multe ori și să nu uităm că lucrăm cu 
oameni. Trebuie să gândesc și cu inima, nu doar cu rațiunea.

Educație Financiară: De ce ați ales acest job?
Ana Maria David: Sunt unul dintre membrii fondatori ai asociației, din anul 2001. M-am 
implicat în munca aceasta pentru a oferi un altfel de sprijin persoanelor cu dizabilități.

Educație Financiară: Care este cea mai grea parte şi cu ce probleme vă confruntați zi de zi?
Ana Maria David: Cele mai grele decizii sunt atunci când trebuie să alegi dintre mai multe 
proiecte și ai la dispoziție doar o sumă de bani. Ca finanțist trebuie să mă gândesc la proiectul 
cel mai sustenabil, care rezistă mai mult timp și care aduce beneficii clienților. Aici mă ajută 
un principiu pe care l-am învățat de la președintele asociației noastre: un euro sau un leu 
poate fi cheltuit o singură dată.

Educație Financiară: Ce v-ați dori să schimbați?
Ana Maria David: Nu aș schimba nimic.

Felicitări pentru implicare și mult succes în toate.
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PROFIL DE EROU FINANCIAR RECUNOSCUT: MARIUS CRISTEA
Marius Cristea, manager financiar  la  Organizația Suedeză pentru Ajutor Umanitar 
Individual din Voluntari (Ilfov), a fost recompensat pentru munca lui cu marele trofeu 
„Responsabilul financiar al anului în mediul ONG”,  în competiția cu același nume. Până 
să se alăture echipei OSAUI, Marius a lucrat în mediul bancar, dar în 2012 a hotărât să facă 
o schimbare semnificativă în cariera sa profesională. Credem că, dacă nu ar fi fost manager 
financiar într-un ONG din România, Marius ar fi organizat misiuni umanitare prin diferite 
colțuri ale lumii.

Marius a fost înscris de colega lui, Mihaela Mohorea, care ne-a transmis prin povestirea 
ei contribuția majoră pe care o are Marius în organizație prin munca lui, mai ales că a fost 
nevoie să gestioneze un proiect complex POSDRU.
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De ce Marius? O dată pentru că el a venit cu ideile minunate de activități economice și toate 
sunt funcționale!  Pentru că el a fost cel care a instrumentat fiecare structură de economie 
socială, chiar dacă două dintre acestea erau firme (ceea ce nu ținea de competența noastră ca 
ONG).
Pentru că s-a adaptat minunat și repede la cerințele unui program foarte dificil de implementat.

Pentru că a venit cu idei de suport pentru proiect care să asigure ulterior sustenabilitatea în 
structurile noi create.

Pentru că a reușit să inițieze încă cel puțin patru persoane în a-l ajuta în gestionarea atât a celor 
trei noi structuri create, cât și a contabilității și financiarului acestora.

Pentru că atunci când mi se pare mie că el pică, tocmai atunci se ridică și aduce niște idei care 
sunt esențialmente salvatoare pentru situație și organizație. Pentru că el nu se rezumă numai la 
financiar, ci vede întregul organizației!

Pentru că nu are o echipă mare, (ci doar un contabil pe lângă el) și reușește să acopere tot 
financiarul, dar și administrativul organizației.

Noi ne-am propus să cunoaștem mai multe despre implicarea lui în sustenabilitatea 
organizației.

Educație Financiară: Ce îţi place cel mai mult la job-ul tău?
Marius Cristea: Contează cauza pentru care lucrez. Te trezești dimineața și poți să spui că 
pleci la muncă și dacă te străduiești puțin o să aduci ceva bun în situația cuiva. În cazul meu, 
nu prea apuc să cunosc acea persoană, pentru că nu lucrez pe partea de servicii. Oamenii sunt 
diferiți în domeniul nonguvernamental, ziua trece frumos când ești în jurul lor. Este un tablou 
diferit de cel pe care îl  întâlnești prin corporații. În ONG-uri poți să ai rezultate și fără să fii 
oficios.

Educație Financiară: De ce ai ales acest job?
Marius Cristea: Eu am plecat din mediul bancar, în 2012, către sectorul ONG. Atunci când 
am luat decizia de a căuta un job în mediul ONG ajunsesem să fiu nemulțumit de ceea ce 
făceam și am spus că e timpul să schimb ceva. Atunci m-am gândit să fac ceva ce îmi aduce 
mulțumiri sau poate liniște. Și mi-am amintit că în facultate eram tare fericit cu ce făceam în 
timpul liber. Când eram student (la Galați) am făcut voluntariat la organizația studențească 
de acolo. Atunci am realizat că asta era schimbarea pe care trebuie să o fac. Așa ne-am 
„procopsit”, eu cu O.S.A.U.I. și ei cu mine.

Educație Financiară: Care este cea mai grea parte şi cu ce probleme te confrunți zi de zi?
Marius Cristea: Cel mai greu este când greșești. S-a întamplat și se întâmplă oricui, numai că 
pe partea financiară, când apare o greșeală, se poate să generezi o situație destul de dificilă. 
Partea financiară a unei activități nu prea are o latură emoțională, dar, dacă ai greșit ceva, 
îngrijorezi toți colegii .
Educație Financiară: Ce ţi-ai dori să schimbi?
Marius Cristea: În 2015 am cunoscut oameni care mi s-au părut super pregătiți pe domeniu 
și mi-am propus ca anul acesta să încerc să mă schimb mai mult pe mine. În România cred că 
acum este mai greu să fii Manager Financiar într-un ONG decât să ocupi aceeași poziție într-o 
companie. Asta se întâmplă din cauza legislației și a autorităților. Dacă aș dori o schimbare 
aceasta ar fi să ajungem în ziua în care acest raport este invers.  Nu cred că aș pleca prea 
curând din sistemul nonguvernamental. Mai mult, cred că toata lumea ar trebui să treacă 
măcar o dată în viață prin „perioada aia în care lucram la ONG”.

Felicitări pentru implicare și mult succes în toate.
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PROFIL DE EROU FINANCIAR RECUNOSCUT: RALUCA PETCU
Raluca Petcu, director economic în cadrul  Centrului de Resurse pentru Educație și Formală 
Profesională, a fost recompensată pentru munca ei cu trofeul pentru locul al doilea  în 
competiția „Responsabilul financiar al anului în mediul ONG”. Înainte de a intra în echipa 
CREFOP, Raluca a lucrat într-o multinațională, dar a prins destul de repede spiritul și energia 
de ONG. Despre Raluca credem că, dacă nu ar fi ajuns să se ocupe de finanțele organizației 
sale, ar fi fost un activist înflăcărat.

Stella Moldoveanu, colega din organizație, a fost cea care ne-a prezentat-o pe Raluca și ne-a 
povestit despre pasiunea cu care își îndeplinește atribuțiile.
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Folosim această oportunitate să ne îndeplinim promisiunea făcută Ralucăi: aceea de a-i face o 
statuie, promisiune spusă de obicei în glumă. Chiar dacă ea nu știe, noi vrem să facem acest 
gest pentru a îi demonstra recunoștința noastră pentru munca depusă și pentru ajutorul pe care 
ni l-a acordat tuturor.

Anul trecut a fost un an plin cu multe proiecte în implementare, ceea ce a presupus depunerea a 
multor cereri de plată/rambursare. Un moment care o face pe Raluca un adevărat erou finanțist 
este acela în care, fiind presată de timpul rămas pentru încărcarea documentelor în sistem, 
ea și-a adus copiii la birou și a reușit să depună situația financiară cu succes. Cu toate că toți 
eram suprasolicitați, optimismul ei ne-a încurajat să continuăm, chiar cu prețul de a sta până la 
12 noaptea cu copiii plictisiți și adormiți pe scaunele biroului.(…)

Noi îi admirăm puterea, optimismul, modalitatea în care poate coordona și felul în care le știe 
pe toate și le împarte cu noi. Colega noastră de la financiar este eroul nostru!

Noi ne-am propus să cunoaștem mai multe despre implicarea ei în sustenabilitatea 
organizației.

Educație Financiară: Ce îți place cel mai mult la job-ul tău?
Raluca Petcu: Cel mai mult îmi place echipa cu care lucrez. Atunci când m-am angajat în 
cadrul Fundației CREFOP nu știam mai nimic despre domeniul ONG-urilor. Nici o persoana 
din echipa care s-a format atunci nu mai lucrase într-un ONG, așa că am fost nevoiți sa 
învățăm împreună.

Fiecare a învățat nu doar despre domeniul în care era expert, ci cu toții am încercat să 
înțelegem toate activitățile desfășurate de către Fundație în cadrul proiectelor implementate. 
Poate că și din această cauză suntem o echipa unită și lucrăm foarte bine împreună. De 
asemenea, apreciez foarte mult interacțiunea cu oameni din diverse organizații, domenii 
diferite și chiar din mai multe țări datorită implicării mele în multe proiecte POSDRU, LLP, 
Erasmus+.

Educație Financiară: De ce ai ales acest job?
Raluca Petcu: Nu eu am ales acest job, ci așa a fost să fie. Eu trebuia sa mă întorc la muncă 
din concediul de creștere copil, dar nu doream să mă întorc în domeniul în care lucrasem până 
să am cei doi copii (am fost director economic la o companie mare care se ocupa cu importul 
de băuturi alcoolice) pentru ca învățasem tot ce se putea în acel domeniu și nu mă mai 
provoca. Cu câteva zile înainte de a mă întoarce din concediu, am primit propunerea de a intra 
într-o echipa nouă ce urma să implementeze 2 proiecte FSE în cadrul Fundației CREFOP. Am 
acceptat fără sa ezit, deși eram conștientă ca este un domeniu nou și că va fi dificil la început. 
Nu regret deloc decizia luată.

Educație Financiară: Care este cea mai grea parte și cu ce probleme te confrunți zi de zi?
Raluca Petcu: Cred că cea mai grea parte este sa găsesc un echilibru între nevoile 
organizației și resursele de care dispunem. În această căutare a echilibrului, legislația 
în continuă schimbare nu ne-a ajutat deloc. O altă problemă cu care ne confruntăm în 
implementarea proiectelor este nerespectarea termenelor contractuale din partea Autorității 
de Management și a calendarelor.

Educație Financiară: Ce ți-ai dori să schimbi?
Raluca Petcu: Mi-ar plăcea să existe o comunitate a „finanțiștilor” din ONG-uri în care să 
putem schimba opinii, împărtăși experiențe, pune întrebări și afla răspunsuri. La începutul 
carierei mele în acest domeniu am  avut norocul să întâlnesc un responsabil financiar 
excepțional, Mariana Ciomârtan, de la care am învățat foarte multe, dar nu toți au norocul 
acesta.

Felicitări pentru implicare și mult succes în toate.
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PROFIL DE EROU FINANCIAR RECUNOSCUT: ANA MARINESCU
Ana Marinescu, manager financiar la Centrul de Resurse pentru participare publică 
(CeRe), are o poveste care i-a adus locul al treilea  în competiția „Responsabilul financiar 
al anului în mediul ONG”, derulată  de noi pentru a recunoaște public contribuția 
responsabililor financiari la dezvoltarea sectorului ONG din România. Ana tocmai a împlinit 
un an de când lucrează la CeRe, prima și singura ei experiență cu sectorul ONG. Credem 
despre Ana că, dacă nu ar fi ales să lucreze cu cifre și bugete, ar fi fost un inginer excepțional.

Oana Preda de la CeRe a descris cu multă pasiune și realism contribuția Anei în proiectele 
organizației și ne-a impresionat.
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Ana merită statuie tocmai pentru că nu pot să povestesc o situație din care ne-a salvat. A făcut 
în așa fel încât să nu avem vreo criză din care să fie nevoie să ieșim.

Lucrează la CeRe de un an și putin. Nu avea habar despre ONG-uri. Și acum zice din când în 
când „la noi la firmă”. Noi suntem o organizație complicată: buget destul de mare, parteneri 
mulți, multe proiecte, finanțatori diferiți, fiecare cu regulile lui. A venit la CeRe în mijloc de 
raportări intermediare. A învățat într-o lună cât alții în șapte: să facă rapoarte financiare, 
să justifice cheltuieli, să coreleze cheltuielile cu bugetele, să facă bugete, notificări și acte 
adiționale. Și, mai ales, să-și sprijine colegii în munca lor. Nu e o ființă duioasă, cere disciplină 
și bună organizare, dar „ține cu casa”. (…)

În două luni de când s-a angajat Ana la CeRe a reușit să aducă rapoartele în timp real, să 
ajusteze bugetele cât să se potriveascăl cu cheltuielile reale (asta e mult mai complicat decât 
sună și decât știu eu să explic, mai ales la capitolul salarii). Știm exact: câți bani avem și 
pentru ce, pe fiecare proiect, și cât ne trebuie în continuare. Poate nu pare, dar e mare lucru.

Așa că ne-am propus să aflăm mai multe despre munca Anei Marinescu.

Educație Financiară: Ce-ți place cel mai mult la job-ul tău?
Ana Marinescu: Îmi place foarte tare când reușesc, la finalul unui proiect, să văd că bugetul 
a fost executat corect. Deși îmi solicită foarte mult atenția și, uneori, nervii, îmi place să 
urmăresc viața unui buget și s-o compar cu viața proiectului, iar la final să compar resursele 
folosite și rezultatele. Iar când văd execuția bugetară pe mai multe bugete, concomitent, sunt 
de-a dreptul în extaz.

Educație Financiară: De ce ai ales acest job?
Ana Marinescu: Până acum un an am lucrat doar la privat și nu știam prea clar ce înseamnă 
contabilitatea unui ONG sau managementul financiar. Dar când am văzut anunțul celor de la 
CeRe am zis să încerc. La început nu înțelegeam cum e să funcționezi fără să ai în minte ideea 
că trebuie să faci profit. Dar am învățat multe despre ONG-uri într-un an și știu că mai am de 
învățat. Colegilor mei le place să lucreze cu oamenii, mie îmi place să lucrez cu bugetele și 
resursele care îi ajută să-și facă treaba cât mai bine. Este o provocare.

Educație Financiară: Care este cea mai grea parte şi cu ce probleme te confrunți zi de zi?
Ana Marinescu: Birocrația. Am lucrat cea mai mare parte a vieții în mediul privat și credeam 
că sunt obișnuită cu zecile de declarații și situații pe care o firmă trebuie să le depună într-
un an. Aici, în ONG, deși situațiile financiare se țin mult mai ușor, îți ia foarte mult timp să 
obții aprobări pentru orice modificare a bugetului inițial și să explici, uneori, lucruri logice, 
evidente. Asta consumă timp. Timpul înseamnă bani și în mediul privat și în ONG.

Educație Financiară: Ce ți-ai dori să schimbi?
Ana Marinescu: Nu aș schimba nimic.

Felicitări pentru implicare și mult succes în toate.
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MULȚUMIRI
Mulțumim tuturor celor care ne-au ajutat să dezvoltăm acest proiect de educație financiară 
pentru ONG-uri:

ROXANA COLISNIUC, CSR OFFICER ING BANK ȘI DRAGOŞ PETRU BELDUGANU
pentru sprijinul, suportul și entuziasmul cu care continuă să creadă în sectorul non-profit.

SPECIALIȘTILOR DIN ORGANIZAȚIILE NONPROFIT
pentru implicarea și disponibilitatea lor de a împărtăși din experiența lor. 

SIMON DIETRICH
pentru că au transformat proiectul într-o poveste vizuală cu ilustrații și infografice 
www.simon-dietrich.com

Partenerilor media:

ȘTIRIONG.RO
ROMÂNIA POZITIVĂ

CREDITS
Articolele sunt semnate de Ionuț Codreanu, editor al platformei Educație Financiară pentru 
ONG-uri și de Alexandra Pele – jurnalist cu peste 5 ani de experiență, cu focus pe domeniul 
economic.

Cosmin Sbarcea este fotograf freelancer cu vocație pentru proiecte fotografice ONG.

http://www.simon-dietrich.com
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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 despre programele derulate de ING Bank România:
www.ing.ro/ingb/ing-in-România/responsabilitate-sociala.html

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: 

• 1900 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 3.7 Milioane 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.

Vă așteptăm pe techsoup.ro

http://www.ing.ro/ingb/ing-in-România/responsabilitate-sociala.html
http://techsoup.ro
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