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I. Introducere 
 

Adriana Iordache 

  

Acest raport își propune să ofere o imagine de ansamblu asupra mecanismelor de finanțare a activităților non-

profit de interes general prevăzute de legislația română. Astfel de activități pot fi desfășurate de către o 

varietate de entități, accentul în cadrul prezentei analize fiind pus pe susținerea acordată activităților 
desfășurate de persoane juridice fără scop patrimonial (asociații, fundații sau federații)1, denumite în 

continuare organizații non-guvernamentale.  

În acest sens, raportul va rezuma o serie de recomandări și bune practici internaționale privind finanțarea 

organizațiilor non-guvernamentale din fonduri publice și va prezenta comparativ o serie de modele de 

finanțare utilizate în alte state europene. Apoi, raportul va inventaria și analiza mecanismele de finanțare 
publică a activităților non-profit prevăzute de legislația română, în vederea evaluării corespondenței acestora 

cu recomandările din domeniu și identificării de bune practici în domeniu.  

Raportul va cuprinde atât mecanisme de finanțare directă din bugetul de stat sau din alte fonduri publice 

special constituite pentru susținerea activităților non-profit derulate de organizații non-guvernamentale, cât și 
mecanisme de susținere indirectă a acestor organizații. Analiza se va raporta la modele de reglementare din 

alte țări europene, sintetizând, pe baza acestora, o serie de criterii comune de analiză. 

În final, raportul va evalua măsura în care principalele mecanisme de finanțare din România îndeplinesc 

recomandările din domeniu și aplică bunele practici identificate la nivel național și internațional. 

II. Metodologie  
 

Adriana Iordache 

 

Analiza își propune să inventarieze, să analizele și să clasifice diferitele mecanisme de susținere publică 

acordată activităților non-profit din România, cu accent pe mecanismele de finanțarea directă. 

Prin mecanism de finanțare se înțelege ansamblul de reguli și proceduri utilizate de instituțiile publice pentru 

alocarea de resurse financiare în vederea susținerii unor activități non-profit de interes general, reglementat 

prin unul sau mai multe acte normative.  

În cadrul raportului vor fi analizate mecanismele de finanțare a activităților non-profit accesibile organizațiilor 

non-guvernamentale, prin raportare la recomandările formulate în rapoartele de specialitate, după cum 

urmează:  

Recomandări specifice - analizate la nivel de mecanism de finanțare: 

                                                           
1 Reglementate de O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații şi fundații, aprobată prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările 

ulterioare. 
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1. Implicarea ONG-urilor în procesul de stabilire a cadrului instituțional, a priorităților de finanțare și 

în celelalte etape ale procesului de finanțare, operaționalizată prin următoarele criterii de analiză: 

planificare strategică și consultarea beneficiarilor în stabilirea priorităților de finanțare, compunerea comisiei 

de evaluare; 

2. Afectarea independenței ONG-urilor de către autoritățile finanțatoare (în sensul influențării directe a 

procesului decizional în cadrul ONG-urilor) nu a fost identificată în cadrul mecanismelor analizate, însă 

va fi evaluată autonomia programatică a organizațiilor non-guvernamentale, operaționalizată prin 

următoarele criterii de analiză: compunerea comisiei de evaluare, durata proiectelor finanțate (anual/ 

multianual), cheltuieli eligibile/ neeligibile, tranșe de plată; 

3. Stabilirea de criterii clare, obiective și nediscriminatorii pentru finanțarea ONG-urilor, 

operaționalizată prin următorul criteriu de analiză: anunțarea criteriilor și a grilei de evaluare; 

4. Alocarea finanțărilor publice prin procedură transparentă însoțită de informarea tuturor 

organizaţiilor potențial interesate, operaționalizată prin următoarele criterii de analiză: cerințe de 

transparență și publicitate în procesul de acordare a finanțărilor, procedura de atribuire a finanțării (selecție 

publică și termen depunere aplicație); 

5. Proporționalitatea procedurilor și a cerințelor pentru acordarea finanțărilor publice cu valoarea 

finanțării acordate, operaționalizată prin următoarele criterii de analiză: nivelul și tipul de cofinanțare 

solicitat, numărul de documente solicitate la depunerea aplicației, modalitatea de transmitere a aplicației (în 

format tipărit/online);  

6. Încurajarea sustenabilității organizaţiilor non-guvernamentale, operaționalizată prin următoarele 

criterii de analiză: durata proiectelor finanțate (anual/ multianual), cheltuieli eligibile/ neeligibile, nivelul și 

tipul de cofinanțare solicitat, tranșe de plată;  

7. Reglementarea unor elemente esențiale ale mecanismului de finanțare prin lege, criteriu analizat în 

funcție de reglementarea aspectelor menționate anterior la nivel primar. 

Recomandări generale privind mecanismele de finanțare publică: analizate la nivelul cadrului legal 

general 

8. Uniformitatea și predictibilitatea procedurilor aplicabile; 

9. Domenii prioritare pentru finanțare: serviciile sociale, protecția drepturilor omului și a 

minorităților. 

În vederea elaborării prezentei analize au fost consultate: 

 studii și rapoarte cu privire la finanțarea activităților non-profit în România și la nivel internațional; 

 website-uri ale unor instituții publice cu competențe în domeniul finanțării activităților non-profit în 

România și în alte state; 

 actele normative din România care reglementează următoarele domenii: finanțele publice la nivel 

central și local, funcționarea administrației publice locale, codul fiscal, cadrul general al acordării 

finanțărilor nerambursabile (granturi) pentru activități nonprofit de interes general, precum și legile 

speciale (sectoriale) pentru acordarea de finanțări nerambursabile (granturi), legislația care 
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reglementează domeniile de activitate în care se acordă finanțări nerambursabile, achizițiile publice, 

înființarea și funcționarea organizațiilor fără scop patrimonial etc. 

În cazul actelor normative consultate pentru elaborarea prezentei analize a fost avută în vedere forma 

consolidată a acestora, în vigoare la data publicării acestui raport.  

III. Cadrul teoretic 
 

Adriana Iordache 

1. Aspecte generale privind finanțarea guvernamentală pentru activități nonprofit de interes general 

Organizațiile non-guvernamentale sunt sprijinite de toate statele europene, prin diferite instrumente și sub 

diverse forme. Modelele de dezvoltare a societății civile și design-ul instituțional al mecanismelor de finanțare 
publică a activităților nonprofit variază semnificativ de la un stat la altul, în funcție de tradiția culturală, legală, 

fiscală sau religioasă, precum și de rolul fiecărui stat la nivel internațional sau regional2. 

Clasificarea și caracterizarea mecanismelor finanțare  

În funcție de scopul urmărit, sprijinul guvernamental poate viza3: 

 Dezvoltarea sectorului nonguvernamental per ansamblu. În acest caz, finanțările sau alte forme de 

sprijin au ca scop susținerea societății civile și creșterea capacității organizațiilor nonguvernamentale  

indiferent de domeniul de activitate al acestora. 

 Implementarea unor politici guvernamentale în domenii specifice (de ex. reducerea șomajului, 

promovarea egalității de gen, educație etc). În acest caz, finanțările sau alte forme de sprijin sunt 

acordate organizațiilor care desfășoară activități în domeniile vizate de politicile guvernamentale.  

În funcție de gradul de autonomie acordat organizațiilor beneficiare, abordările privind acordarea 

finanțărilor publice directe se clasifică în:  

 Sprijin instituțional este o primă categorie de suport financiar direct, care presupune că finanțarea se 

acordă organizațiilor non-guvernamentale pentru acoperirea unor costuri care nu pot fi încadrate într-

un proiect anume. Adesea, prin această metodă se acoperă costuri legate de menținerea și dezvoltarea 

unei organizații având ca scop final dezvoltarea sectorului non-profit. Acest tip de susținere publică 
este esențială în special în țări în care organizațiile non-guvernamentale nu dețin infrastructura 

organizațională necesară pentru a-și îndeplini activitatea, iar restul finanțărilor disponibile acoperă în 
principal doar costuri legate de proiecte specifice. Sprijinul instituțional poate fi la rândul său de mai 

multe feluri: normativ, în funcție de nevoile organizației sau în natură. În cazul sprijinului normativ se 

utilizează o regulă sau o formulă pentru a determina cuantumul acordat fiecărui solicitant, în timp ce 
sprijinul în funcție de nevoi presupune acordarea unor sume de bani pentru a acoperi anumite nevoi 

specifice de dezvoltare a  capacității instituționale, iar sprijinul în natură vizează acordarea unor bunuri 

sau servicii (de ex. training-uri pentru personalul ONG-urilor).4 

                                                           
2 OSCE „International Practices on Funding Civil Society Organizations”, 2010 https://www.osce.org/ukraine/76889?download=true, Accesat 

17.10.2018,   pg.13. 
3 ICNL „Fonduri Naționale în sprijinul Organizațiilor societății civile”, pg. 6. 
4 ICNL  „Fonduri Naționale în sprijinul Organizațiilor societății civile”, pg. 7-8.  

https://www.osce.org/ukraine/76889?download=true
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Acordarea de sprijin financiar acordat de stat pentru a susține anumite activități nonprofit, adesea orientate 

spre domenii specifice considerate prioritare, a fost subclasificat de anumiți autori în:   

 Finanțare acordată pe program este un tip de suport financiar acordat organizațiilor 

nonguvernamentale pe bază contractuală, în vederea implementării propriei activități, care este văzută 

drept complementară politicilor și acțiunilor statului. Această abordare este inspirată din modalitățile 
clasice de susținere de către stat a unor „mișcările civice tradiționale” (implicate în educația forței de 

muncă, tineret și educația adulților, sănătate etc.).5 

 Finanțare acordată pe proiect este o metodă de susținere publică a organizațiilor 

nonguvernamentale, în care acestea depun propuneri de proiecte care sunt evaluate de la caz la caz de 
către finanțator, pentru a verifica dacă activitățile propuse se încadrează în prioritățile politice și de 

politici publice ale guvernului. Acest tip de distribuire a resurselor publice este mai răspândit decât 

finanțarea acordată pe program însă are efecte negative, cum ar fi „diluarea identității ONG-urilor” și 
a misiunii lor principale în favoarea priorităților de finanțare, precum și birocratizarea sectorului 

ONG.6 

 Finanțare acordată pe oportunitate este un mod de finanțare a activităților organizațiilor 

nonguvernamentale, spre deosebire de finanțarea acordată pe bază de program sau de proiect, acordă 
mai puțină importanță caracteristicilor specifice ale ONG-urilor. În cadrul acestei abordări  guvernul 

stabilește prioritățile strategice și invită mai multe tipuri de entități, printre care și ONG-uri, să propună 

activități concrete spre finanțare, în interiorul cadrului prestabilit. Astfel, ONG-urile concurează cu 
alți actori precum institute de cercetare, consultanți privați etc pentru aceleași fonduri.7 

 Finanțare „Quango” (quasi-ONG) este o modalitate de finanțare publică pentru organizații 

nonguvernamentale care acordă și mai puțină autonomie acestora, ele nemaiavând nici măcar rolul de 

a defini activitatea ce urmează a fi finanțată, care revine statului. În acest sistem statul externalizează 
practic anumite servicii către ONG-uri, în vederea atingerii obiectivelor guvernamentale. ONG-urile 

sunt preferate pentru flexibilitatea, profesionalismul și accesul lor la anumite grupuri țintă.8  
 

În multe state funcționează o combinație a metodelor de finanțare prezentate mai sus, deși fiecare dintre aceste 

abordări are origini, filosofii și consecințe diferite asupra autonomiei organizațiilor non-guvernamentale și a 

acțiunilor desfășurate de ONG-uri9. 

Sprijinul acordat de stat poate fi clasificat și în funcție de implicarea/ neimplicarea statului în 
gestionarea fondurilor alocate, distingând astfel între finanțarea directă a sectorului nonprofit sau facilitarea 

obținerii de resurse materiale de către astfel de organizații. 

Potrivit recomandărilor OSCR-ODIHR, modalitățile prin care statul poate susține activitatea organizațiilor 

non-guvernamentale pot varia semnificativ de la un stat la altul10. Acesta pot fi sprijinite prin: 

 finanțare directă de la stat; 

 beneficii sub formă de scutiri fiscale;  

                                                           
5  J. Bossuyt  și P.  Develtere, „Between autonomy and identity: The financing dilemma of NGOs” in The Courier, 1995, no  152: pg 76 ‐ 77, 

http://www.nzdl.org/gsdlmod?e=d-00000-00---off-0cdl--00-0----0-10-0---0---0direct-10---4-------0-1l--11-en-50---20-about---00-0-1-00-0--4----

0-0-11-10-0utfZz-8-10&cl=CL1.223&d=HASH01a1bcaf74e8d8a73b2e1e75.6.7&gt=1, Accesat 15.11.2018 
6 Ibid, pg. 77. 
7 Ibid 
8 Ibid 
9Ibid 
10 Definite drept organisme independente, nonprofit, cu sau fără personalitate juridică dar având o structură instituțională, bazate pe colaborarea 

voluntară a unor persoane cu un interes, activitate sau scop comun.  

http://www.nzdl.org/gsdlmod?e=d-00000-00---off-0cdl--00-0----0-10-0---0---0direct-10---4-------0-1l--11-en-50---20-about---00-0-1-00-0--4----0-0-11-10-0utfZz-8-10&cl=CL1.223&d=HASH01a1bcaf74e8d8a73b2e1e75.6.7&gt=1
http://www.nzdl.org/gsdlmod?e=d-00000-00---off-0cdl--00-0----0-10-0---0---0direct-10---4-------0-1l--11-en-50---20-about---00-0-1-00-0--4----0-0-11-10-0utfZz-8-10&cl=CL1.223&d=HASH01a1bcaf74e8d8a73b2e1e75.6.7&gt=1
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 scutiri de la plata unor servicii furnizate de stat (de ex. servicii poștale sau de comunicații) 11; 

 stimulente acordate persoanelor fizice de a dona12. 

Prin urmare, la nivel internațional, putem distinge între mecanisme de finanțare directă a organizațiilor non-

profit, pe de o parte și finanțări indirecte sau facilități și scutiri de la anumite plăți datorate statului.  
 

2. Mecanisme de finanțare directă în Europa 
 

Luben Panov 

2.1.  Surse ale finanțărilor acordate de stat 

Atunci când vorbim despre finanțarea publică sau finanțarea acordată de stat ONG-urilor, poate părea la o 

primă vedere că toate fondurile provin dintr-o singură sursă. În realitate însă, fondurile acordate societății 
civile pot veni din surse diferite, iar unele dintre acestea ar putea fi rezervate special pentru susținerea ONG-

urilor. În cele de urmează, vom enumera câteva dintre posibilele sursele de finanțare utilizate în diverse state: 

• Bugetul anual de stat 

Aceasta este sursa cea mai comună de finanțare a activității ONG-urilor. Atunci când se adoptă bugetul de 

stat, acesta ar putea include una sau mai multe linii bugetare (alocate diverselor ministere) rezervate special 
ONG-urilor. O altă posibilitate o reprezintă includerea de linii bugetare rezervate unor anumite organizații 

specificate în legea bugetului anual. De exemplu, în multe state bugetul anual include în mod specific 

organizații ale persoanelor cu dizabilități sau Crucea Roșie ca beneficiari direcți ai fondurilor publice. 

Un exemplu interesant în acest sens îl reprezintă Serbia, al cărei buget anual include o linie bugetară dedicată 

special finanțării ONG-urilor - linia bugetară nr. 481 („Granturi pentru organizațiile non-profit”). Astfel, orice 
instituție publică care își propune să susțină ONG-urile are posibilitatea de a include fonduri destinate acestora 

în linia nr. 481 (din bugetul instituției) atunci când își planifică bugetul anual. În 2012, peste 80% din 
finanțarea publică acordată ONG-urilor a fost distribuită prin această linie bugetară13. Totuși, în Serbia această 

practică ridică probleme privind lipsa de transparență: 

• linia bugetară este utilizată pentru a sprijini atât ONG-urile „clasice”, cât și organizațiile sportive, 
partidele politice, unitățile de cult etc. 

• în plus, nu există reguli și proceduri clare privind selecția organizațiilor sau activităților pentru 
acordarea finanțării.  

 

Includerea unei linii bugetare rezervate ONG-urilor nu este însă singura modalitate de alocare a fondurilor 
publice pentru activitățile desfășurate de acestea. ONG-urile pot accesa și alte fonduri bugetare, cum ar fi, 

de exemplu bugetul dedicat furnizării de servicii sociale, pe care ONG-urile îl pot accesa, alături de alte 
entități, prin obținerea de contracte de furnizare a serviciilor sociale oferite de stat (acest mecanism va fi 

detaliat în secțiunea următoare). 

                                                           
11 Ibid  
12 OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) (2015), ”Guidelines on Freedom of Association”, 
https://www.osce.org/odihr/132371?download=true, Accesat 14.12.2018,  p. 70-71.  
13 Forbici și Kostanjevec  „Analiză Comparativă a Sistemelor de Finanțare Publică pentru organizațiile Societății Civile”  

https://www.osce.org/odihr/132371?download=true
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Un alt exemplu îl reprezintă fondul public de asigurare de sănătate, care, de regulă acoperă costul asistenței 
medicale și al tratamentului pentru diverse afecțiuni. În Moldova, o cercetare14 privind finanțarea publică a 

ONG-urilor a arătat că există o serie de organizații non-guvernamentale care primesc finanțare din fondurile 
colectate din contribuțiile la asigurarea de sănătate obligatorie. Acest fond de sănătate publică își selectează 

partenerii în funcție de calitatea serviciilor oferite de aceștia, fără a ține cont de forma juridică de organizare. 

În 2017 și 2018, peste 20 de organizații non-guvernamentale au semnat contracte de finanțare și au beneficiat 

de susținere financiară pentru activitățile lor din acest fond. 

• Asistența oficială pentru dezvoltare  
 

Fondurile alocate pentru asistenţă oficială pentru dezvoltare (AOD), deși fac parte din bugetul de stat, alocarea 

bugetară se face în baza unor acorduri internaționale, conform cărora țările dezvoltate trebuie să aloce un 
anumit procent din bugetul lor anual pentru programe care vin în sprijinul țărilor mai puțin dezvoltate. Chiar 

dacă finanțarea vizează alte țări, ONG-urile din țara gazdă (țara care furnizează asistența pentru dezvoltare) 
se numără printre principalii beneficiari ai finanțării, inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor finanțate de UE 

pe care le implementează sau pentru realizarea unor programe specifice în țările care beneficiază de asistență. 

•  Mecanismul procentual (individual / corporatist) 

Mai multe state, printre care Ungaria, Slovacia, România, Lituania, Polonia și, recent, Moldova au introdus 

așa-zisul mecanism de redirecționare a impozitelor (sau mecanism procentual), prin care contribuabilii pot 
opta pentru alocarea unui procent (de 1% sau 2%) din impozitul lor pe venit către o ONG. Chiar dacă venitul 

din impozite face parte din bugetul de stat, alocarea acestuia se face direct de către contribuabili.  

• O taxă specială 

O altă posibilă sursă de finanțare pentru ONG-uri este instituirea unei taxe sau a unei amenzi speciale. În 

Bulgaria există un fond de mediu (denumit "Întreprindere pentru gestionarea activităților de protecție a 
mediului"), al cărui buget include și veniturile provenite din diverse amenzi și taxe legate de mediu (de 

exemplu, pentru utilizarea pungilor din nailon). Sumele colectate în acest mod sunt apoi alocate pentru 

susținerea unor inițiative privind protecția mediului, inclusiv pentru cele implementate de ONG-uri. 

• Loterie / Jocuri de noroc 

Există diverse exemple de utilizare a fondurilor colectate din încasările loteriei sau ale jocurilor de noroc . În 
Bulgaria, toate instituțiile care organizează jocuri de noroc sunt obligate să plătească o taxă pentru utilizarea 

responsabilă a jocurilor de noroc. Banii colectați în acest mod sunt transferați în bugetul Ministerului 

Tineretului și Sportului, care organizează concursuri publice de acordare de granturi pentru ONG-uri care 

desfășoară activități de tineret. În 2017, valoarea finanțărilor acordate a fost de 1 mil. de Euro. 

În Estonia, Consiliul privind taxarea jocurilor de noroc alocă 37,4% din veniturile previzionate din 
impozitarea jocurilor de noroc, prin intermediul a trei ministere - Ministerul Culturii, Ministerul Educației și 

Cercetării și Ministerul pentru Servicii Sociale – care sunt implicate în alocarea de granturi din această taxă. 

În Croația, 50% din veniturile obținute din loteria de stat și din alte jocuri de noroc sunt alocate pentru 
atingerea unor obiective de interes public, inclusiv pentru dezvoltarea societății civile. Fondurile alocate 

                                                           
14USAID „Finanțarea directă a organizațiilor societății civile de către stat în Republica Moldova” http://ivcmoldova.org/wp-

content/uploads/2018/09/Finantarea-directa-a-OSC-in-RM.pdf, 2018, Accesat 14.10.2018  

http://ivcmoldova.org/wp-content/uploads/2018/09/Finantarea-directa-a-OSC-in-RM.pdf
http://ivcmoldova.org/wp-content/uploads/2018/09/Finantarea-directa-a-OSC-in-RM.pdf
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pentru acest obiectiv sunt transferate către Fundația Națională pentru Dezvoltarea Societății Civile, care le 

distribuie apoi organizațiilor societății civile. 

Studiu de caz 

Loterii de stat 

În multe state europene există loterii de stat - acestea sunt administrate fie de către autorități publice fie de 

către furnizori privați în numele statului. Loteriile de stat se diferențiază de loteriile private - "o loterie privată 
este întotdeauna administrată de o entitate privată și autorizată de stat, deci nu este nici administrată de stat și 

nici nu se află în proprietatea statului". 

Croația este unul din statele în care fondurile acordare din încasările provenite de la loteria de stat au avut un 

impact semnificativ asupra ONG-urilor. Acolo, Legea privind jocurile de noroc (art.8) prevede că 50% din 

veniturile obținute din loteriile de stat și din alte venituri provenite din jocuri de noroc vor fi direcționate către 

susținerea următoarelor domenii de interes public prevăzute de lege:  

• încurajarea activităților sportive;  
• lupta împotriva dependenței de droguri și a celorlalte forme de dependență; 

• activități sociale și umanitare; 

• nevoile specifice ale persoanelor cu dizabilități; 
• cultura tehnică; 

• cultură; 
• educația extra-curriculară și educarea tinerilor; și 

• dezvoltarea societății civile. 

 
Potrivit legii, Guvernul adoptă în fiecare an un Regulament privind criteriile de desemnare a beneficiarilor și 

modul de distribuire a veniturilor provenite din loterie. Acesta prevede modul în care vor fi distribuite 

veniturile obținute din loterie. În anul 2017, distribuția a fost următoarea: 

• 35,00% pentru entități care promovează activitățile sportive; 

• 4,00% pentru entități care contribuie la lupta împotriva dependenței de droguri și a celorlalte forme de 
dependență;  

• 11.00% pentru entități implicate în activități sociale și umanitare 
• 19,31% pentru entități care răspund nevoilor specifice ale persoanelor cu dizabilități; 

• 4,01% pentru entități care promovează cultura tehnică 

• 14,00% pentru entități care promovează cultură 
• 1,50% pentru entități implicate în educația extra-curriculară a copiilor și a tinerilor 

• 11,18% pentru entități care contribuie la dezvoltarea societății civile. 
 

Majoritatea ONG-urilor beneficiază de acest ultim procent de 11,18%, care este acordat Fundației Naționale 

pentru Dezvoltarea Societății Civile - fundația înființată de stat care acordă finanțări ONG-urilor. În 2016 
valoarea finanțărilor alocate pentru dezvoltarea societății civile din veniturile  obținute din loterie a scăzut 

semnificativ față de procentul de 15% acordat până în anul 2015. Cu toate acestea, bugetul alocat pentru anul 
2017 este în creștere față de procentul de 6,88% alocat pentru anul 2016 (când s-a înregistrat o scădere 

accentuată a finanțării). Reducerea bruscă și neprevăzută a fondurilor a determinat încetarea unor proiecte 

deja contractate. Acest lucru evidențiază faptul că posibilitatea de a modifica procentul de finanțare alocat 
fiecărui domeniu, de la un la altul, poate crea probleme în ceea ce privește planificarea pe termen lung. Mai 

mult, în cazul Croației, diminuarea fondurilor a fost rezultatul unei dispute politice dintre anumiți politicieni 
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conservatori și ONG-uri care li se opuneau acestora. Acest exemplu arată cum procesul de finanțare publică 

a ONG-urilor ar putea fi inclusiv politizat. 

În 2014, valoarea totală a fondurilor alocate ONG-urilor din veniturile obținute din loterie (în toate domeniile 

enumerate de lege) se ridică la peste 85 milioane de Euro. 

• Privatizare 

După cel de-al doilea război mondial, țările din Europa Centrală și de Est au suferit o schimbare politică 
majoră, iar majoritatea bunurilor și a mijloacelor de producție, inclusiv terenurile,  imobilele și acțiunile, aflate 

în proprietate privată, au fost naționalizate. Procesul de naționalizare a afectat inclusiv sectorul societății civile 
și, în special, fundațiile care dețineau proprietăți semnificative în multe țări, datorită dezvoltării culturii 

filantropice. După naționalizare, multe dintre aceste fundații au fost, de asemenea, dizolvate. După 1989, când 

a intervenit schimbarea regimului politic din aceste țări și a fost inițiat procesul de restituire (a bunurilor 

naționalizate), aceste fundații a căror proprietate a fost naționalizată nu au avut moștenitori legali. 

Republica Cehă a fost singura țară care în 1991 a decis să "compenseze" fundațiile, stabilind că 1% din 
veniturile obținute din privatizare vor fi acordate acestora15. Astfel a fost înființată Fundația Fondul pentru 

Investiții care a primit venitul din bunurile privatizate. Din cauza unei serii de obstacole, implementarea 

acestei idei a durat mai mult de 8 ani, dar în cele din urmă, în 1999, Fundația Fondul pentru Investiții a 
distribuit un total de 13 mil. USD la 38 de fundații. În anul 2001, alte 24 mil. USD au fost distribuite către 64 

de fundații.  

• Bunuri confiscate 

O tendință recentă în Europa o reprezintă utilizarea bunurilor provenite din activități ilegale și confiscate, în 

scopul realizării unor obiective de interes public. Un exemplu ilustrativ în acest sens este Italia, unde în 1995 
a început o mișcare socială împotriva mafiei16. Liderul acestei mișcări a fost Asociația Liberă, care a susținut 

necesitatea adoptării unei legi care să permită utilizarea bunurilor confiscate de la mafie, în beneficiul public. 
Peste 1 milion de persoane au susținut campania, astfel că în 1996, Parlamentul italian a adoptat o lege care 

prevedea că „bunurile aflate în proprietate publică pot fi administrate de stat și utilizate în scopuri 

instituționale (justiție, ordine publică, protecție civilă) sau transferate municipalității în care acestea sunt 
situate. Acesta din urmă vor putea stabili: (a) să le administreze direct sau (b) să le acorde în folosință, cu 

titlu gratuit, comunităților, instituțiilor, organizațiilor neguvernamentale, cooperativelor sociale, 

comunităților terapeutice și centrelor de reabilitare pentru consumatorii de droguri”17. 

2.2. Instituțiile care distribuie fondurile 

Instituțiile care distribuie fonduri către ONG-uri pot fi, de asemenea, diferite, la fel ca și sursele acestor 
fonduri. În anumite cazuri, deciziile privind acordarea finanțărilor sunt luate de către Parlament – această 

situație este aplicabilă atunci când se adoptă legea privind bugetul de stat iar aceasta prevede acordarea de 

finanțare / subsidii unor anumite organizații menționate în cuprinsul legii.  

                                                           
15  Petr Pajas  „Endowments of Foundations Receive Contributions from the State Privatization Fund of the Czech Republic” [Patrimoniile 
Fundațiilor primesc contribuții din Fondul pentru privatizare al Republicii Cehe],  1995, 

http://www.icnl.org/research/journal/vol2iss2/art_5.htm, Accesat 17.10.2018    
16 Loredana Picciotto „Social entrepreneurship and confiscated mafia properties in Italy” [Antreprenoriat Social și proprietăți confiscate de la 
Mafia în Italia], 2013, https://emes.net/content/uploads/publications/Picciotto_ECSP-LG13-73.pdf, Accesat 19.11.2018  
17 Ibid 

http://www.icnl.org/research/journal/vol2iss2/art_5.htm
https://emes.net/content/uploads/publications/Picciotto_ECSP-LG13-73.pdf
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Autoritatea care acordă finanțarea poate fi un minister sau o altă instituție (de exemplu, Administrația 

Prezidențială). De exemplu, în Bulgaria Ministerul Justiției administrează un program de finanțare a 

proiectelor implementate de ONG-uri în domeniul combaterii violenței în familie. În anumite cazuri, un 
minister poate organiza procesul de selecție pentru acordarea finanțărilor pe cont propriu sau poate angaja / 

selecta un consultant / organizație independentă pentru gestionarea acestui proces. Cea de a doua opțiune 

constituie un exemplu tipic de utilizare a asistenței tehnice externe, de ex. Autoritatea de Management pentru 
Programul Operaţional Capacitate Administrativă din Bulgaria a selectat o companie care să gestioneze una 

dintre schemele de granturi pentru ONG-uri. 

Selecția proiectelor se poate face și prin intermediul unei comisii independente de administrația publică. 

Aceasta este conceptul utilizat în cadrul mecanismului nou înființat în Bulgaria pentru sprijinirea proiectelor 

societății civile, pe bază competitivă. Mecanismul nu este încă operațional, însă fondurile necesare au fost 
deja prevăzute în bugetul de stat. Distribuția fondurilor urmează a fi stabilită de către Consiliul pentru 

Dezvoltarea Societății Civile compus din reprezentanți ai ONG-urilor. Aceștia pot distribui fondurile ei înșiși 

sau pot delega această atribuție unei alte organizații.  

Mecanismul procentual are la bază un concept total diferit – distribuția fondurilor nu este decisă de către 

guvern sau de către o instituție desemnată de acesta, ci de către fiecare contribuabil în parte. 

Anumite state au înființat instituții specializate pentru distribuirea fondurilor către ONG-uri. De exemplu, în 

Croația și Estonia statul a înființat entități independente pentru gestionarea programelor societății civile. În 
Albania, guvernul a înființat o nouă administrație de stat - Agenția pentru Susținerea Societății Civile, care 

este instituție publică, dar se bucură de o anumită autonomie și este administrată de un Consiliu alcătuit atât 

din reprezentanți ai ONG-urilor, cât și ai sectorului guvernamental. 

În plus, o mare parte din finanțarea de la stat pentru ONG-uri este distribuită la nivel local. Aceasta provine 

fie din bugetele locale, fie din fonduri alocate autorităților locale din bugetul de stat național. 

Perspectivă comparativă:  

Finanțarea de la stat a organizațiilor non-guvernamentale în alte state europene 

Mai multe state din Europa Centrală și de Est au înființat instituții specializate pentru a oferi finanțare ONG-
urilor. Aceste instituții nu au ca scop să centralizeze toată finanțarea de stat a ONG-urilor, ci reprezintă un 

instrument de finanțare cu un scop diferit.  Scopul este dezvoltarea societății civile, inclusiv prin oferirea de 
sprijin strategic sau instituțional. De exemplu, Legea croată  privind Fundația Națională pentru Dezvoltarea 

Societății Civile afirmă că, această fundație are ca scop „promovarea și dezvoltarea societății civile în 

Republica Croată”. În Albania, Legea organizării și funcționării Agenției pentru Susținerea Societății Civile 
prevede că obiectivul Agenției este să „încurajeze dezvoltarea sustenabilă a societății civile și crearea unor 

condiții favorabile pentru inițiative civice, pentru binele și interesul public”. Legea asupra înființării Fundației 
Naționale pentru Societatea Civilă din Estonia, afirmă la articolul 2.1 că scopul central al Fundației este de a 

“contribui la creșterea capacității asociațiilor non-profit și fundațiilor care acționează în interesul public din 

Estonia, la dezvoltarea societății civile și la formarea unui mediu favorabil pentru inițiativa civică”.  

Aceste fonduri destinate finanțării societății civile pot lua diverse forme, având la bază  diferite reglementări 

legale. În Albania, Agenția pentru Susținerea Societății Civile a fost creată printr-o lege separată, similar cu 
cea din Croația. În Estonia, pe de altă parte, Fundația Națională pentru Societatea Civilă a fost constituită ca 

o fundație obișnuită, dar înființată de o agenție de stat. În toate cele trei cazurile, aceste fonduri sunt entități 

juridice separate, care sunt, în general, independente de celelalte structuri de stat. Conducerea acestor agenții 
este asigurată de un consiliu director, iar membrii acestuia sunt reprezentanți ai organizațiilor non-
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guvernamentale, care dețin fie majoritatea (Croația și Albania), fie sunt reprezentate în mod egal cu autoritățile 

de stat (Estonia).  

Un element important care determină independența acestor agenții este faptul că, în multe cazuri, această 
finanțare este garantată prin lege. De exemplu, conform art. 16 al legii albaneze, finanțarea pe anul curent nu 

poate fi mai scăzută decât cea pe anul anterior.  

În 2017, Polonia a creat o structură similară – Institutul Național al Libertății- Centrul pentru Dezvoltarea 
Societății Civile. În cazul Poloniei au existat critici că guvernul încearcă să centralizeze finanțarea pentru 

ONG-uri și să exercite controlul asupra cum sunt cheltuiți banii. Organizația pentru Securitate și Cooperare 
în Europa (OSCE) și Oficiul pentru Instituții Democratice și Drepturilor Omului (ODIHT), au pregătit o 

Opinie asupra Propunerii de Lege asupra Institutului Național al Libertății – Centrul pentru Dezvoltarea 

Societății Civile, care evidențiază clar nevoia de independență a unei astfel de structuri față de influența directă 

guvernamentală. La punctul 12 al Opiniei, se afirmă că:  

“În general, puterea executivă pare să aibă o influență decisivă asupra guvernanței și operațiunilor 
Institutului Național și, prin urmare, Opinia recomandă să fie modificată actuala structură de conducere și 

de supraveghere și să fie incluse limitări și garanții care să diminueze interferența guvernului în activitatea 

Institutului Național. Mai mult, această schemă de dezvoltarea a societății civile nu trebuie să conducă la o 
situație în care, în practică, responsabilitatea distribuirii unei mari majorități a fondurilor publice sau a 

resurselor dedicate societății civile ar fi atribuită unei singure entități. Recomandările internaționale și 
regionale în ceea ce privește bunele practici de sprijin financiar pentru asociații recomandă ca alocarea 

fondurilor publice să fie responsabilitatea mai multor instituții, care, într-o măsură cât mai mare posibil, 

sunt libere de influență guvernamentală.”  

Există un alt element important legat de Finanțarea Societății Civile. Așa cum a fost menționat, fondurile sunt 

mecanisme înființate de stat pentru a transfera bani publici către dezvoltarea ONG-urilor. De aceea, sursa lor 
primară de finanțare este bugetul de stat sau resurse specifice de stat (ex. loteria de Stat, în Croația). Pot exista 

surse suplimentare de finanțare, dar acestea nu au un caracter principal (donații, UE sau alți donatori).  

Principalii beneficiari ai Fondurilor pentru Societatea Civilă sunt ONG-uri, dar în anumite cazuri rare indivizii 
pot fi susținuți prin, de exemplu, burse pentru cercetare, participarea experților la evenimentele internaționale, 

invitații pentru experți străini.  

Bugetul fondurilor variază. În Estonia, acesta este de circa 3 milioane de Euro, în timp ce în Croația este de 

peste 6.8 milioane Euro. Aceste fonduri sunt distribuite prin apeluri la propuneri de proiecte, iar granturile 

sprijină diferite inițiative cum ar fi creșterea capacității ONG-urilor, programele inovatoare, sprijin 
instituțional, proiecte care susțin toate ONG-urile. Fondurile pentru ONG-uri pot oferi atât sprijin pe termen 

scurt, precum și sprijin pe termen lung. Pot exista granturi pentru proiecte sau sprijin strategic/instituțional. 

De exemplu, Fundația Croată, oferă sprijin instituțional pentru 3 ani.  

2.3. Tipuri de mecanisme pentru alocarea fondurilor publice  

Statul utilizează diferite mecanisme prin care finanțează organizații ale societății civile. Alegerea 
mecanismului care va fi utilizat depinde de mai multe condiții, cum ar fi tradițiile țării, scopul finanțării sau 

cadrul juridic pentru ONG-uri, prin altele. Mai jos, prezentăm principalele mecanisme și diferențele dintre 

acestea:  
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 Subsidii18 Granturi Servicii Mecanisme 

procentuale  

Obiectiv  
 

 

 

Sprijin 
instituțional pentru 

ONG-uri19. 

 
 

 
 

Identificarea 
soluțiilor la o 

problemă socială; 

Implementarea 
unui program. 

Oferirea de servicii 
specifice sau 

achiziționarea de 

produse. 

Sprijinirea ONG-urilor 
și îmbunătățirea relației 

dintre organizații și 

cetățeni. 

Scopul 

principal 

pentru 

alegerea 

mecanismului  

Motive istorice; 

Importanța sau 
reprezentativitatea 

demonstrate în 
timp.  

Colectarea unor 

idei diferite. 
Testarea unor 

abordări diferite 
sau pilotarea unor 

modele noi. 

Obținerea celei mai 

bune calități pentru 
prețul cel mai 

scăzut; Obținerea 
cele mai bune 

calități sau 

includerea celui 
mai mare număr de 

beneficiari ai 
serviciilor la un preț 

fix. 

Democratizarea 

procesului de 
distribuție a bugetului; 

De-politizarea 
procesului de selecție.  

*Realizat în baza unui tabel elaborat de Bulgarian Center for Not-for-Profit Law  în cadrul cercetării ”Ce și 

cum Plătește Statul: Mecanisme Active pentru Finanțarea ONG-urilor” 20.  

2.3.1. Subsidii de la bugetul de stat 

În mod tradițional, în Europa Centrală și de Est, subsidiile de la buget au fost utilizate pentru finanțarea 
organizațiilor societății civile. În timpul socialismului, a existat un număr limitat de organizații, de obicei 

înființate sau controlate de către guvern. Aceste organizații au fost sprijinite direct de către guvern și nu a 
existat nici o nevoie de a crea un mecanism special, altul decât acela de a le menționa în bugetul de stat. 

Practica a continuat și după 1989, deși baza legală pentru sprijinirea anumitor organizații prin acordare de 

subsidii de la bugetul de stat s-a schimbat. De exemplu, în Bulgaria, există 27 de organizații menționate  în 
legea bugetului pe 2018. Există două motive pentru a le oferi finanțare (deși există excepții de la aceste două 

reguli):  

 Acestea sunt organizații reprezentative ale persoanelor cu dizabilități (ex. Uniunea Nevăzătorilor, 

Asociația Bulgară a Oamenilor cu Dizabilități Mentale) care au primit acest statut de la Consiliul de 
Miniștri; și  

 Într-o altă lege se menționează că statul le va sprijini – ex. Crucea Roșie Bulgară.  

                                                           
18 În cadrul acestui raport, termenul de „subsidy” a fost tradus ca „subsidii”, definit ca “ajutor bănesc acordat (de stat) în unele țări unei 
persoane, unei instituții.” (DEX 2009). Această formă de sprijin financiar se diferențiază de mecanismul de “subvenții” reglementat în România 

de Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înființează şi 

administrează unităţi de asistenţă socială, prin faptul că acesta din urmă presupune, printre altele, conformarea entității beneficiare cu anumite 

condiții. În acest sens, a fost avută în vedere și definiția subvenției dată de 392 alin (3) din Ordinul nr. 1802/2014: „Subvenţiile guvernamentale 
reprezintă asistența acordată de guvern sub forma unor transferuri de resurse către o entitate în schimbul conformării, în trecut sau în viitor, cu 

anumite condiții referitoare la activitatea de exploatare a entității. [...]”  
19 Aplicarea acestui mecanism diferă semnificativ de la un stat la altul.  
20 Bulgarian Center Not for Profit Law „Ce și cum Plătește Statul: Mecanisme Active pentru Finanțarea ONG-urilor”, 2014  

http://bcnl.org/uploadfiles/documents/analyses/analiz1.pdf, Accesat 18.10.2018   

http://bcnl.org/uploadfiles/documents/analyses/analiz1.pdf
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Subsidiile de la bugetul de stat sunt o formă de sprijin instituțional, oferit fără competiție, cu scopul de a 

sprijini activitatea generală a unei organizații. În anumite cazuri, se oferă sprijin și pentru anumite activități, 
de exemplu, oferirea de servicii de salvare montană. Faptul că, în multe cazuri, decizia de a include anumite 

organizații pe lista beneficiarilor direcți ai subsidiilor de stat nu se bazează pe nicio procedură clară (ex. 

organizațiile sunt incluse pe lista beneficiarilor în timpul dezbaterilor din Parlament) generează critici 

semnificative.  

2.3.2. Granturi de la bugetul de stat 

Prin procedura de granturi, guvernul invită ONG-urile să aplice cu propuneri de proiecte pe diferite arii 
tematice. Grant-urile pot fi oferite la nivel național sau la nivel local. Ele pot fi oferite de către o instituție care 

acoperă mai multe arii tematice sau de către ministere în domeniile acestora de activitate.  

Principala diferență între granturi și subsidii este aceea că beneficiarii granturilor nu sunt pre-determinați în 

bugetul instituțiilor respective, ci sunt selectați ulterior. Deși competiția este cel mai bun mod de a selecta idei 

bune, există cazuri în care granturile sunt oferite fără competiție sau fără respectarea unor reguli clare. De 
exemplu, există critici care afirmă că, adesea în Serbia acordarea fondurilor prevăzute la linia bugetară nr. 

481 este lipsită de transparență și nu se face în baza vreunei proceduri. 

O diferență specifică între granturi și furnizarea de servicii este că beneficiarul finanțării (ONG-ul) rămâne 

proprietarul produselor/ rezultatelor realizate cu banii din grant. O altă distincție importantă între un serviciu 

și un grant este că la achiziționarea unui serviciu, instituția de stat cunoaște exact ce dorește să primească la 
schimb pentru banii pe care îi oferă: de ex îngrijirea a 20 de copii pe o perioadă de 12 ani. În cazul granturilor, 

autoritatea vrea să rezolve o problemă generală, de exemplu să combată violența domestică, dar dorește să 
colecteze propuneri diferite privind modalitățile de rezolvare a acestei probleme. Candidații își prezintă 

propunerile de proiect, prin care oferă diferite activități pentru a rezolva o problemă cum ar fi training-uri, 

analize, acordarea de asistență juridică. Instituția de stat selectează propunerile în funcție de anumite criterii.  

Pentru ca procesul de atribuire a grantului să fie transparent, instituția de stat care organizează procedura 

trebuie să aibă reguli clare privind modul de acordare a granturilor.  

Studiu de caz  

Reglementarea mecanismelor de acordare a granturilor  

În cele mai multe cazuri, este nevoie de o bază legală pentru acordarea de granturi de către o agenție 
guvernamentală. Aceasta poate fi creată fie prin prevederea acestei posibilități într-o lege specială (legea 

bugetului public sau altă reglementare generală), printr-o lege separată, în care este reglementată posibilitatea 
de a oferi granturi (ex. în Georgia există o lege separată a granturilor) sau prin includerea acestei posibilități 

într-o lege care reglementează un domeniu anume (ex. Legea din Bulgaria pentru protecția împotriva Violenței 

Domestice are o secțiune specială pentru finanțarea proiectelor ONG-urilor).  

Pe lângă prevederea finanțării ONG-urilor în lege, există reguli mai detaliate privind selecția proiectelor 

pentru acordarea finanțării. Acestea pot avea caracter obligatoriu, ale căror principii sunt valabile pentru toate 
agențiile de stat; pot avea statut de recomandare, pe care agențiile de stat le pot aplica direct sau adapta; sau 

fiecare agenție poate avea propriul regulament (sau chiar câte un regulament separat pentru fiecare schemă de 

granturi). 



  

17 
 

Croația reprezintă un bun exemplu privind modul în care a evoluat reglementarea finanțării publice. În 2007, 
Croația a adoptat un cod de bune practici, standarde și benchmark-uri pentru alocarea granturilor pentru 

programe și proiecte ale ONG-urilor. Nu a fost un document cu caracter obligatoriu, dar a conținut toate 
principiile de bază a unei competiții de granturi lansate de autoritățile de stat. În 2014, Croația a adoptat o 

nouă lege a asociațiilor care includea o prevedere specială asupra finanțărilor publice (articolul 33):  

(1) Instituțiile competente la nivel național, unitățile de auto-guvernare locală sau teritorială și alte 
instituții vor finanța și contracta implementarea programelor și proiectelor de interes pentru 

beneficiul public pe baza unei competiții publice sau în baza unui regulament special privind 

finanțarea nevoilor publice. 

(2) La propunerea Oficiului pentru Asociații, Guvernul Republicii Croația reglementează criteriile, 

standardele și procedurile pentru finanțarea și contractarea programelor și proiectelor de interes 

public care sunt implementate de asociații.  

Pe această bază, guvernul Croației a adoptat Reglementarea Criteriilor, Standardelor și Procedurilor pentru 
Finanțarea și Contractarea Programelor și Proiectelor cu un Beneficiu Public implementate de Asociații 

(Monitorul Oficial 26/2015) pe 5 Martie 2015. În plus, Biroul Croat de Cooperare cu ONG-urile a realizat 

Manualul de Implementare al Reglementărilor Criteriilor, Standardelor și Procedurilor pentru Finanțarea și 

Contractarea Programelor și Proiectelor cu un Beneficiu Public Implementate de Asociații.   

Caracteristici comune ale mecanismelor de acordare a granturilor  

 

 Autoritate finanțatoare 

 

În general, orice instituție poate acorda o parte din bugetul său pentru susținerea proiectelor derulate de ONG-
uri. Pe lângă ministere, anumite state au creat fonduri/fundații speciale pentru a sprijini dezvoltarea societății 

civile per ansamblu (de ex: Estonia, Croația). De regulă, ministerele oferă granturi în domeniile lor de 

activitate, de exemplu Ministerul de Justiție oferă granturi pentru combaterea violenței domestice în Bulgaria, 
Ministerul pentru Protecția Veteranilor oferă granturi către ONG-urile veteranilor în Ucraina. Pot fi oferite 

granturi și la nivel local, de către autoritățile locale.  
În principiu, o abordare descentralizată este preferabilă centralizării tuturor finanțărilor de către o singură 

instituție (de exemplu, chiar și într-o țară precum Estonia, în care Fundația Națională pentru Societatea Civilă 

a fost înființată special pentru a sprijini societatea civilă, acesta reprezintă doar unul dintre mecanismele prin 
care ONG-urile primesc finanțare publică).  

 

 Domeniu de finanțare și tipuri de activități finanțate 

 
Fiecare autoritate finanțatoare își poate stabili propriile priorități de finanțare. Enumerăm spre exemplificare 

unele domenii în care se acordă finanțare publică pentru susținerea activităților nonprofit:  

o Creșterea sustenabilității organizațiilor non-guvernamentale (Albania);  
o Proiecte inovatoare propuse de societatea civilă sau evenimente importante pentru sectorul 

neguvernamental, cum ar fi Conferința Națională a ONG-urilor, Premierea Voluntariatului (Estonia); 
o Democratizare, promovarea cetățeniei active și a implicării comunitare (Croația); 

o Proiecte care conduc la inovarea socială (Primăria din Sofia, Bulgaria);  

o Programe de tineret (Ucraina);  
o Lupta împotriva dependenței de jocurile de noroc (Bulgaria);  

o Cultură, educație, servicii sociale, protecția mediului etc.  



  

18 
 

 

 Bugetare anuală sau multianuală 

 
Proiectele pot fi implementate în cadrul aceluiași an bugetar (în care se acordă finanțarea) sau pe o perioadă 

mai lungă de timp (de ex. 3 ani în Croația). În orice caz, posibilitatea de a  implementa proiecte pe termen 
lung este crucială în înființarea unui mecanism de granturi funcțional, având în vedere că, de regulă, pentru a 

avea un impact semnificativ este nevoie de o perioadă mai lungă de timp.  

 

 Cheltuieli eligibile  
  

Cheltuielile eligibile depind de program și de obiectivele acestuia. De obicei, fiecare program prevede tipurile 

de activități eligibile pentru finanțare, precum și activități ce nu pot fi finanțate. Enumerăm tipurile de activități 
care sunt, de regulă, excluse:  

o Activități generatoare de profit  
o Proiecte care sprijină anumite partide politice 

o Donații pentru cauze caritabile  

o Activități religioase 
o Tratamente sau operații în străinătate.  

  

 Entități eligibile  

  
Există două categorii de programe care pot sprijini ONG-urile:  

o Programe care sprijină doar ONG-urile;  

o Programe care sprijină ONG-urile și alte entități. 
 

Multe state au decis că ONG-urile sunt importante pentru societate și că susținerea acestora aduce o valoare 
adăugată. De aceea, au creat mecanisme de finanțare care vizează în mod special susținerea ONG-urilor 

(inclusiv dezvoltarea instituțională a acestora).  

 
La fel de important precum existența unor programe care să sprijine în mod direct ONG-urile, este ca ONG-

urile să fie eligibile pentru a primi finanțare și din fonduri publice care sunt   disponibile pentru autoritățile 
locale și pentru mediul de afaceri (de ex.: Fondul pentru protecția mediului). În vederea realizării acestui 

deziderat este necesară nu doar desemnarea ONG-urilor ca potențiali beneficiari ai acestor fonduri, dar și 
crearea unor condiții egale în care acestea să poată aplica și obține finanțare. De exemplu, dacă un mecanism 

de finanțare nu acoperă cheltuieli administrative, aceasta dezavantajează ONG-urile față de instituțiile publice 

(ale căror cheltuieli administrative sunt acoperite din bugetul de stat).  
 

 Procentul de cofinanțare  

 

Anumite programe solicită cofinanțare, dar există multe alte programe care acoperă 100% din costul 
proiectelor (Programul Operațional pentru Bună Guvernare din Bulgaria). În cazul în care  cofinanțarea este 

necesară, se recomandă ca nivelul acesteia să nu fie descurajant – de exemplu, un procent de 10% este 

rezonabil (așa cum este în cazul unora dintre proiectele finanțate de Fundația Națională pentru Societate Civilă 
din Estonia), iar o parte din această sumă se poate asigura în natură, respectiv prin utilizarea bunurilor proprii 

sau prin muncă voluntară.   
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 Procedura de finanțare și cerințe de transparență  

  

În mod normal, ONG-urile ar trebui să primească prima parte din finanțare imediat după semnarea 
contractului, urmând ca celelalte tranșe să fie acordate după depunerea unui raport.  Tranșa finală se transferă, 

de obicei după încheierea activităților din proiect și depunerea unui raport final. Asta înseamnă că ONG-ul 
trebuie să avanseze o sumă de bani pentru a asigura realizarea tuturor activităților planificate. În general, 

ONG-urile primesc 50% din finanțare ca avans, 40% după depunerea raportului intermediar și 10% după 

aprobarea raportului final.  
 

 Cerințe pentru asigurarea unei evaluări obiective și independente  

 

Organizarea selecției de propuneri de proiecte trebuie să fie anunțată public. De asemenea, autoritatea 
finanțatoare trebuie să publice pe pagina sa de internet instrucțiunile privind redactarea propunerilor de 

proiecte, formularul de aplicație, formularul pentru întocmirea bugetului, criteriile de selecție, o listă a tuturor 
documentelor care trebuie depuse și contractul propus. În plus, trebuie publicate toate clarificările solicitate 

și răspunsurile oferite.  

 
În  ceea ce privește  evaluarea proiectelor, există practici multiple. Un exemplu în acest sens este desemnarea 

unei comisii care să evalueze toate aplicațiile și să ia decizii colective pe baza unor criterii clare. O altă 
posibilitate este ca proiectele să fie evaluate de câte doi evaluatori independenți iar clasamentul final să se 

realizeze în urma punctajului oferit de aceștia. Există și posibilitatea de a combina aceste două abordări.  

 

 Criteriile de acordare a finanțărilor  

 
Fiecare program trebuie să își stabilească propriile criterii în funcție de care se va realiza selecția. Anumite 

programe pun mai mult accent pe inovare, iar altele pe experiența organizației sau a echipei propuse pentru 
implementarea proiectului. Enumerăm câteva dintre criteriile utilizate frecvent în evaluare:   

o Respectarea obiectivelor programului  

o Capacitatea solicitantului de a realiza activitățile  
o Calitatea activităților propuse  

o Sustenabilitatea rezultatelor  
o Eficiența bugetului. 

 

2.3.3. Contractarea/Achiziția  

Procedura de contractare/achiziție reprezintă cumpărarea de bunuri sau servicii de la ONG-uri. Această 

cercetare se va concentra pe achiziționarea de servicii deoarece această zonă este cea care are cel mai mare 
potențial pentru dezvoltare. Spre deosebire de subsidii și granturi, în acest caz, guvernul achiziționează ceva 

de la ONG-uri, de exemplu servicii specifice pe care ONG-urile le pot furniza guvernului sau unui grup țintă 

specific identificat de către guvern. Cazurile cele mai reprezentative sunt cele în care guvernul achiziționează 

de la ONG-uri servicii în domeniul social, de sănătate sau de educație.  

Ideea este că statul are responsabilitatea de a oferi anumite servicii către populație (potrivit legii sau în funcție 
de nevoile populației). În  loc să ofere aceste servicii în mod direct, statul deleagă gestionarea lor unor entități 

private. Statul plătește ONG-urilor serviciile respective și se asigură că acestea sunt furnizate la un nivel 



  

20 
 

adecvat de calitate. În anumite cazuri, orice persoană fizică sau juridică poate fi furnizor, iar în alte cazuri 

acest drept este rezervat doar ONG-urilor.  

Furnizorul de servicii este selectat pe baza unei proceduri, care poate fi mecanismul comun de achiziție 
publică (utilizat pentru a alege furnizorii de stat în cele mai multe domenii) sau poate fi un mecanism diferit 

(în Bulgaria, în zona serviciilor sociale, furnizorii sunt aleși printr-un mecanism numit contractare socială). 

Elementele relevante ale mecanismului de contractare sunt:  

 Cine poate fi contractat (doar ONG-urile sau și alți furnizori)  

 Cine alege furnizorul  

 Cum este ales furnizorul (competiție, negociere, livrarea comună a unor servicii)  

 Care sunt criteriile de selecție (prețul cel mai scăzut, cea mai bună calitate)  

 Care este perioada pentru care se încheie contractul  

 Care sunt cerințele de monitorizare și raportare.  

 

Studii de caz  

1. Contractarea serviciilor sociale în Bulgaria  

În 2002, în Bulgaria au fost adoptate amendamente la Legea Asistenței Sociale (și în 2003 au fost adoptate 
normele metodologice ale Legii) care au oferit reglementările de bază asupra modului de furnizare a serviciilor 

sociale care pot fi delegate ONG-urilor. Procesul permite autorităților publice să organizeze competiții și să 

selecteze furnizori privați care să furnizeze serviciile sociale (ex. centre de îngrijire de zi, asistenți sociali) 
pentru oamenii nevoiași. Potențialii furnizori trebuie să fie înregistrați ca furnizori de servicii sociale și pot fi 

ONG-uri, companii sau persoane fizice.   

Această procedură diferită de achiziția obișnuită, având anumite specificități, important fiind că se pune 

accentul pe calitatea serviciilor și nu pe prețul cel mai scăzut. Astfel, candidații au fost evaluați pe următoarele 

criterii:  

 Propunerea este în acord cu criteriile anunțate  

 Experiența anterioară a candidatului de a oferi servicii sociale și buna reputație a acestuia  

 Capacitatea candidatului și calificarea profesională a staff-ului  

 Stabilitatea financiară a candidatului  

 Programul vizează dezvoltarea serviciilor sociale  

 Alte cerințe.  

 

Decizia de a selecta un furnizor independent sau de a oferi serviciul prin propriile mijloace este luată de 
municipalitate având în vedere că aceasta organizează competiția. Procedura pentru contractare este cea 

reglementată de legislația în domeniul achizițiilor publice. Există și posibilitatea oferirii serviciilor în comun.  

Serviciile sunt finanțate de la bugetul central sau de la bugetul local. În Bulgaria, guvernul decide în fiecare 
an ce servicii sociale vor fi finanțate de la bugetul central. Apoi, fondurile sunt transferate municipalităților, 

care pot desfășura proceduri de achiziție. Dacă un serviciu este contractat, furnizorul privat primește aceeași 
sumă de bani ca furnizorii de stat. Cel mai important este că există posibilitatea contractării pe termen lung, 

iar practica curentă este cea a contractării pe 5 ani.  
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ONG-urile primesc aprox. 10 milioane de Euro anual pentru furnizarea de servicii și oferă aprox. 20% din 

toate serviciile furnizate de stat în Bulgaria.  

2. Experiența olandeză cu achiziția serviciilor sociale de către stat21 

Sistemul social din Olanda se bazează pe mecanismul de contractare a serviciilor sociale și pe delegarea 

acestora. Aproape toate serviciile sunt descentralizate și delegate unor furnizori privați. Un aspect care trebuie  

însă luat în considerare atunci când se analizează modelul olandez este perioada îndelungată de dezvoltare a 
acestui sistem. De exemplu, sistemul asigurărilor de sănătate (detaliat mai jos) presupune că furnizorii de 

servicii au o capacitate substanțială și își pot permite să acopere costul furnizării serviciilor, urmând ca acestea 
să le fie rambursate ulterior. Situația este diferită în cazul majorității ONG-urilor furnizoare de astfel de 

servicii din Europa Centrală și de Est.  

Există două modele de finanțare a unor astfel de servicii care merită a fi analizate. Primul este un mecanism 
care acoperă îngrijire costisitoare și de lungă durată și se numește Asigurarea pentru îngrijire pe termen lung 

(AWBZ). Al doilea mecanism oferă un sprijin mai redus, se numește Asigurarea pentru Sprijin Social (WMO) 

și este administrat de autoritățile locale. 

AWBZ este adresat în principal, persoanelor cu dizabilități și persoanelor vârstnice, cu probleme de sănătate 

pe termen lung. Sistemul este finanțat din sumele colectate din taxele și impozitele pe venituri și salarii. Există 

câteva elemente ale acestui sistem:  

 Persoanele eligibile pentru a primi sprijin – un centru special evaluează nevoile de servicii. Dacă o 

persoană este considerată eligibilă pentru a beneficia de acest tip de asigurare, aceasta poate alege între 

una din următoarele opțiuni: 1. O sumă de bani pentru servicii de îngrijire personală, sau 2. servicii de 
îngrijire acordate în natură. Dacă persoana optează pentru a primi servicii de îngrijire, aceasta poate 

alege dintre furnizorii de astfel de servicii acreditați de autoritățile publice locale. În cazul în care alege 
să primească o sumă de bani, acesta va fi de 75% din costurile serviciilor de îngrijire acordate în 

natură. Apoi, persoanele pot alege dacă vor să contracteze un specialist individual sau o organizație.  

 Servicii de îngrijire regională – Acestea sunt administrate și finanțate de companiile de asigurări de 

sănătate din fiecare regiune. De obicei, există o înțelegere între mai multe companii de asigurări asupra 

coordonării biroului într-o anumită regiune, sau statul desemnează pe cea mai mare companie de 
asigurări din localitatea respectivă pentru administrarea biroului. Birourile de îngrijire regională 

aprobă furnizorii de servicii și le plătește serviciile prestate.  

 Furnizorii de servicii - aplică pentru a fi acreditați ca furnizori de servicii și încheie un contract cu 

Biroul de îngrijire regională. Contractarea se face anual și se realizează în urma unei proceduri de 
selecție în cadrul căreia furnizorii depun oferte care cuprind tipurile de servicii oferite, cantitatea și 

prețul acestora. Furnizorul este plătit pe baza unor rapoarte lunare, iar plata se face doar pentru 
serviciile care au fost prestate.  

 

Prin mecanismul WMO, autoritățile locale își îndeplinesc atribuțiile privind oferirea unor servicii publice 
pentru populația din teritoriul pe care îl administrează. Autoritățile locale aleg furnizorii în funcție de 

nevoi și pe bază de competiție. Există mai multe tipuri de proceduri de selecție utilizate, principale le fiind: 

 Licitația obișnuită, cu competiție în funcție de raportul calitate-preţ;  

                                                           
21 USAID „Analysis of State Procurement of Social Services in the Kyrgyz Republic and Recommendations for its Improvement” [Analiza 
Contractării de Servicii Sociale în Republica Kyrgyza și Recomandări pentru îmbunătățirea sa], 2013 

http://www.donors.kg/images/Analysis_SP_Eng_March_5_2014.pdf, Accesat 18.12.2018   

http://www.donors.kg/images/Analysis_SP_Eng_March_5_2014.pdf
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 Stabilirea unui preț maxim; 

 Competiție pe criteriul de calitate, la un preț fix; 

 Licitație: prima etapă de selecție în funcție de criteriul calitate, apoi competiție pe criteriu de preț.  

2.3.4. Mecanisme alternative de finanțare: mecanismul  procentual 

Ungaria a fost prima țară din Europa Centrală și de Est care a introdus așa-zisul mecanism procentual pentru 

organizațiile nonguvernamentale. Exemplul său a fost urmat de Slovacia, Lituania, Polonia, România, 

Slovenia și Moldova. Mecanismul procentual reprezintă posibilitatea ca contribuabilii să selecteze un ONG 
(sau mai multe ONG-uri, în anumite țări) care vor primi un procent din impozitele pe care aceștia le datorează 

statului. Selectarea ONG-urilor beneficiare se realizează, de obicei prin intermediul formularului anual de 
impunere fiscală (transmis de către contribuabilul persoană fizică sau de către angajator). În toate țările, cu 

excepția Slovaciei, mecanismul procentual este aplicabil doar pentru persoane fizice, în sensul că acestea sunt 

singurele care pot solicita redirecționarea unui procent din impozitul lor.  

Deși inițial mecanismul era cunoscut și sub denumirea de "filantropie procentuală", în realitate el nu reprezintă 

o filantropie, deoarece contribuabilul nu oferă banii proprii, ci mai degrabă „dictează” statului cum ar trebui 
cheltuită o parte din impozitele sale. Din acest motiv, mecanismul poate fi considerat drept un proces 

decizional descentralizat privind modul de utilizare a impozitelor (sau chiar bugetare participativă). 

Procentajul impozitelor care poate fi alocat variază de la 0,5% (Slovenia) la 1% (Ungaria), până la 2% 
(Lituania) și chiar 3% (în Slovacia pentru contribuabilii care au prestat mai mult de 40 de ore de voluntariat). 

În majoritatea cazurilor, beneficiarii mecanismului procentual sunt ONG-urile care lucrează de obicei în 
interesul public, dar în unele țări (Slovacia, Moldova, Ungaria) există un registru separat pentru organizațiile 

care doresc să beneficieze de redistribuirea resurselor fiscale.  

Există diverse dezbateri cu privire la beneficiile acestui mecanism, dar cu certitudine acesta încurajează 
profesionalizarea activităţii ONG-urilor de strângere de fonduri (în special în cazul organizațiilor mai mari) 

și de conștientizare a publicului larg cu privire la activitatea ONG-urilor. Chiar dacă, în general, acest 
mecanism este anonim (ONG-urile nu cunosc numele contribuabililor care le-au redirecționat impozitele), în 

Slovacia și în Ungaria s-a introdus posibilitatea ca contribuabilii să poată decide dacă ONG-urile primesc sau 

nu informații despre susținătorii lor. 

De asemenea, Slovacia permite și companiilor să redirecționeze resurse fiscale către ONG-uri. În prezent, 

corporațiile au dreptul să redirecționeze 1% din impozitul lor pe venit, dar acest procent poate crește la 2% 
dacă donațiile lor depășesc pragul de 0,5% din impozitul pe venit22. Companiile pot redirecționa către mai 

mult de o organizație, atâta timp cât suma redirecționată fiecăreia depășește 8 Euro (în timp ce persoanele 
fizice nu au posibilitatea de a alege mai mult de 1 destinatar). Extinderea posibilității de a redirecționa resurse 

fiscale la corporații a avut un impact major, peste 30 de milioane de Euro fiind redirecționați de corporații 

către ONG-uri în 2014. De asemenea, a avut ca efect și înființarea unui număr de fundații corporative23. 

                                                           
22 Fedor Blaščák, „Percentage Tax Designation System – Slovakia” [Mecanismul procentual-Slovacia] 

https://taxdesignation.org/slovakia/, Accesat 18.10.2018  
23 ECNL -  Experiences on the Implementation of the Percentage Mechanism [Experiențe cu implementarea mecanismului procentual],  
http://ecnl.org/publications/experiences-on-the-implementation-of-the-percentage-designation-mechanism/, ECNL – 2% Law: A milestone 

towards CSO sustainability in Moldova [Legea 2%: O evoluție crucială către sustenabilitatea ONG-urilor în Moldova], http://ecnl.org/moldova-

launches-new-financing-mechanism-for-civil-society/,  ECNL – Assesment of the results of the 2% mechanism in Moldova – 1 year later 
[Evaluarea rezultatelor mecanismului 2% în Moldova – un an mai târziu]  

 http://ecnl.org/publications/assessment-of-the-results-of-the-2-mechanism-in-moldova-1-year-later/, Accesat 18.10.2018 

https://taxdesignation.org/slovakia/
http://ecnl.org/publications/experiences-on-the-implementation-of-the-percentage-designation-mechanism/
http://ecnl.org/moldova-launches-new-financing-mechanism-for-civil-society/
http://ecnl.org/moldova-launches-new-financing-mechanism-for-civil-society/
http://ecnl.org/publications/assessment-of-the-results-of-the-2-mechanism-in-moldova-1-year-later/
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3. Mecanisme indirecte de finanțare 

Mecanismele de finanțare indirectă a organizaţiilor non-guvernamentale nu presupun un transfer direct  de 

resurse către acestea, ci acordarea unor beneficii sau facilități fiscale, cum ar fi scutirea organizațiilor non-

guvernamentale de la plata unor taxe sau impozite pentru bunuri aflate în proprietatea lor sau utilizate în 

desfășurarea activităților non-profit. 

IV. Recomandări privind cadrul normativ al finanțărilor publice și informații cu 

privire la situația actuală 
 

Luben Panov 

 
În această secțiune vom prezenta câteva aspecte esențiale ale mecanismelor de finanțare publică a ONG-urilor. 

Oficiul pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului al Organizației pentru Securitate și Cooperare în 

Europa (OSCE) și Consiliul Europei s-au implicat activ în stabilirea standardelor de reglementare a mediului 
ONG, inclusiv în ceea ce privește accesul la resursele financiare. Prezenta analiză are la bază atât experiența 

noastră cât și o serie de documente internaționale legate de reglementarea ONG-urilor: 
• Recomandarea CM / Rec (2007) 14 a Comitetului de Miniștri către statele membre privind statutul 

juridic al organizațiilor non-guvernamentale în Europa (denumită în continuare “Recomandarea 

CoE”)24; 
•  Linii directoare comune privind libertatea de asociere elaborate de Comisia de la Veneția și OSCE 

/ ODIHR (denumite în continuare "Linii directoare comune")25; și 
• Avizul OSCE / ODIHR privind proiectul de act normativ privind Institutul Național pentru Libertate 

din Polonia - Centrul pentru dezvoltarea societății civile26. 

 
În conformitate cu Recomandarea CM / Rec (2007) 14 a Comitetului de Miniștri către statele membre privind 

statutul juridic al organizațiilor non-guvernamentale în Europa: 

57. ONG-urile ar trebui să fie sprijinite în vederea atingerii obiectivelor lor, prin finanțare publică și 

prin alte forme de sprijin, cum ar fi scutirea de impozit pe venituri și alte taxe asupra cotizațiilor de 

membru, fondurilor și bunurilor primite de la donatori sau agenții guvernamentale și internaționale, 
venituri din investiții, chirii, redevențe, activități economice și tranzacții imobiliare, precum și prin 

stimulente pentru donații prin deducerea impozitului pe venit și credite. 

1. Implicarea ONG-urilor 

Primul aspect extrem de important al oricărui sistem de finanțare publică este modul în care acesta este stabilit. 

Printre instrucțiunile elaborate de OSCE / ODIHR se regăsesc și principiile care au o importanță majoră în 
stabilirea unui sistem de finanțare publică. Avizul OSCE-ODIHR pentru proiectul de act normativ privind 

Institutul Național pentru Libertate  din Polonia - Centrul pentru Dezvoltarea Societății Civile27 (o entitate de 

                                                           
24Consiliul Europei – Statutul Legal al ONG-urilor în Europa - Recomandarea CM / Rec (2007) 14 a Comitetului de Miniștri către statele 

membre privind statutul juridic al organizațiilor neguvernamentale în Europa  https://rm.coe.int/16807096b7, Accesat 18.10.2018  
25Consiliul Europei - OSCE- ODIHR - Linii directoare comune privind libertatea de asociere elaborate de Comisia de la Veneția și OSCE / 

ODIHR https://www.osce.org/odihr/132371?download=true, Accesat 17.11.2018  
26  OSCE – ODIHR, Avizul OSCE / ODIHR privind proiectul de act normativ privind Institutul Național pentru Libertate din Polonia - Centrul 
pentru dezvoltarea societății civile, 2017,  https://www.osce.org/odihr/336546, Accesat 18.11.2018  
27 Ibid  

https://rm.coe.int/16807096b7
https://www.osce.org/odihr/132371?download=true
https://www.osce.org/odihr/336546
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stat  recent înființată în Polonia care acordă granturi) arată că pentru asigurarea unui sistem “care să fie pe 
deplin funcțional, sustenabil și capabil să sprijine în mod eficient dezvoltarea societății civile și să asigure 

punerea în aplicare a standardelor și a bunelor practici internaționale și regionale privind participarea la 

viața publică și libertatea de asociere, aceasta trebuie să cuprindă: 

- o abordare strategică atunci când se stabilește cadrul instituțional, elaborat în urma unei consultări 

ample și efective cu organizațiile societății civile și cu publicul interesat; 

- competențe clare și bine definite ale entităților care compun acest cadru, pentru a evita 

suprapunerea între atribuțiile centrale ale acestora sau activitatea de supraveghere; 

- coordonarea eficientă cu societatea civilă, cu implicarea și participarea semnificativă a societății 

civile în activitatea acestor entități; 

- garantarea unui nivel adecvat de independență tehnică și financiară a acestor entități, asigurând 

protecția împotriva interferențelor politice28.” 

Liniile directoare comune confirmă aceste recomandări (punctul 207), prin care afirmă că “asociațiile trebuie 
să fie implicate în elaborarea legislației și a politicilor privind finanțarea și sprijinul acordat de stat”. 

Aceasta subliniază faptul că ONG-urile trebuie să fie implicate în procesul decizional cu privire la 

stabilirea unui sistem de finanțare publică. 

În plus, ONG-urile trebuie să fie implicate în toate etapele procesului de finanțare publică - să decidă 

asupra regulilor și procedurilor de selecție a beneficiarilor, asupra priorităților de finanțare, monitorizarea 
implementării proiectelor (și a sistemului general) și evaluare. Această recomandare a fost menționată și în 

avizul OSCE / ODIHR privind Polonia (care subliniază aceste principii, cu aplicabilitatea la entitatea specifică 

de acordare a granturilor (Institutul Național înființat în Polonia), la punctul 41: 

"La nivel minimal, trebuie să se asigure participarea efectivă a reprezentanților societății civile la activitățile 

relevante, în special la elaborarea proiecțiilor anuale programatice și bugetare și a rapoartelor Institutului 
Național (articolul 8) și la stabilirea regulilor privind achizițiile, inclusiv tipul de activități eligibile pentru 

finanțare (articolul 30). 39 Organizațiile societății civile ar trebui, de asemenea, să fie implicate activ în 

exercitarea supravegherii generale asupra Institutului Național însuși." 

În Croația și Albania are loc un astfel de proces de consultare cu ONG-urile pentru elaborarea priorităților 

strategice de finanțare, iar în cazul Fundației Estone pentru Societatea Civilă, însăși înființarea fundației a fost 

inițiată de ONG-uri. 

2. Independența ONG-urilor 

Un al doilea element esențial se referă la independența ONG-urilor. După cum se arată în Liniile directoare 
comune (punctul 215), "entitățile de stat care acordă finanțare unei asociații nu ar trebui să submineze 

independența acesteia". De asemenea, acest lucru a fost recunoscut de guvernul britanic în cadrul Acordului 

între guvernul britanic și sectorul societății civile, care prevede chiar de la început, că guvernul va “ respecta 
și menține independența ONG-urilor în îndeplinirea misiunii lor, inclusiv dreptul acestora de a desfășura 

                                                           
28 Ibid, pct. 21  
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campanii publice, independent de orice relație, financiară sau de altă natură, care ar putea exista între 

părți”29. 

Faptul că, la nivel global, finanțarea de la stat este a doua cea mai important sursă de venit nu înseamnă că 
guvernul are dreptul să se amestece în activitatea ONG-urilor pe care le finanțează. Independența ONG-urilor 

este o caracteristică esențială a acestora, iar neintervenția statului în afacerile interne ale unui ONG este unul 

dintre elementele libertății de asociere conform Convenției Europene a Drepturilor Omului.  

3. Criterii clare și obiective de selecție 

Recomandarea Consiliului Europei (punctul 58) este ca “orice formă de sprijin public pentru ONG-uri să fie 

guvernat de criterii clare și obiective”. Opinia OSCE-ODIHR asupra Propunerii de Lege asupra Institutului 
Național al Libertății din Polonia – Centrul pentru Dezvoltarea Societății Civile (o entitate care acordă 

granturi, înființată recent în Polonia) arată că “dincolo de orice altceva, orice sistem de acordare a unui sprijin 
de stat trebuie să fie deschis, transparent și corect. Sprijinul public pentru asociații trebuie să fie guvernat de 

criterii clare, obiective și nediscriminatorii” (Punctul 67).  

Chiar și atunci când este sprijinit un întreg segment de ONG-uri (ex. organizații care luptă împotriva violenței 
domestice), trebuie să fie clar specificat de ce o anumită categorie de organizații a fost selectată pentru a 

beneficia de acest sprijin. 

4. Transparența  

Transparența reprezintă un element esențial pentru orice mecanism de finanțare. Aceasta trebuie să fie 

asigurată în toate cele trei etape ale procesului, respectiv în procedura de selecție, în anunțarea deciziei privind 

acordarea finanțării și în implementarea și raportarea rezultatelor proiectelor finanțate.  

În ceea ce privește primul element, Liniile Directoare Comune afirmă, la punctul 211 că:  

”De regulă, finanțarea publică trebuie alocată printr-o procedură transparentă și acompaniată de o 
campanie de informare largă, care să ajungă la toate asociațiile care ar putea fi interesate. Atunci când 

alocarea fondurilor se face printr-un proces competitiv, evaluarea aplicațiilor pentru finanțarea publică 
trebuie să fie obiectivă și să se facă în baza unor criterii clare și transparente, elaborate pentru acea 

competiție și anunțate în avans. Rezultatele procesului de evaluare trebuie făcute publice, precum și 

informațiile despre aplicațiile asociațiilor care nu au obținut finanțarea, specificându-se motivele pentru care 

a fost acordată finanțare unor anumite proiecte și nu altora.”  

Asta înseamnă că procedura de finanțare trebuie să fie cât mai publică – să fie adusă la cunoștința publicului 
prin diverse mijloace de comunicare, cu accent pe mijloacele de comunicare utilizate cel mai des de către 

ONG-uri (ex. Publicarea pe un portal de informare a ONG-urilor și nu doar în presa scrisă). Procedura cea 
mai potrivită pentru selecția propunerilor de proiecte este competiția. Solicitanții trebuie să cunoască criteriile 

de selecție și cerințele cu ceva timp înainte. Criteriile de evaluare trebuie să fie clare și obiective și orice 

decizie (de a finanța sau nu un ONG) trebuie să fie bine argumentată și comunicată solicitantului.  

În ceea ce privește cel de-al doilea element- transparența rezultatelor selecției- cea mai bună abordare este 

publicarea rezultatelor oficiale. Conform Liniilor Directoare Comune, punctul 209: „Autoritățile de stat 

                                                           
29Guvernul Marii Britanii -  Acordul între guvernul britanic și societatea civilă 

http://www.compactvoice.org.uk/sites/default/files/the_compact.pdf, Accesat 19.11.2018  

http://www.compactvoice.org.uk/sites/default/files/the_compact.pdf
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trebuie să informeze publicul asupra alocării de fonduri prin oferirea de informații despre beneficiari și 

despre sumele alocate fiecăruia, precum și asupra scopului pentru care au fost utilizate fondurile”.  

Ar putea fi o idee bună crearea unei secțiuni speciale pe website-ul autorității finanțatoare în care să poată fi 

identificată această informație.  

În ceea ce privește raportarea și monitorizarea implementării proiectelor finanțate, trebuie să existe reguli 

clare de raportare, iar raportarea nu trebuie să fie împovărătoare. Accentul trebuie să se pună pe atingerea 
rezultatelor proiectului. Din nou, conform Liniilor Directoare Comune (punctul 214) ”cerințele de raportare 

legate de sprijinul public nu trebuie să fie excesiv de împovărătoare, sau, cel puțin, trebuie să fie 

proporționale cu nivelul de sprijin public primit”.  

5. Proporționalitate și lipsa obstacolelor administrative  

Orice mecanism de finanțare publică a ONG-urilor trebuie să aibă în vedere circumstanțele specifice ale 
acestora, respectiv faptul că, adesea ONG-urile au o capacitate diferită față de alte categorii de persoane 

juridice. Anumite criterii care ar părea aplicabile tuturor persoanelor juridice pot reprezenta o barieră pentru 

un segment larg de ONG-uri. De aceea, Liniile Directoare Comune au introdus principiul proporționalității 

(punctul 212):  

”Cerințele pentru depunerea aplicațiilor pentru sprijin public trebuie să fie proporționale cu valoarea 
finanțării acordate sau a altor beneficii primite de la stat. Asistența nominală nu trebuie să prevadă o 

procedură de selecție extrem de dificilă, pe când alte forme mai substanțiale de sprijin pot prevedea cerințe 

mai complexe, în mod justificat”.  

Anumite condiții care trebuie luate în considerare includ:  

 Cerințele de co-finanțare – anumite ONG-uri s-ar putea să nu aibă alte surse de venit prin care să 

asigure co-finanțarea. Pentru a sprijini ONG-urile, au fost create un număr de programe care nu au o 

astfel de cerință (ex: schema de susținere a participării cetățenilor la Programul Operațional Bulgar 
pentru Bună Guvernare) sau această cerință este minimă -  maxim 10% din proiect, care poate fi, în 

totalitate sau în mare parte, acoperită prin muncă voluntară.  

 Calendarul aplicației – un calendar cu termene scurte poate lipsi un număr de organizații de 

posibilitatea de a pregăti o aplicație. Multe programe oferă cel puțin 30 de zile pentru pregătirea unei 
propuneri de proiect (timpul între publicarea apelului la propuneri de proiecte și termenul de depunere 

a aplicațiilor). Bunele practici subliniază și anunțarea din timp (de multe ori la începutul anului 

financiar) a intenției de finanțare.  

 Tranșele de plată – Deși acest aspect poate părea un aspect tehnic, el a reprezentat una dintre cele mai 
mari probleme ale ONG-urilor, în special, pentru ONG-urile mici. Dacă programul cere ca ONG-urilor 

să li se deconteze fondurile pentru cheltuieli deja efectuate, aceasta va reprezenta o barieră pentru 

multe organizații în accesarea finanțărilor de stat. Din acest motiv, acordarea finanțării în avans este 
una dintre cele mai bune forme de sprijin pentru ONG-uri.  

 Aprobarea rapoartelor – La fel ca și tranșele de plată, adesea plata depinde de aprobarea rapoartelor. 

Dacă aceasta este întârziată, poate reprezenta o problemă pentru desfășurarea activităților planificate. 

Mai mult, anumite programe leagă plata finală de aprobarea raportului final. În astfel de cazuri ONG-
urile trebuie să asigure realizarea activităților prin propriile resurse, urmând ca apoi să li se ramburseze 

sumele avansate. De aceea, se recomandă ca în cazul în care tranșa finală se acordă după aprobarea 

raportului final, aceasta să fie cât mai mică.  
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 Flexibilitate în implementarea proiectelor – Măsura în care modificarea activităților propuse este 

posibilă și disponibilitatea entității finanțatoare de a aproba astfel de schimbări. Aceste considerente 

se aplică și modificărilor bugetare.  

6. Finanțarea publică sprijină capacitatea ONG-urilor 

Designul unui program de finanțare publică a ONG-urilor trebuie să aibă în vedere două aspecte importante, 

respectiv: 

 Obținerea rezultatelor obiectivelor tematice, și  

 Îmbunătățirea capacității partenerilor care implementează proiectele (ONG-urile) 

 

Al doilea aspect este reflectat în Liniile directoare comune astfel (punctul 210):  

”De asemenea, statele pot înființa mecanisme care să permită finanțarea pe termen lung, acoperirea 

costurilor reale ale serviciilor furnizate sau a proiectelor implementate, precum și oferirea de sprijin 

instituțional pentru asociații”.  

În termeni practici, acest lucru înseamnă că finanțarea trebuie să ofere posibilitatea acoperirii costurilor 
administrative (costurile indirecte asociate cu implementarea proiectului) și instituționale (costurile indirecte 

generate de operarea organizației, cum ar fi întâlnirile Consiliului director, administrarea organizației etc) ale 

ONG-urilor. O altă chestiune este în ce măsură programul de finanțare sprijină activitățile specifice 
(proiectele) sau dezvoltarea instituțională a ONG-urilor (sprijin instituțional). Fundația Croată pentru 

dezvoltarea Societății Civile are un program prin care oferă granturi strategice (sprijin instituțional) pentru 

ONG-uri.  

Două aspecte legate de temporizare a finanțării joacă un rol important pentru finanțarea ONG-urilor:  

 Dacă finanțarea este pe termen lung (mai mult decât un an bugetar). Aceasta este o problemă foarte 

importantă deoarece pentru a obține un impact mai mare este nevoie de mai mult timp;  

 Dacă finanțarea este previzibilă: de exemplu dacă ONG-urile știu că un astfel de program va exista 

și anul viitor. În acest mod, ele pot planifica posibilitatea de a aplica înainte de publicarea anunțului 
oficial de lansare a programului.  

 

Studiu de caz  

Pentru a înțelege unele dintre principiile procesului de finanțare publică, un exemplu simplu și practic este 

Croația. Până în anul 2015, în Croația a existat un Cod de bune practici unificat, standarde și benchmark-uri 
pentru alocarea granturilor pentru programe și proiecte ale ONG-urilor. Deși Codul nu mai este în vigoare, 

acesta ne permite să înțelegem cum ar trebui să funcționeze procesul de finanțare:  

1. Determinarea priorităților programului de finanțare și al proiectelor ONG-urilor de anul viitor.  

2. Anunțarea competițiilor publice, cu condiții clare, benchmark-uri pentru evaluarea aplicațiilor și procedura 

pentru atribuire de granturi (inclusiv ariile prioritate pentru aplicații, moduri de prevenire a potențialelor 
conflicte de interes și posibilitatea verificării procedurii de atribuire). Licitația publică trebuie să fie deschisă 

pentru aplicații din partea ONG-urilor, cu cel puțin 30 de zile înainte de data anunțării.  

3. Deschiderea aplicațiilor primite de către o comisie  
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4. Evaluarea propunerilor primite și a programelor de către comisii de experți stabilite de către finanțatori și 
compuse din reprezentanți ai administrației publice, instituțiilor de cercetare și profesionale și persoane 

juridice fără scop patrimonial (asociații, fundații și altele), conform regulilor de procedură sau a altor acte 

normative care reglementează funcționarea corpurilor de experți.  

5. Se dau răspunsuri scrise solicitanților despre finanțările aprobate, sau motivele de respingere a aplicației  

6. Publicarea rezultatelor competiției, incluzând informații despre asociații, programe și proiecte care au fost 

finanțate și sumele acordate.  

7. Încheierea contractelor de finanțare a proiectelor cu asociațiile cărora le-au fost acordate granturi, în cel 

mult 60 de zile de la anunțarea rezultatelor.  

8. Monitorizarea și evaluarea implementării programelor și proiectelor aprobate și utilizarea adecvată a 

fondurilor acordate ca grant, pe baza unui raport  descriptiv și financiar obligatoriu, transmis de ONG-uri către 

autoritățile finanțatoare, conform prevederilor contractelor de finanțare.  

7. Reglementări legale  

Liniile directoare comune (punctul 208) prevăd necesitatea ca anumite elemente ale sistemului de finanțare 

publică a ONG-urilor trebuie reglementate prin lege:  

”Criteriile privind determinarea nivelului de fonduri publice disponibile pentru fiecare asociație trebuie să 
fie obiective, nediscriminatorii și clar stipulate în legi și/sau în alte reglementări care sunt publice și ușor 

accesibile”.  

Există două abordări privind reglementarea finanțării publice a ONG-urilor. Prima vizează reglementarea doar 
a câtorva aspecte în lege, urmând ca restul aspectelor să fie detaliate printr-un regulament sau printr-un alt 

document. Această abordare este utilizată în cazul multor  programe de finanțări tematice. Croația a urmat 
aceeași abordare (includerea unei singure prevederi în Legea privind asociațiile) și adoptarea unei 

reglementări separate care detaliază regulile și procedurile pentru finanțarea proiectelor derulate de ONG-uri.  

O a doua abordare este reglementarea mai multor aspecte în legea propriu-zisă. Un exemplu în acest sens este 
Albania, care are o lege separată de înființare a Agenției pentru Susținerea Societății Civile, al cărei obiectiv 

este de acela de a oferi granturi pentru ONG-uri. Chiar și în acest caz, există un regulament sau un document 
separat care detaliază procesul de acordare a granturilor. Legea albaneză reglementează următoarele aspecte 

legate de procesul de acordare a granturilor:  

 Care sunt entitățile ce pot primi finanțare; 

 Care sunt principiile pe care se va baza selecția;  

 O scurtă descriere a procedurii și a etapelor sale;  

 Documentele de aplicație. 

 
Aceasta este o abordare corectă deoarece stabilește prin lege unele dintre principiile care guvernează procesul 

de acordare a granturilor. Dintre acestea enumerăm:  

 Selectarea propunerilor de proiecte în sistem competitiv;  

 Nediscriminarea și tratamentul egal;  

 Criterii clare și obiective; 

 Transparența procedurilor și a procesului decizional;  
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 Imparțialitatea evaluării și a procesului decizional și evitarea conflictelor de interese;  

 Participarea ONG-urilor la procesul de stabilire a priorităților de finanțare și de determinare a regulilor 

competiției;  

 Anunțarea publică a câștigătorilor, a sumelor acordate acestora și a proiectelor ce urmează a fi 

implementate.  

 

Recomandări suplimentare privind mecanismele de finanțare publică 

Adriana Iordache 

8. Uniformitatea și predictibilitatea procedurilor aplicabile 

Un alt aspect care contribuie la succesul finanțării activităților nonprofit din fonduri publice este 

predictibilitatea și claritatea procedurilor aplicabile pentru obținerea finanțărilor de către organizațiile non-
guvernamentale, indiferent de mecanismul de finanțare utilizat. În acest sens, raportul MCDPC a concluzionat 

că: 

Indiferent de numărul schemelor de finanțare și mai ales în condițiile în care, ca volum financiar, în 
România sunt investite și fonduri provenind din Bugetul UE, se resimte  nevoia 

standardizării/uniformizării anumitor componente generale din procedura de finanțare astfel ca o 
organizație să știe care este tratamentul general și care sunt regulile indiferent de ministerul care 

gestionează fondurile, respectiv indiferent de sursa banilor.30 

9. Domenii prioritare pentru finanțare 

Liniile directoare comune (punctul 204 și 210) menționează ca principiu general nediscriminarea 

organizațiilor non-guvernamentale pe criteriu de domeniu de activitate, cât și anumite domenii prioritare în 

acordarea finanțărilor, precum serviciile sociale, protecția drepturilor omului și a minorităților, precum și 

promovarea egalității de gen: 

Statele ar trebui încurajate să acorde sprijin în special asociațiilor specializate în furnizarea de 
servicii sociale, precum și asociațiilor care activează în domeniul drepturilor omului, al politicilor 

publice, în monitorizare și advocacy. Nu trebuie să existe nicio discriminare a asociațiilor în funcție 

de domeniul lor de activitate, inclusiv în privința asociațiilor specializate în monitorizare sau 
promovarea drepturilor omului. Orice practică ce duce la excluderea unor anumite asociații din toate 

schemele de finanțare publică trebuie eliminată. 

Standardele internaționale și regionale prevăd că statele trebuie să asigure sprijin financiar pentru 

asociațiile care activează în anumite domenii. Acestea includ asociații care se ocupă de 

conștientizarea femeilor cu privire la drepturile lor și oferă asistența acestora în accesarea căilor de 
atac; acționează în vederea prevenirii și combaterii violenței împotriva femeilor și a violenței 

domestice [...]; lucrează cu femeile care au fost victime ale traficului de persoane pentru reabilitarea 
și reintegrarea acestora; facilitează accesul femeilor la justiție, inclusiv prin acordarea de asistență 

juridică. [...] În aceeași măsură, statul trebuie să aibă în vedere sprijinirea organizațiilor care 

lucrează cu grupuri marginalizate sau minoritare. 

                                                           
30 MCDPC, „Finanțarea organizațiilor Neguvernamentale de către Statul român”, pg. 7  
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V. Analiza legislației din România privind finanțarea publică a activităților non-

profit 
 

Adriana Iordache 

 
Această secțiune inventariază, clasifică și analizează diversele mecanisme de susținere publică acordată 

activităților non-profit de interes general, prevăzute de legislația din România. Dintre acestea, mecanismele 

de finanțare directă vor fi analizate conform criteriilor de analiză prezentate anterior și raportate la bunele 

practici și recomandările formulate în rapoartele de specialitate.  

1. Precizări prealabile privind alocarea resurselor bugetare pentru activități non-profit 

Dincolo de design-ul specific al fiecărui mecanism de finanțare publică, procesul de acordare a sprijinului 

financiar din surse publice se supune cadrului general care guvernează administrarea, angajarea şi utilizarea 

fondurilor publice. În cazul finanțărilor acordate la nivel central din bugetul de stat, acest cadru general este 

reglementat de Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice31, în timp ce finanțărilor acordate de către 

autoritățile publice locale le este aplicabilă și Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale32. Relevanța 

cadrului general al finanțelor publice pentru analiza mecanismelor de finanțare este dată de impactul acestuia 

asupra duratei de implementare a activităţilor finanțate și a tranșelor de plată.  

 Anualitatea bugetului public 

Legea nr. 500/200233 consacră principiul anualității, potrivit căruia “veniturile şi cheltuielile bugetare sunt 

aprobate prin lege pe o perioadă de un an, care corespunde exercițiului bugetar”, respectiv pe perioada anului 

calendaristic, între 1 ianuarie şi 31 decembrie.  

Astfel, potrivit legii, instituțiile publice34 pot încheia angajamente legale în limita maximă prevăzută drept 
credit de angajament în bugetul alocat acestora. Plățile care derivă din aceste angajamente legale vor putea 

fi ordonanțate şi efectuate, în cursul anului bugetar în limita sumei aprobate drept credit bugetar în bugetul 
acestora pe anul respectiv. Ordonanțarea și efectuarea plăților din cursul unui an bugetar se poate face atât 

pentru angajamentele legale contractate în cursul exercițiului bugetar respectiv, cât și în exerciții anterioare. 

O importanță practică a acestei reglementări o reprezintă posibilitatea finanțării unor activități/ proiecte  
multianuale din bugetul de stat. Chiar dacă regula generală în administrația publică o reprezintă angajarea și 

efectuarea plăților în cadrul aceluiași an bugetar, Legea nr. 500/2002 permite finanțarea unor acțiuni 
multianuale, definite drept „programe, proiecte, subproiecte, obiective şi altele asemenea, care se desfășoară 

pe o perioadă mai mare de un an”. Astfel, „în vederea realizării acțiunilor [...] multianuale, ordonatorii de 

                                                           
31 Legea nr. 500/2002 este aplicabilă în cazul utilizării de resurse din: bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetelor fondurilor 

speciale, bugetul trezoreriei statului, bugetele instituţiilor publice autonome, bugetele instituţiilor publice finanţate integral sau parțial din 
bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale, după caz, bugetele instituţiilor publice finanţate integral din 

venituri proprii, bugetul fondurilor provenite din credite externe contractate sau garantate de stat şi ale căror rambursare, dobânzi şi alte 

costuri se asigură din fonduri publice, bugetului fondurilor externe nerambursabile. 
32Legea nr. 273/2006 stabilește principiile, cadrul general şi procedurile privind formarea, administrarea, angajarea şi utilizarea fondurilor 
publice locale. 
33 Art. 11 alin. (1) din Lege. 
34 Conform art. 2 pct. 30 din Legea 500/2002, categoria instituțiilor publice include: Parlamentul, Administrația Prezidențială,  ministerele, 
celelalte organe de specialitate ale administrației publice, alte autorități publice, instituțiile publice autonome,  precum şi instituțiile din 

subordinea/coordonarea acestora, finanțate din bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Lege.  
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credite încheie angajamente legale, în limita creditelor de angajament aprobate prin buget pentru anul bugetar 

respectiv.”35  

Potrivit acestei legi, în procedură standard, legile bugetare anuale ar trebui adoptate de către Parlament „până 
cel târziu la data de 15 decembrie a anului anterior anului la care se referă proiectul de buget” 36. Ulterior 

adoptării legii bugetului anual, executarea bugetului alocat, de către instituțiile publice se va putea face numai 

după parcurgerea tuturor etapelor stabilite de lege: repartizarea pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor 
bugetare, deschiderea de credite bugetare. Prin urmare, chiar și în cazul adoptării legii bugetului de stat înainte 

de încheierea anului anterior celui al cărui buget se stabilește, fondurile respective vor putea fi utilizate de 
instituțiile publice abia după câteva luni de la începutul anului, cu excepția cazului în care bugetul prevede 

finanțarea de acțiuni multianuale.  

Aceleași principii sunt cuprinse și în Legea nr. 273/2006, care stabilește că anul bugetar, respectiv “anul 
financiar pentru care se aprobă bugetul” este “anul calendaristic care începe la data de 1 ianuarie şi se încheie 

la data de 31 decembrie”, iar pentru realizarea unor acțiuni multianuale, “ordonatorii de credite încheie 

angajamente legale, în limita creditelor de angajament aprobate prin buget pentru anul bugetar respectiv.”37. 

Printre categoriile de acțiuni multianuale care pot fi finanțate din aceste bugete, normele aprobate prin Ordinul 

Ministrului Finanțelor Publice nr. 1792/2002 menționează „programele întocmite de ordonatorii principali de 
credite în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.159/2004”, astfel că 

instituțiile publice pot finanța activități non-profit multianuale în măsura în care includ cheltuielile aferente 

în cadrul unor astfel de programe, anexă la bugetul lor. 

 Tranșe de plată  

Ca regulă generală, efectuarea plăților din fonduri publice „se face numai pe bază de acte justificative” , în 

condițiile Legii nr. 500/200238. Aceeași lege prevede însă posibilitatea Guvernului de a stabili, prin hotărâre 

„acțiunile şi categoriile de cheltuieli pentru care se pot efectua plăți în avans de până la 30% din fondurile 
publice”. Acestea sunt reglementate în prezent prin H.G. nr. 264/2003, care specifică inclusiv anumite 

categorii de activități non-profit pentru realizarea cărora ordonatorii de credite pot acorda avans de până la 

30% din valoarea totală a finanțării. 

Desigur, prin lege se pot institui derogări de la legea finanțelor publice în sensul permiterii acordării unui 

avans mai mare de 30%, inclusiv pentru finanțarea activităților non-profit de interes general. De exemplu, 
mecanismul de granturi pentru cooperare internațională pentru dezvoltare (stabilit prin Legea nr. 213/2016) 

și mecanismul de granturi pentru protecţia drepturilor şi libertăților românilor din afara granițelor (stabilit prin 
Legea 321/2006) permit autorității finanțatoare să efectueze plăti în avans din fonduri publice către 

beneficiari, de până la 100% din valoarea finanțării, prin derogare de la prevederile art. 52 alin. (8) din Legea 

nr. 500/2002. 

2. Mecanisme de finanțare directă prevăzute de legislația română 

În istoria post-comunistă a României au fost elaborate și adoptate, rând pe rând, o serie de acte normative care 

au înființat și modificat diverse mecanisme de finanțare a activităților non-profit, în funcție de domeniul de 

                                                           
35 Art. 4 alin. (5)-(6) din Legea nr. 500/2002. 
36 Conform art. 17 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, “În cazul în care legile bugetare anuale, depuse în termen legal, nu au fost adoptate de către 

Parlament până cel târziu la data de 15 decembrie a anului anterior anului la care se referă proiectul de buget, Guvernul va solicita Parlamentului 

aplicarea procedurii de urgență.” 
37 Art. 2 pct. 1 și art. 4 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 
38 Art. 52 alin. (6) din Legea nr. 500/2002.  
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activitate și de prioritățile politice ale momentului. Prin urmare, la momentul actual coexistă o serie de 

mecanisme nesistematizate și necorelate între ele, generând confuzie și, în anumite cazuri, suprapuneri.  

Astfel, la momentul actual întâlnim o serie de mecanisme aparținând unor categorii distincte de modalități de 
acordare a finanțărilor publice directe, respectiv: subsidii, granturi, subvenții pentru servicii sociale, 

contractarea de servicii, asocierea public-privată, precum și alte forme de sprijin instituțional.  

2.1. Mecanismul de subsidii 

 

Prin intermediul acestui mecanism statul oferă sprijin instituțional unor anumite organizații non-

guvernamentale și cultelor religioase, fără o procedură competitivă. Mecanismul funcționează în baza unor 
reglementări juridice fragmentare, ce prevăd alocarea directă a unor resurse financiare de la bugetul de stat 

sau de la bugetele locale, următoarelor categorii de entități: 
 

a. Organizații ale persoanelor cu dizabilități 

 Legea nr. 448/2006 privind protecția şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată 

cu modificările și completările ulterioare 
o H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 

nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. 

 
Potrivit Legii nr. 448/2006, anumite organizații non-guvernamentale pot beneficia de sprijin instituțional sub 

forma unor alocări directe de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii și Justiției Sociale , potrivit 
bugetelor de venituri şi cheltuieli aprobate anual. Acestea sunt39: 

 Asociaţia Nevăzătorilor din România,  

 Asociaţia Invalizilor de Război Nevăzători din România,  

 Asociaţia Naţională a Surzilor din România,  

 Liga Naţională a Organizaţiilor cu Personal Handicapat din Cooperaţia Meşteşugărească  

 Consiliul Naţional al Dizabilităţii din România  

Sumele acordate prin intermediul acestui mecanism pot fi utilizate de organizațiile beneficiare pentru 

cheltuieli legate de funcționarea acestora, respectiv: 

 cheltuieli de administrare, respectiv „cheltuieli de personal, în limita a două posturi la nivel de filială 

şi 5 posturi la nivel central”, și „cheltuieli de întreținere, cu excepția chiriilor, care reprezintă 

cheltuielile cu utilităţi: energie electrică, apă, canal, salubrizare, energie termică, cablu TV şi internet, 
două abonamente de telefonie, unul telefax şi unul mobil de grup la nivel central, şi câte unul telefax 

pentru fiecare filială.” 

 cheltuieli pentru activităţi specifice de interes general, respectiv: „activitatea de importanţă socială 

sau utilă unei colectivităţi/unui grup, desfăşurată în conformitate cu misiunea, scopul şi obiectivele 

stabilite prin statutul organizaţiei sau în interesul membrilor pe care aceasta îi reprezintă.”40 

În plus, o activitate specifică de interes general trebuie să îndeplinească următoarele criterii41: 

 este definitorie pentru organizaţia care solicită suma, conform statutului său; 

 concură la îndeplinirea obiectivelor proprii; 

                                                           
39 Art. 98 din Legea nr. 448/2006 
40 Art. 54- Art. 541 alin. (2) din Normele Metodologice aprobate prin H.G. 268/2007 
41 Art. 541 alin. (2) din Normele Metodologice aprobate prin H.G. 268/2007  
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 se adresează unui anumit tip de beneficiari reprezentativi pentru grupul-ţintă specificat în statutul 

organizaţiei care solicită suma; 

 satisface nevoile şi interesele acestor beneficiari, este utilă celor cărora îi este destinată; 

 diminuează riscul de excludere socială a acestora şi creşte gradul de incluziune socială; 

 implică beneficiarii direcţi şi membrii comunității în organizare şi derulare, facilitând coeziunea şi 
solidaritatea socială; 

 nu urmăreşte obținerea unui profit. 

 

b. Organizații ale persoanelor vârstnice  

 Legea nr. 16/2000 privind înființarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor 

Vârstnice  

Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice (CNPV) beneficiază de sprijin financiar direct de la bugetul de 
bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii și Justiției Sociale, în baza art. 27 alin. (1) din legea sa de 

înființare, Legea nr. 16/2000. 

Aceste fonduri acoperă următoarele categorii de cheltuieli: 

 cheltuieli de personal, materiale şi de capital pentru secretariatul tehnic; 

 indemnizațiile membrilor unor foruri de conducere ale CNPV la nivel central și județean; 

 cheltuieli de transport, diurnă şi cazare, în limitele legii;  

 cheltuieli materiale şi servicii pentru desfășurarea activității;  

 cheltuieli de capital pentru dotarea CNPV, la nivel central și județean. 

 

c. Asociaţia de Drept Internaţional şi Relații Internaționale (A.D.I.R.I.)  

 H.G. nr. 664/2002 privind activitatea Asociației de Drept Internaţional şi Relaţii Internaționale 

(A.D.I.R.I.) şi recunoașterea sa ca fiind de utilitate publică 

 
O altă organizație căreia i se acordă subsidii este Asociația de Drept Internațional si Relații Internaționale, 

care are și statut de utilitate publică, potrivit H.G. nr. 664/2002. Aceasta beneficiază de resurse provenite din 
bugetul de stat, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, precum și prin bugetele locale pentru filialele 

sale.  

 
Aceste fonduri pot fi utilizate, în condițiile legii, „pentru finanțarea programelor şi proiectelor specifice 

scopului său” și agreate de Ministerul Afacerilor Externe, incluzând cheltuieli precum:  

 deplasările în străinătate la activităţile organizate de organisme la care A.D.I.R.I. sau 

structurile acesteia sunt membre sau sunt afiliate; 

 sumele necesare asigurării retribuirii personalului A.D.I.R.I.; 

 sumele necesare pentru dotarea A.D.I.R.I.42 

Tot din bugetul de stat, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe se alocă și fondurile necesare pentru 

contribuțiile A.D.I.R.I. la organizațiile internaționale al cărui membru sau afiliat este.  

A.D.I.R.I. are obligația de a transmite Ministerului Afacerilor Externe rapoarte de activitate şi situațiile 

financiare anuale, precum și de a comunica orice modificări ale actului constitutiv sau ale statutului.  

                                                           
42 Art. 2 din H.G. nr. 664/2002. 
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d. Organizații ale minorităților naționale  

 O.U.G. nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare 

 H.G. nr. 111/2005 privind organizarea şi funcționarea Departamentului pentru Relaţii Interetnice 

Organizațiile cetățenilor români aparținând minorităților naționale pot beneficia de sprijin de la bugetul de 
stat, pe bază de hotărâre de Guvern, la propunerea Departamentului pentru Relaţii Interetnice43. Sumele pentru 

sprijinirea organizaţiilor cetățenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi pentru finanțarea de proiecte 

şi programe interetnice şi de combatere a intoleranței sunt prevăzute în bugetul Secretariatului General al 
Guvernului. Fondurile alocate acestor organizații care nu sunt cheltuite până la sfârșitul anului vor putea fi 

folosite cu aceeași destinație în anul următor. 44 

În anul 2018, Guvernul a adoptat H.G nr. 128/2018 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a 

sumelor prevăzute în anexă la bugetul Secretariatului General al Guvernului, stabilind că:  

 

 Secretariatul General al Guvernului sprijină orgnizațiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale 

prin alocarea lunară sau trimestrială a sumelor destinate acestora, în baza solicitărilor primite de la 
aceste organizaţii; 

 Categoriile de cheltuieli alocate pentru susținerea parţială a organizaţiilor cetăţenilor aparţinând 

minorităţilor naţionale în anul 2018 au fost următoarele: 

o cheltuieli materiale pentru funcţionarea sediilor organizaţiilor şi sucursalelor/filialelor 
acestora, ale centrelor culturale şi comunitare, pentru lucrări de întreținere şi reparaţii ale 

imobilelor aferente, pentru asigurarea securității şi pazei acestora, precum şi pentru cheltuieli 
conexe de expertiză şi audit; 

o cheltuieli de personal şi cheltuieli conexe care decurg din aplicarea legislaţiei muncii; 

o cheltuieli necesare pentru perfecţionarea şi formarea continuă a personalului; 
o cheltuieli pentru editarea, tipărirea şi distribuţia de carte, publicaţii, precum şi de manuale 

şcolare; 
o cheltuieli pentru realizarea, publicarea şi difuzarea materialelor multimedia şi de presă 

scrisă, cheltuieli pentru realizarea şi difuzarea de emisiuni radio-tv, precum şi cheltuieli 

aferente difuzărilor acestora pe canalele media; 
o cheltuieli pentru organizarea/participarea la întruniri ale membrilor, conform statutului, şi la 

alte asemenea manifestări, organizate în ţară şi în străinătate; 
o cheltuieli pentru organizarea/participarea la acţiuni culturale, ştiinţifice, educaţionale, 

sportive, simpozioane, schimburi de experienţă, tabere, cursuri de formare/perfecţionare, 

vizite de documentare şi de studiu în domeniile protejării şi promovării identităţii etnice, 
lingvistice şi culturale, precum şi în domeniul managementului operaţional, organizate în ţară 

şi în străinătate; 
o cheltuieli pentru investiţii în bunuri mobile şi imobile necesare desfăşurării activităţilor 

organizaţiilor şi comunităţii; 

o cheltuieli privind asigurarea proprietăţii intelectuale; 
o cheltuieli privind cofinanţarea şi participarea la programe şi proiecte realizate din fonduri 

naţionale, europene şi internaţionale; 
o asistenţă juridică, taxe notariale, expertiză juridică şi extrajudiciară, audit45. 

 

                                                           
43 Art. 2 alin. (1) lit. k) din H.G. nr. 111/2005 
44 Art. XIII alin. (1)-(2) din OUG nr. 114/2009. 
45 Art. 5 alin. (1) din H.G. nr. 128/2018. 
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e. Culte religioase recunoscute 

 Legea-Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice  

 O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparţinând 

cultelor religioase recunoscute din România, republicată 
o Norme Metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 – H.G. 

nr. 1470/2002 

Unitățile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute beneficiază de mai multe  forme de sprijin financiar 

direct din partea statului (bugetul de stat și bugetele locale, după caz), respectiv: 

Fonduri pentru plata personalului: 

 Sprijin lunar la salarizare și plata contribuțiilor stabilite prin lege pentru personalul din conducerea 

cultelor recunoscute, precum şi a unităţilor centrale de cult, în condițiile prevăzute de Legea nr. 
153/201746; 

 Sprijin lunar la salarizare și plata contribuțiilor stabilite prin lege pentru personalul clerical angajat în 

unitățile cultelor recunoscute, în condițiile prevăzute de Legea nr. 153/201747; 

 Sprijinul pentru salarizarea și plata contribuțiilor stabilite prin lege pentru personalului neclerical, în 

condițiile prevăzute de Legea nr. 153/201748; 

Fonduri alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte, pentru 

construirea, restaurarea, conservarea sau administrarea unor bunuri mobile și imobile, respectiv:49  

 lăcașurile de cult, inclusiv cele care sunt monumente istorice, şi a bunurilor din patrimoniul cultural 

naţional mobil aparţinând cultelor religioase recunoscute din România 

 muzeele deţinute sau administrate; 

 sediile administrative ale eparhiilor sau cultelor; 

 sediile unităţilor de învățământ aflate în proprietatea cultelor; 

 alte imobile necesare pentru desfășurarea activităţii specifice cultelor;  

 imobile necesare desfășurării unor activități de asistenţă socială şi/ sau medicală de către culte;  

 imobile necesare pentru desfășurarea altor activități cu caracter intern sau internaţional.  

Aceste fonduri se acordă în limita prevederilor bugetare și în condițiile stipulate de O.G. nr. 82/2001. Scopul 
pentru care se oferă finanțarea diferă în funcție de categoria în care se încadrează bunul vizat. În anumite 

cazuri sprijinul de acordă doar unităţilor de cult fără venituri sau cu venituri mici sau este necesară 

completarea cu fonduri proprii.  

2.2. Resurse financiare acordate din taxe parafiscale 

 Legea nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, 

al arhitecturii şi de divertisment, republicată  

o Normele metodologice privind perceperea, încasarea, utilizarea, evidența şi controlul 
destinației sumelor rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, 

folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment, aprobate prin Ordinul nr. 

2.823/1.566/2003. 

                                                           
46 Anexa 1, Capitolul III, Subcapitolele II: B. și III C., la Legea nr. 153/2017. 
47 Anexa 1, Capitolul III, Secțiunea 3, Subcapitolul IV, la Legea nr. 153/2017. 
48 Anexa 1, Capitolul III, Subcapitolul V, Secțiunea I din Legea nr. 153/2017. 
49 Art. 3 alin. (1) din O.G. nr. 82/2001. 

https://idrept.ro/00050977.htm
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Prin Legea nr. 35/1994 se instituite un număr de 8 timbre din domeniul cultural și artistic în favoarea 

organizațiilor de creatori. Aceste timbre sunt:50: 

 timbrul literar, în valoare de 2% din preţul de vânzare a unei cărţi şi care se adaugă acestui preţ; 

 timbrul cinematografic, în valoare de 2% din preţul unui bilet şi care se adaugă acestui preţ; 

 timbrul teatral, în valoare de 5% din preţul unui bilet şi care se adaugă acestui preţ; 

 timbrul muzical, în valoare de 5% din preţul unui bilet şi 2% din preţul fiecărui disc, fiecărei 

tipărituri, casete video şi audio înregistrate, cu caracter muzical, altele decât cele folclorice, şi care 

se adaugă acestor preţuri; 

 timbrul folcloric, în valoare de 5% din preţul unui bilet şi 2% din preţul fiecărui disc, fiecărei 

tipărituri, casete video şi audio folclorice înregistrate şi care se adaugă acestor preţuri; 

 timbrul artelor plastice, în valoare de 0,5% din preţul de vânzare a operei de artă şi care se adaugă 

acestui preţ; 

 timbrul arhitecturii, în valoare de 0,5‰ din valoarea investiţiei, indiferent de beneficiarul sau de 
destinaţia acesteia; 

 timbrul de divertisment, în valoare de 3% din preţul unui bilet şi care se adaugă acestui preţ. 

Regimului juridic al acestor timbre este acela de „taxe speciale, denumite în doctrină taxe parafiscale”, în 

conformitate cu Decizia Curții Constituționale nr. 892 din 25 octombrie 201251. Aceste taxe sunt „instituite 

în temeiul unor norme juridice adoptate special în acest scop” și reprezintă „sume de bani care se colectează 
fie de organele fiscale, fie direct de beneficiarii respectivelor venituri şi se varsă în conturile anumitor instituţii 

publice sau ale altor entități colective, publice sau private, altele decât colectivitățile publice locale sau  
stabilimentele administrative”. Astfel, „taxele parafiscale sunt urmărite şi încasate fie prin intermediul 

administrațiilor fiscale, fie direct de către beneficiarii legal desemnați, în conturile cărora ele se concentrează”. 

Potrivit reglementării actuale, „sumele încasate, reprezentând valoarea timbrului, se vor vira lunar de unitățile 
care le încasează, în conturile organizațiilor de creatori”52. Organizațiile de creatori beneficiare sunt enumerate 

în Normele aprobate prin Ordinul nr. 2823/2003, iar în cazul existenței mai multor organizații într-un anumit 
domeniu cultural, repartizarea sumelor încasate se face în funcție de opțiunea exprimată de titularii drepturilor 

de autor sau ale moștenitorilor acestora, după caz. 

Fondurile colectate în baza acestor timbre pot fi utilizate, direct sau indirect, de către organizațiile de creatori, 

pentru următoarele scopuri53: 

 susținerea unor proiecte culturale de interes naţional; 

 participarea la concursuri de interpretare şi creaţie în ţară şi în străinătate; 

 promovarea unor acţiuni cu participarea românilor de peste hotare; 

 susţinerea şi protejarea artei cinematografice, teatrale şi muzicale; 

 completarea fondurilor destinate susţinerii activităţii tinerilor creatori, interpreţi şi executanţi; 

 sprijinirea materială a creatorilor, interpreţilor şi executanţilor pensionari; 

 sprijinirea materială a revistelor de specialitate aparţinând uniunilor de creaţie; 

 sprijinirea înscrierii în circuitul naţional şi internaţional a operelor artistice de valoare; 

                                                           
50 Art. 1 alin. (1) din Legea nr. 35/1994. 
51 Decizie CCR nr. 892 din 25 octombrie 2012 referitoare la excepţia de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii nr. 35/1994 privind timbrul 

literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment, în ansamblul său, precum şi, în special, ale 

art. 1 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 35/1994, publicată în M.Of. 849 din 14-dec-2012 
52 Art. 2 alin. (1) din Legea nr. 35/1994. 
53 Art. 3 din Legea nr. 35/1994. 
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 cinstirea şi perpetuarea memoriei personalităţilor culturii româneşti şi ale minorităţilor naţionale, 

atât în ţară. cât şi în străinătate; 

 punerea în valoare a patrimoniului folcloric şi etnografic din România; 

 susţinerea financiară a spectacolelor în care sunt prezentate opere de creaţie ai căror autori sunt 

români sau reprezentanţi ai minorităţilor naţionale din România; 

 susţinerea financiară a premiilor acordate creatorilor şi interpreţilor. 

Pentru a putea beneficia de aceste fonduri, organizațiile de creatori trebuie să aibă prevăzute în statut activități 

dintre cele menționate mai sus și să fie constituite, în proporție de cel puțin  90%, din membrii care sunt titulari 
de drepturi de autor sau care „participă nemijlocit la crearea operei din domeniul pentru care se colectează 

timbrul”54. 

Astfel, prin intermediul fondurilor colectate prin aceste taxe, statul participă indirect la dezvoltarea culturii. 

Sumele obținute din aceste taxe pot fi utilizate direct de către organizațiile de creatori beneficiare sau 

distribuite mai departe către alte entități, în baza unor reguli și proceduri proprii, cu respectarea scopurilor 

pentru care au fost colectate.  

2.3. Mecanisme de acordare de finanțări nerambursabile (granturi) 

Legislația română prevede atât un mecanism general de acordare a granturilor, ce poate fi utilizat de către 
orice autoritate sau instituție publică centrală sau locală și în orice domeniu de activitate, cât și o serie de 

mecanisme “sectoriale”, prin care aceleași autorități/ instituții publice, sau doar anumite instituţii, pot finanța 

inițiative din anumite domenii.  

Fiecare mecanism este reglementat primar printr-o lege sau ordonanță și detaliat prin norme sau regulamente 

aprobate prin hotărâri de Guvern, sau după caz, hotărâre sau ordin al autorității finanțatoare. 

Un element general întâlnit la mecanismele de acordare a finanțărilor nerambursabile este cerința ca 

solicitanții să nu aibă datorii la bugetul de stat sau bugetul local și să își fi respectat obligațiile asumate prin 

contractele de finanțare nerambursabilă anterioare. 

2.3.1. Cadrul general: granturi acordate din bugetul de stat și bugetele locale 

 Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru 

activități nonprofit de interes general 

Cadrul general al acordării finanțărilor nerambursabile din fonduri publice pentru activități non-profit și unul 
din cele mai utilizate mecanisme de finanțare este reglementat de Legea nr. 350/2005. Prin acest act normativ 

sunt stabilite principiile și cadrul general al procedurii de acordare a acestor finanțări, inclusiv procedura de 

contestare a deciziilor autorităților finanțatoare”55  

Scopul principal al acestei legi, încă de la momentul depunerii sale ca proiect de lege, a fost indicarea unei 

proceduri prin care finanțările publice să poată fi atribuite transparent, fiind privită primordial ca o măsură 

anticorupție și rezultând din Strategia Națională Anticorupție 2005-2007.56 

                                                           
54 Art. 2 alin. (4) din Legea nr. 35/1994. 
55 Art. 1 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes 
general, cu modificările și completările ulterioare. 
56 Expunerea de motive a Proiectului de Lege, PL-x nr. 453/2005, http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=6698 
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Acest mecanism de finanțare poate fi utilizat de orice autoritate sau instituție publică, pentru a finanța „acţiuni 
sau programe de interes public general, regional sau local” 57 din toate domeniile de activitate, realizate de 

către asociații sau fundații, persoane fizice sau culte religioase recunoscute. (A se vedea prezentarea detaliată 

a acestui mecanism de finanțare în Anexa nr. 1.) 

Raportat la principalele recomandări: 

1. mecanismul nu asigură implicarea ONG-urilor în procesul de stabilire a priorităților de finanțare 
și nici reprezentarea acestora în comisiile de evaluare a propunerilor de proiecte; 

2. autonomia programatică a ONG-urilor beneficiare față de autoritățile finanțatoare este asigurată 
într-o oarecare măsură prin faptul că permite finanțarea dezvoltării infrastructurii solicitantului,  însă 

este nevoie de reglementarea expresă a proiectelor multianuale și a dreptului beneficiarilor la avans, 

precum și a obligativității constituirii comisiilor de evaluare din experți independenți; 
3. mecanismul asigură în foarte mare măsură nediscriminarea ONG-urilor în accesarea granturilor, 

prevăzând principiul tratamentului egal58 al solicitanților, precum și criteriile generale de acordare a 
finanțărilor. De asemenea, legea include obligativitatea publicării criteriilor specifice și a algoritmului 

de calcul, de către autoritatea finanţatoare, în anunțul de participare; 

4. granturile sunt oferite prin intermediul unei selecții publice cu prevederea unor garanții 

satisfăcătoare de asigurare a transparenței (publicarea informațiilor relevante în Monitorul Oficial 

și în mass-media). Totuși, ar fi utilă centralizarea tuturor acestor informații într-un spațiu accesibil 

potențialilor beneficiari, cum ar fi o platformă online; 

5. Cerințele privind acordarea finanțărilor nu sunt în totalitate determinate prin lege, fiind oferită 

o anumită autonomie autorităților finanțatoare în a stabili, de exemplu, numărul de documente 

solicitate în procesul de selecție/ contractare. Totuși, în măsura în care aceste aspecte sunt 

reglementate de lege, cerințele sunt destul de birocratice și restrictive: cofinanțarea este de minim 

10%, iar reglementarea procedurii de depunere a propunerilor de proiecte este neclară, având în vedere 

trimiterile la legislația privind achizițiile publice care a fost abrogată. Procedura de depunere utilizată 

de autoritățile finanțatoare analizate a fost cea clasică, prin plic închis;  

6. Mecanismul de finanțare nu conține o reglementare suficient de clară a unor aspecte care ar putea 

asigura sustenabilitatea activităților finanțate, de exemplu, în ceea ce privește posibilitatea 

sprijinirii proiectelor multianuale și acordarea avansului; 

7. Majoritatea aspectelor esențiale ale unui mecanism de finanțare care se recomandă a fi stabilite 

prin lege se regăsesc în acest mecanism, cu excepția garantării imparțialității evaluării propunerilor 

și a asigurării participării ONG-urilor la stabilirea priorităților de finanțare și a regulilor competiției.  

Dincolo de aceste aspecte, legea prevede unele excepții de la aplicarea acestui mecanism, cea mai relevantă 
fiind în cazul mecanismelor de finanțare reglementate prin legi speciale. Această situație a condus la 

înființarea și utilizarea a numeroase mecanisme de finanțare alternative /mecanisme “sectoriale”. Astfel, în 

anul 2016, “cu anumite excepții, în care temeiul legal menționat și aplicat [era] Legea nr. 350/2005 […], 
instituțiile finanțatoare, de la nivel central, [acordau] în cele mai multe din cazuri, finanțări pe baza unor 

prevederi legale cu aplicări sectoriale, acestea derogând de la Legea nr. 350/2005.”59 

Un alt obstacol major în aplicarea acestui mecanism de finanțare îl reprezintă trimiterile din Legea nr. 

350/2005 la OUG nr. 60/2001 privind achizițiile publice, pentru reglementarea următoarelor aspecte care țin 

                                                           
57 Art. 2 lit. f), art. 3 alin. (2) - Legea nr. 350/2005 
58 Art. 4 lit. d) din Legea 350/2005. 
59 MCDPC, „Finanțarea organizațiilor Neguvernamentale de către Statul român”, pg. 14. 



  

39 
 

de acordarea finanțărilor nerambursabile din fonduri publice: capacitatea tehnică și economico – financiară a 
solicitantului, depunerea, modificarea sau retragerea propunerii de proiect, procedura de evaluare, anularea 

procedurii de atribuire, încheierea si îndeplinirea contractului de finanțare, evitarea concurenței neloiale, 
obligația de a întocmi dosarul finanțării publice, căile de atac, contravenții și sancțiuni. Având în vedere 

abrogarea OUG 60/2001 prin OUG 34/2006, reglementare care a fost apoi la rândul ei abrogată în anul 2016 

prin Legea nr. 98/2016, regimul aplicabil acestor trimiteri la vechea legislație din domeniul achizițiilor publice 
a fost ambiguu. În mod uzual, s-a recurs la aplicarea prevederilor corespondente din legislația în vigoare 

privind achizițiile publice. 

Din acest motiv, în anul 2017 Guvernul a considerat că se impune actualizarea cadrului general privind 

acordarea acestor finanțări și a inițiat un proiect de lege care propune înlocuirea legii actuale și care se află în 

dezbatere la Parlament. Reglementarea propusă păstrează structura și principalele caracteristici ale legii 
actuale, aducând unele modificări, cea mai importantă fiind incorporarea unor dispoziții proprii privind 

aspectele reglementate acum de legislația privind achizițiile publice. 

Corelarea Legii nr. 350/2005 cu alte mecanisme de finanțare  

Unele acte normative care stabilesc mecanisme “sectoriale” de finanțare prevăd în mod expres derogarea 
acestora de la cadrul general stabilit de Legea nr. 350/2005, altele prevăd completarea acestora cu dispozițiile 

Legii nr. 350/2005, iar o ultimă categorie o reprezintă cele care nu reglementează deloc acest subiect, generând 

adesea o practică neunitară.  

Un prim exemplu de derogare de la cadrul general îl reprezintă Legea nr. 321/2006, care stabilește că:  

Regimul acordării finanțărilor nerambursabile programelor, proiectelor sau acţiunilor pentru 
sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, stabilit 

prin prezenta lege, reprezintă o procedură specială care derogă de la cea prevăzută de Legea nr. 

350/2005 [...]. 

La polul opus de află mecanismele de acordare a granturilor pentru activități sportive, respectiv pentru proiecte 

de tineret.  

Astfel, metodologia pentru finanțarea proiectelor de tineret, adoptată prin Ordinul nr. 121/2018 în baza Legii 

nr. 350/2006 prevede că: 

Concursurile sunt proiecte iniţiate, elaborate, organizate de MTS/DJST/DSTMB şi implementate de 

asociaţiile şi fundaţiile [...], în condiţiile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor 

nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general şi ale 

prezentei metodologii. 

În mod similar, Ordinul nr. 664/2018 privind finanţarea programelor sportive stabilește că: 

Finanţarea proiectelor sportive iniţiate de către structurile sportive de drept privat şi asociaţiile pe 

ramură de sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti, din cadrul programelor sportive de utilitate 

publică [...], se efectuează prin finanţare nerambursabilă, în conformitate cu prevederile Legii nr . 

350/2005 [...], cu dispoziţiile prezentului ordin şi cu celelalte dispoziţii legale în materie. 

Alte mecanisme de finanțare nu reglementează acest aspect generând, adesea, interpretări multiple și o 

practică neunitară în implementare.   

Aplicarea cadrului general de acordare a granturilor la nivel local 
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 Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru 

activități nonprofit de interes general 

 Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată  

 Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale 

În vederea aplicării mecanismului general de finanțare a activităților nonprofit, consiliile locale aprobă 

regulamente în baza Legii nr. 350/2005 (“regulamente locale”), cu respectarea celorlalte acte normative 
aplicabile. Prin aceste regulamente, consiliile locale interpretează și detaliază, adesea în mod diferit, anumite 

aspecte insuficient reglementate de lege, precum: posibilitatea finanțării unor proiecte multianuale, tipul 

cofinanțării, documentele necesare pentru aplicație, cuantumul avansului etc.  

Din analiza a trei astfel de regulamente, adoptate la nivelul municipiilor Cluj-Napoca, Iași și București se 

poate observa că anumite autorități locale, cum este cazul în Iași, au adus îmbunătățiri mecanismului de 
finanțare. (A se vedea Anexa nr.2 pentru o prezentare comparativă a celor trei regulamente de acordare a 

finanțărilor în baza Legii nr. 350/2005 la nivel local: Cluj-Napoca, Iași, București.)  

Întrucât cadrul legal general nu limitează în niciun fel domeniile în care pot fi acordate finanțări, un prim 
element reglementat prin regulamentele locale îl constituie stabilirea domeniilor de finanțare, în acord cu 

competența autorităților locale. În cazul celor trei regulamente locale analizate, principalele domenii finanțate 
au fost: educație, cultură, sănătate, protecția mediului, activități pentru tineret și sport. Excepție face Consiliul 

Local al Municipiului Iași, care finanțează și activități de promovare a guvernării transparente şi participative.    

Un alt aspect relevant nereglementat în Legea nr. 350/2005 dar detaliat în regulamentele locale, este durata 
proiectelor care pot fi finanțate. În multe cazuri, autoritățile locale optează pentru includerea principiului 

anualității în acordarea finanțărilor nerambursabile, fie din interpretarea coroborată a legislației aplicabile fie 
din considerente practice legate de bugetarea resurselor publice. Totuși, remarcăm o excepție de la această 

tendință în regulamentul adoptat de Consiliul Local Iași, care prevede și posibilitatea finanțării unor proiecte 

multianuale, de până la de maxim 18 luni, cu condiția de a nu depăși doi ani calendaristici. Reglementarea 

modalității de contractare și de bugetare a cheltuielilor este următoarea: 

Pentru contractele de finanțare multianuală, se va încheia un contract de finanțare pentru toată 
perioada de implementare a proiectului, având o valoare fixată pentru anul în curs în conformitate 

cu bugetul și cash-flow-ul anexate la contract, din valoarea totala a proiectului. Pentru anii următori, 

contractul se prelungește prin act adițional, fiecare act adițional având de asemenea o valoare fixată 

corespunzătoare bugetului și cash-flow-ului acelui an60. 

Alte aspecte relevante reglementate prin regulamentele locale includ: definiția activității generatoare de profit, 
accesibilitatea acestora pentru organizațiile mici (analizată prin: posibilitatea  acordării unui avans și a 

cofinanțării în natură, precum și posibilitatea finanțării unor costuri de dezvoltate a infrastructurii 
solicitantului), nivelul de birocrație (analizat prin: numărul de documente solicitate în etapa de aplicație și 

modalitatea de transmitere a acestora) și obiectivitatea și imparțialitatea procesului de evaluare (analizat prin: 

modul de constituire al comisiilor de evaluare și selecție și expertiza membrilor acestora, obligativitatea 

semnării unei declarații de imparțialitate, precum și prevederea criteriilor și a grilei de evaluare). 

                                                           
60 Regulament privind finanțarea societăţii civile din Iași în baza Legii 350/2005, pg. 26. 
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2.3.2. Mecanisme de granturi pentru cultură 

Mecanismul de granturi pentru programe, proiecte şi acţiuni culturale: Cadru general și Administrația 

Fondului Cultural Național (AFCN) 

 O.G. nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor şi 

acțiunilor culturale 

 H.G. nr. 802/2005 privind organizarea şi funcționarea Administrației Fondului Cultural Naţional 

 Ordinul ministrului culturii şi patrimoniului național nr. 2066/2011 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind stabilirea, vărsarea şi gestionarea sumelor care constituie Fondul 

cultural național 

 Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor cap. I secțiunea a 6-a din Ordonanța 

Guvernului nr. 10/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare, aprobate prin Ordinul 

ministrului culturii şi cultelor nr. 2406/2006 

 Normele metodologice privind organizarea şi funcționarea comisiilor, procedura de selecție a 

programelor, proiectelor şi acțiunilor culturale în vederea acordării de finanțări nerambursabile 

din Fondul Cultural Naţional, precum şi de soluționare a contestațiilor, aprobate prin Ordinul nr. 

2231/2011. 

Mecanismul specific de acordare a granturilor pentru proiecte, programe și acțiuni culturale este reglementat 

de O.G. nr. 51/1998. Acest act normativ stabilește atât regimul aplicabil tuturor instituțiilor publice centrale 
sau locale care acordă astfel de finanțări cât și un regim special aplicabil Administrației Fondului Cultural 

Naţional (AFCN), instituţie publică înființată prin acest act normativ, aflată în subordinea Ministerului 
Culturii. De asemenea, se stabilește constituirea unui fond special pentru acordarea de astfel de finanțări, 

Fondul Cultural Naţional, administrat de AFCN. 

Fondul Cultural Naţional este constituit în principal din următoarele venituri: 

 2% din încasările Companiei Naţionale Loteria Română - S.A.; 

 2% din încasările realizate de agențiile imobiliare din vânzarea imobilelor monumente istorice; 

 5% din încasările realizate de operatorii economici din vânzarea reproducerilor, copiilor sau 

mulajelor realizate, [....] după bunuri culturale mobile aflate în proprietate publică ori după 

monumente sau componente ale monumentelor istorice aflate în proprietate publică; 

 5% din încasările realizate de operatorii economici din vânzarea, prin licitație publică, a bunurilor 

culturale mobile; 

 20% din încasările realizate de operatorii economici din comercializarea publicaţiilor interzise spre 

vânzare minorilor; 

 20% din încasările obţinute din vânzarea sau închirierea fonogramelor ori videogramelor a căror 
vizionare nu este recomandată minorilor [...]; 

 3% din încasările realizate de operatorii economici din vânzarea calendarelor sau cărţilor poştale 

ilustrate, afişelor, posterelor şi imaginilor autocolante; 

 2% din încasările realizate de operatorii economici din vânzarea produselor de artă populară; 

 2% din veniturile realizate de operatorii economici care îşi desfăşoară integral activitatea 

respectivă în incinta sau pe domeniul public aflat în spaţiul de protecţie al monumentelor istorice 
proprietate publică; 

 1% din încasările realizate de operatorii economici din organizarea de bâlciuri şi parcuri de 

distracţii; 
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 1% din veniturile realizate de operatorii economici care îşi desfăşoară activitatea în domeniul 

impresariatului artistic; 

 10% din încasările realizate prin furnizarea serviciilor vocale cu conţinut erotic [...] 

 3% din devizul general al investiţiilor autorizate să se realizeze de către operatorii economici pentru 

construcţiile amplasate în spaţiile de protecţie ale monumentelor istorice proprietate publică.61 

 
Fondul cultural reprezintă un prim exemplu de fonduri speciale constituite de către statul român pentru 

susținerea activităţilor non-profit, atât din punct de vedere cronologic, cât și al importanței acestuia și al 

dezvoltării design-ului instituțional.  
 

Prin acest mecanism pot fi finanțate programe, proiecte şi acţiuni în domeniul cultural și artistic propuse de 
persoane fizice autorizate sau persoane juridice de drept public sau privat. (A se vedea Anexa nr. 3 pentru o 

prezentare detaliată a acestui mecanism de finanțare.) 

 
Având în vedere că acest mecanism prezintă multe similarități cu cel pentru finanțarea culturii scrise 

(prezentat mai jos), ambele fiind administrate primordial de AFCN, cele două mecanisme vor fi analizate 
împreună în secțiunea următoare.  

 

Mecanismul de granturi pentru proiecte editoriale: Cadru general și Administrația Fondului Cultural Național 
(AFCN) 

 Legea nr. 186/2003 privind susținerea şi promovarea culturii scrise, republicată; 

 Regulament AFCN privind finanțarea nerambursabilă a proiectelor editoriale din categoria 

culturii scrise (actualizat și publicat în aprilie 2018)62 

Legea nr. 186/2003 instituie cadrul juridic pentru încurajarea culturii scrise de către stat, prin mai multe 

mijloace, precum acordarea de finanțări nerambursabile (granturi) pentru editarea unor publicaţii, 
achiziționarea de cărți sau abonamente la reviste, difuzarea și promovarea publicațiilor respective și acordarea 

de burse de studiu. În cadrul acestei analize va fi avut în vedere doar sprijinul acordat sub formă de finanțări 

nerambursabile.  

Acest mecanism reprezintă o variație a celui reglementat prin O.G. nr. 51/1998, prevăzând, de asemenea, 

posibilitatea acordării de granturi atât de către instituția specializată în finanțarea culturii, AFCN, cât și de 
către orice altă instituție sau autoritate publică centrală sau locală. Legea nr. 186/2003 stabilește cadrul general 

privind acordarea acestor finanțări care se completează cu O.G. nr. 51/1998 și se detaliază prin regulamente 

adoptate de autoritatea finanțatoare.  

Un element de bună practică în reglementarea primară a acestui mecanism o reprezintă obligația includerii 

unor reprezentanţi ai minorităților etnice în cadrul comisiilor de evaluare a propunerilor de proiecte, 
constituite la nivelul autorităților locale, atunci când o anumită minoritate depășește 20% din totalul 

populației63. (A se vedea Anexa nr. 4 pentru o prezentare detaliată a acestui mecanism de finanțare.) 

                                                           
61 Art. 21 alin. (1) din O.G. nr. 51/1998 
62 Regulament AFCN privind finanțarea nerambursabilă a proiectelor editoriale 
https://www.afcn.ro/media/Regulamentul%20de%20concurs%20proiecte%20editoriale%202018.pdf  
63 Art. 4 alin. (3) din Legea nr. 186/2003 

https://www.afcn.ro/media/Regulamentul%20de%20concurs%20proiecte%20editoriale%202018.pdf
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Modelul celor două mecanisme de finanțare a culturii (proiectele culturale și cultura scrisă), perfectat 

de AFCN, îndeplinește cele mai multe dintre recomandările din domeniu, constituind un model de bună 

practică: 

1. Asigură implicarea ONG-urilor în procesul de atribuire a finanțărilor, prin consultarea acestora 

în stabilirea priorităților de finanțare și prin propunerea membrilor Consiliul AFCN și ai comisiilor de 

selecție a propunerilor de proiecte, de către societatea civilă; 
2. Susține autonomia programatică a ONG-urilor beneficiare, prin reglementarea modului de 

constituire a comisiilor de selecție (selectarea unor experți independenți64 și detalierea unor măsuri de 
asigurare a imparțialității acestora în evaluare); posibilitatea finanțării proiectelor multianuale (în cazul 

proiectelor culturale); eligibilitatea cheltuielilor de personal și administrative, iar pentru proiecte  

culturale și achiziționarea de dotări) și prin permiterea avansului; 
3. Prevede criterii clare, obiective și nediscriminatorii de acordare a finanțărilor , a căror grilă de 

evaluare este inclusă în anunțul privind organizarea sesiunii de finanțare. Mai mult, se prevede dreptul 
solicitanților nemulțumiți de evaluare, de a primi evaluarea corespunzătoare proiectului depus, în 

vederea contestării rezultatului;  

4. Alocarea finanțării se realizează printr-o procedură transparentă de selecție publică, anunțată cu 
cel puțin 30 de zile înainte de termenul de depunere a propunerilor de proiecte, pe site-ul AFCN, prin 

comunicat de presă, buletin informativ etc.; 

5. Cerințele de acordare a finanțărilor sunt într-o oarecare măsură, proporționale cu valoarea 

finanțării acordate, în special în cazul proiectelor culturale, care pot avea o durată mai mare. Nivelul 

cofinanțării solicitate este mediu (10%, respectiv 25% în cazul proiectelor culturale multianuale) și 
poate fi asigurată doar în numerar, iar numărul documentele solicitate în etapa de selecție este destul 

de mare, dar nu este necesară furnizarea documentelor care au fost depuse anterior, iar aplicația se 
completează online; 

6. Permite finanțarea pe termen lung a activităților și acoperirea costurilor reale ale acestora și 

încurajează sustenabilitatea acestora, prin finanțările multianuale (în cazul proiectelor culturale) și prin 
tipurile de cheltuieli finanțate, inclusiv prin acordarea avansului; 

7. Reglementarea unor elemente esențiale ale mecanismului de finanțare prin lege/ ordonanță, este 
pe alocuri deficitară. În reglementarea primară elemente precum selecția a propunerilor de proiecte 

în sistem competitiv, finanțarea multianuală (în cazul proiectelor culturale), transparența procedurii de 

acordare a finanțării. Nu sunt stabilite însă la nivel de lege proceduri privind asigurarea imparțialității  
evaluării și evitarea conflictelor de interese, implicarea ONG-urilor în stabilirea priorităților de 

finanțare. 

Astfel, enumerăm ca aspecte de bună practică în reglementarea acestui mecanism: 

 posibilitatea finanțării de proiecte multianuale (facilitată instituțional de reglementarea unui fond 

dedicat susținerii culturii, care se alimentează direct de la contribuabili anume desemnați prin O.G. 

nr. 51/1998, prin instituirea unei obligații de plată în sarcina acestora, direct către fond); 

 detalierea procedurilor de evaluare a proiectelor propuse, de selecție publică a evaluatorilor și de 

asigurare a imparțialității acestora;  

 cerința ca membrii comisiilor de evaluare să aibă experiență/ expertiză în domeniul de referință 

și/ sau în evaluarea de proiecte; 

                                                           
64 Cu excepția unui membru desemnat de Ministerul Culturii şi Identității Naţionale.  
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 completarea aplicației online, cu posibilitatea transmiterii documentației prin poștă doar în cazuri 

de forță majoră, precum și nedepunerea documentelor transmise anterior. Astfel, se constată o tendință 

a AFCN de digitalizare a procesului de selecție a propunerilor de proiecte;  

 prevederea dreptului solicitanților de a solicita rapoartele şi grilele de evaluare ale propriilor 
propuneri de proiecte. 

 

2.3.3. Fondul pentru Mediu: Programul „Eco-Civic Conștientizare” 

 OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu 

 Regulament de organizare şi funcționare a Administrației Fondului pentru Mediu, aprobat prin 

H.G. 1/2006 

 Ghid de finanțare a Programului vizând educația şi conștientizarea publicului privind protecția 

mediului aprobat prin Ordinul ministrului mediului nr. 2153/2016 

OUG nr. 196/2005 reglementează constituirea Fondului pentru mediu, ca “instrument economico-financiar 
destinat susţinerii şi realizării proiectelor şi programelor pentru protecţia mediului şi pentru atingerea 

obiectivelor Uniunii Europene în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, în conformitate cu dispozițiile 
legale în vigoare.” Fondul este gestionat de Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), instituţie publică 

aflată în coordonarea Ministerului Mediului. 

În esență acest mecanism de finanțare a fost configurat în acord cu principiile europene „poluatorul plătește” 
și „responsabilitatea producătorului” și are ca scop finanțarea și realizarea proiectelor pentru protecția 

mediului65.  

Veniturile Fondului pentru mediu se constituie din 24 de surse, dintre care enumerăm, pentru exemplificare: 

 o contribuție de 3% din veniturile realizate din vânzarea deșeurilor metalice feroase şi neferoase, 

obținute de către generatorul deșeurilor (cu anumite excepții); 

 taxele pentru emisiile de poluanți în atmosferă, datorate de operatorii economici deținători de surse 

staționare a căror utilizare afectează factorii de mediu 

 contribuția pentru economia circulară încasată de la proprietarii sau, după caz, administratorii de 

depozite pentru deşeurile municipale destinate a fi eliminate prin depozitare 

 o contribuție de 2% din valoarea substanțelor clasificate prin acte normative ca fiind periculoase 

pentru mediu, introduse pe piața naţională de către operatorii economici; 

 o contribuție de 2% din veniturile realizate din vânzarea masei lemnoase şi/sau a materialelor 

lemnoase obținute de către administratorul, respectiv proprietarul pădurii (cu anumite excepții); 

 cuantumul taxelor pentru emiterea avizelor, acordurilor şi a autorizațiilor de mediu; 

 o contribuție de 50 lei/tonă, datorată de unitățile administrativ-teritoriale […], în cazul neîndeplinirii 

obiectivului anual de reducere cu procentul prevăzut [de legislația în vigoare] a cantităților de 

deșeuri eliminate prin depozitare din deşeurile municipale 

 ecotaxa, în valoare de 0,1 lei/bucată, aplicată pungilor şi sacoșelor pentru cumpărături, […] fabricate 

din materiale obținute din resurse neregenerabile; 

 timbrul de mediu pentru autovehicule66. 

                                                           
65 Website-ul Administrației Fondului pentru Mediu, https://www.afm.ro/  
66 Art. 9 alin. (1) din OUG nr. 196/2005. 

https://www.afm.ro/
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Astfel, Fondul pentru mediu reprezintă un alt exemplu de mecanism de finanțare ale cărui resurse provin dintr-

un fond constituit special în acest sens, de această dată, prin aplicarea unor taxe speciale. 

Categoriile de proiecte și programe care pot fi finanțare din Fondul pentru mediu sunt în număr de 29, inclusiv: 

 reducerea impactului asupra atmosferei, apei şi solului 

 reducerea nivelului de zgomot; 

 gestionarea deşeurilor; 

 protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi 

staţii de epurare; 

 conservarea biodiversităţii şi administrarea ariilor naturale protejate; 

 împădurirea terenurilor degradate, reconstrucţia ecologică şi gospodărirea durabilă a pădurilor; 

 educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului; 

 creşterea producţiei de energie din surse regenerabile; 

 Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional; 

 Programul de realizare a pistelor pentru biciclişti în mediul urban şi periurban; 

 Programul de dezvoltare şi optimizare a Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului. 

 Program de finanţare a investiţiilor în infrastructura de mediu pentru colectarea selectivă, tratarea 

şi reciclarea deşeurilor67. 
 

Acordarea diferitelor categorii de finanțări prevăzute în ordonanță se face în condiții specifice, care se 

stabilesc printr-un ghid de finanțare (aprobat prin ordin al Ministrului Mediului) și sunt circumscrise cadrului 
general stabilit de ordonanță. Pentru evaluarea acestui mecanism de finanțare a fost avut în vedere „Programul 

vizând educația şi conștientizarea publicului privind protecţia mediului” („Eco-Civic-Conștientizare”), 
program dedicat finanțării proiectelor propuse de organizațiile non-guvernamentale al căror statut include 

protecţia mediului şi/sau dezvoltare durabilă. 

A se vedea Anexa nr. 5 pentru o prezentare detaliată a acestui mecanism de finanțare aplicat la Programul 

„Eco-Civic Conștientizare” 

Raportat la recomandările specifice: 

1. mecanismul nu asigură implicarea ONG-urilor în procesul de stabilire a priorităților de finanțare 

și nici reprezentarea acestora în comisia de analiză a propunerilor de proiecte, ci doar includerea unui 

reprezentant al ONG-urilor din domeniu în Comitetul de avizare care validează rezultatul selecției; 

2. autonomia programatică a ONG-urilor beneficiare față de autoritatea finanțatoare este 

asigurată într-o mică măsură. Deși  anumite cheltuieli de dezvoltare organizațională și de personal 
sunt eligibile pentru finanțare „plafonate procentual”, iar organizațiile pot beneficia de avans de până 

la 30% din finanțare, nu există garanții privind independența membrilor Comisiei de analiză față de 

AFM și iar durata maximă a proiectelor este de cel mul 12 luni; 
3. mecanismul asigură într-o bună măsură nediscriminarea ONG-urilor în accesarea granturilor, 

prevăzând obligativitatea organizării de sesiuni publice de finanțare, precum și a criteriilor de 
eligibilitate și de evaluare a propunerilor de proiecte; 

4. mecanismul oferă garanții semnificative privind asigurarea transparenței procesului de finanțare, 

prin obligativitatea publicării tuturor informațiilor relevante pe site-ul AFM, inclusiv a situației 

                                                           
67 Art. 13 alin. (1) din OUG nr. 196/2005. 
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proiectelor selectate sau respinse, cu sinteza grilelor de evaluare ale fiecărui proiect şi motivația 
modificării sumelor solicitate; 

5. cerințele privind acordarea finanțărilor sunt destul de birocratice, ca și în cazul altor mecanisme 

de finanțare: aplicația conține un număr relativ mare de documente și se depune în format tipărit, opisat 

și în două exemplare. Totuși, remarcăm nivelul scăzut al cofinanțării solicitate, doar 5% și faptul că 

aceasta poate fi asigurată și în natură, sub formă de voluntariat. 

6. permite o finanțarea pe termen mediu a activităților (până la 12 luni) și acoperă costurile 

relevante ale acestora, inclusiv achiziționarea de aparatură profesională și cheltuieli de personal, 

prevede acordarea unui avans de 30%, iar cofinanțarea este redusă.  

7. Majoritatea aspectelor esențiale ale unui mecanism de finanțare sunt reglementate de Ordonanță 

iar altele prin ghidul aferent programului, cu excepția garantării imparțialității evaluării propunerilor 

și a asigurării participării ONG-urilor la stabilirea priorităților de finanțare și a regulilor competiției.  

Prin urmare, considerăm că următoarele aspecte reprezintă o bună practică în reglementarea acestui 

mecanism: 

 cerința de publicare a sintezei grilelor de evaluare ale fiecărui proiect şi, acolo unde este cazul, a 

motivației pentru diminuarea sumei/ cheltuielilor solicitate constituie un exemplu de bună practică 

privind asigurarea transparenței și publicității procesului de acordare a finanțărilor; 

 stabilirea cofinanțării la nivelul de 5% și a posibilității ca aceasta să fie adusă și în natură. 

 

2.3.4. Mecanismul de granturi ANABI 

 Legea nr. 318/2015 pentru înființarea, organizarea şi funcționarea Agenției Naționale de 

Administrare a Bunurilor Indisponibilizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative 

 H.G. nr. 933/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind distribuirea sumelor prevăzute la art. 

37 din Legea nr. 318/2015 

 Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru 

activități nonprofit de interes general 
 

Legea nr. 318/2015 prevede înființarea Agenției Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate 

(ANABI), instituţie publică aflată în subordinea Ministerului Justiției, cu atribuții privind supervizarea 
procesului de valorificare a bunurilor mobile şi imobile ce fac obiectul confiscării. Până la data de 29.12.2018,  

această lege reglementa și un mecanism distinct de finanțare a activităţilor non-profit din domeniul social, din 
resurse colectate prin aplicarea unor măsuri de siguranță. Astfel, se prevedea că sumele colectate din 

valorificarea acestor bunuri se constituiau într-un fond special, ce putea fi direcționat către cinci ministere, în 

diferite procente, iar un procent de 15% putea fi alocat către “asociații şi fundații cu obiect de activitate în 

domeniul social şi pentru academii de ramură înfiinţate în baza unei legi speciale”.  

Acest mecanism de finanțare urma să fie implementat în baza unui regulament aprobat prin H.G. nr. 933/2016 
coroborat cu prevederile Legii nr. 350/200568. Multe dintre caracteristicilor acestui mecanism erau comune 

cu cadrul general, de exemplu în ceea ce privește: cheltuielile eligibile/ neeligibile, nivelul și tipul de 

cofinanțare solicitat, termenul și modalitatea de transmitere a aplicației. (A se vedea Anexa nr. 6 pentru o 

prezentare detaliată a acestui mecanism de finanțare.  

                                                           
68 Art. 2 alin. (2) din  Regulamentul Anexă la H.G. nr. 933/2016. 
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Raportat la recomandările specifice: 

1. mecanismul asigura implicarea ONG-urilor în formularea priorităților de finanțare prin consultarea 

acestora în procesul de stabilire a programului anual de acordare a finanțărilor. Totuși, ONG-urile nu 
au un rol în desemnarea membrilor comisiei de selecție a proiectelor. 

2. autonomia programatică a ONG-urilor beneficiare față de autoritatea finanțatoare era 

asigurată într-o mică măsură. Ca și în cazul mecanismului general stabilit prin Legea nr. 350/2005, 
erau eligibile anumite cheltuieli de dezvoltare organizațională și de personal, iar organizațiile puteau 

beneficia de avans, însă nu se reglementa posibilitatea finanțării de proiecte multianuale și nici garanții 
privind independența sau expertiza membrilor comisiei de selecție a proiectelor; 

3. mecanismul asigura într-o bună măsură nediscriminarea ONG-urilor în accesarea granturilor, 

reglementând organizarea de sesiuni publice de finanțare, specificând criteriile de eligibilitate și de 
evaluare a propunerilor de proiecte, inclusiv obligativitatea anunțării grilei de acordare a punctajului 

și algoritmul de calcul detaliat odată cu lansarea apelului de proiecte; 
4. mecanismul oferea garanții medii privind asigurarea transparenței procesului de finanțare, fiind 

aplicabil cadrul general reglementat de Legea nr. 350/2005; 

5. cerințele privind acordarea finanțărilor nu erau în totalitate determinate prin actele normative 

care stabileau acest mecanism, urmând a fi detaliate în cadrul apelurilor de proiecte (de ex. aspecte 

precum documentele solicitate). Totuși, având în vedere aplicabilitatea cadrului general în privința 

transmiterii aplicației în format tipărit și solicitarea unei cofinanțări de minim 10%, mecanismul era 

destul de birocratic; 

6. mecanismul nu conținea o reglementare suficient de clară a unor aspecte necesare pentru 

asigurarea sustenabilității activităților finanțate, respectiv posibilitatea sprijinirii proiectelor 

multianuale și tipul de activități eligibile, cu excepția dreptului beneficiarilor la avans care era 

reglementat, însă fără a i se stabili cuantumul; 

7. majoritatea aspectelor esențiale ale unui mecanism de finanțare erau reglementate prin actele 

normative care stăteau la baza mecanismului, cu excepția garantării imparțialității evaluării proiectelor 

propuse. 

O bună practică a acestui mecanism era cerința de a implica organizațiile non-guvernamentale în stabilirea 

programului anual de finanțare. 

Mecanismul nu fost niciodată aplicat, fiind apoi abrogat de art. 60 din OUG 114/2018. 

2.3.5. Mecanismul de granturi pentru acțiuni pentru românii din afara granițelor 

 Legea nr. 321/2006 privind regimul acordării finanțărilor nerambursabile pentru programele, 

proiectele sau acțiunile privind sprijinirea activității românilor de pretutindeni şi a organizațiilor 
reprezentative ale acestora, republicată 

 Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată 

 H.G. nr. 405/2017 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru românii de pretutindeni pentru 

perioada 2017-2020. 

Acest mecanism de finanțare este utilizat pentru finanțarea unor programe, proiecte sau acțiuni ce au ca scop 

“promovarea identității culturale, etnice, lingvistice şi religioase a românilor de pretutindeni” precum și a  

protecţiei drepturilor şi libertăților acestora69.   

                                                           
69 Art. 1 din Legea nr. 321/2006. 
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Principala instituție care utilizează acest mecanism este Ministerul pentru Românii de Pretutindeni (MRP) dar 
alte instituţii şi autorităţi publice centrale au posibilitatea de a acorda finanțări din bugetele proprii, cu 

informarea MRP. Acest minister are și atribuția de a dezvolta parteneriate cu asociaţiile, unităţile de cult şi 
organizațiile românilor care trăiesc în afara granițelor. Acordarea finanțărilor se face cu respectarea Strategiei 

naționale pentru românii de pretutindeni (2017-2020) aprobată prin H.G. 405/2017. 

Acesta reprezintă un mecanism de sprijin complex al românilor de pretutindeni, prevăzând atât derularea de 
către MRP a unor programe sau acţiuni proprii, prin structurile sale interne sau subordonate (implementare 

directă) cât și finanțarea unor programe sau acțiuni derulate de către beneficiarii acestora (implementarea 

indirectă)”70.  

În cadrul prezentei analizei vom prezenta exclusiv implementarea indirectă, respectiv mecanismul de granturi 

pentru protecţia drepturilor şi libertăților românilor din afara granițelor. A se vedea Anexa nr. 7 pentru o 

comparație a acestui mecanism de finanțare, cu mecanismul de finanțare pentru cooperare internațională 

pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară. 

Remarcăm însă un aspect pozitiv al acestui mecanism: definirea termenului de grant în cuprinsul legii, drept 

“finanţarea cu caracter nerambursabil care nu implică furnizarea unor servicii sau produse în folosul direct al 

finanţatorului, în vederea utilizării acesteia de către [o entitate beneficiară] în cadrul unui program, proiect 

sau acţiune în sprijinul românilor de pretutindeni71” 

2.3.6. Mecanismul de granturi pentru cooperare internațională pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară  

 Legea nr. 213/2016 privind cooperarea internațională pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară; 

 Norme Metodologice cu privire la realizarea activităţilor de cooperare internațională pentru 

dezvoltare şi asistenţă umanitară – H.G. nr. 690/2017; 

 H.G nr. 1006/2016 privind organizarea şi funcţionarea Agenției de Cooperare Internațională 

pentru Dezvoltare şi pentru completarea H.G. nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Ministerului Afacerilor Externe. 

Acest mecanism de finanțare reprezintă baza legală națională prin care sunt îndeplinite obligațiile asumate de 

statul român prin tratatele internaționale, în domeniul asistenței oficiale pentru dezvoltare (AOD). Fondurile 
acordate provin de la bugetul de stat, în principal prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe (MAE), şi al 

Agenției de Cooperare pentru Dezvoltare (RoAid) - instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea 

MAE, dar și al altor autorități ale administrației publice centrale şi locale, potrivit competențelor lor.  

Prin Legea nr. 213/2016 se prevede înființarea Agenției de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare, 

instituţie publică în subordinea MAE cu atribuții în domeniul organizării de proceduri competitive de acordare 
a granturilor precum și de monitorizare şi evaluare a proiectelor şi programelor derulate prin intermediul 

acesteia.  

Ca și în cazul mecanismului de acordare a sprijinul financiar pentru promovarea drepturilor românilor de 

pretutindeni, mecanismul de susținere a cooperării internaționale are două componente, respectiv: 

a) Alocarea de resurse prin “implementare directă”72, de către MAE, inclusiv prin intermediului 
structurilor subordonate și al misiunilor diplomatice, prin: achiziționarea unor bunuri, lucrări sau servicii, în 

                                                           
70 Art. 2 lit. g)-h) din Legea nr. 321/2006. 
71 Art. 2 lit. f) din Legea nr. 321/2006 
72 Art. 12 din Legea 213/2016. 
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conformitate cu legislația privind achizițiile publice, acordarea unor donații, transferul de expertiză sau 

acordarea de burse de studiu şi de cercetare; 

b) Alocarea de resurse prin „implementare indirectă”, care se realizează doar de către MAE și poate consta 

în: acordarea unor granturi, acordarea unui sprijin bugetar direct sau contribuții voluntare73.  

În cadrul acestei analize, va fi prezentat doar sprijinul financiar acordat sub formă de granturi. 

Conform designului general a mecanismului, pot beneficia de finanțări: alte state, organizaţii internaţionale şi 

agenții ale acestora, precum și entități de drept privat, din România sau alte state, însă categoriile de beneficiari 

eligibili se stabilesc pentru fiecare apel competitiv de selecție în parte.74 

Modelul celor două mecanisme finanțare a acțiunilor externe ale României (“RoAid” și “MRP”) 

1. implicarea ONG-urilor în procesul de atribuire a finanțărilor este foarte limitată, acestea având 
doar vocația de a fi consultate în elaborarea Programului multianual strategic al RoAid; 

2. deși nu asigură o selecție independentă a proiectelor propuse (cu experți externi), mecanismele 
prevăd un sprijin generos pentru beneficiar, fără restricții semnificative în utilizarea fondurilor 

(avans de 100% în cazul granturilor, o gamă largă de costuri administrative sau de dezvoltare a 

infrastructurii și finanțări multianuale în cazul mecanismului administrat de MRP); 
3. sprijinul acordat se face în baza unor criterii clare, obiective și nediscriminatorii , care în cazul 

mecanismului “RoAid” sunt menționate în termenii de referință, împreună cu grila de evaluare, iar 
pentru mecanismul administrat de MRP, acestea sunt prevăzute de lege și detaliate în metodologia de 

evaluare și selecție, aprobată prin ordin de ministru. Mecanismele prevăd cerințe privind capacitatea 

tehnică o ONG-urilor, criteriile de evaluare a acesteia sunt, de asemenea, menționate în lege; 

4. procedura de acordare a granturilor este una competitivă (cu excepțiile  “temeinic justificate” 

prevăzute de lege), iar gradul de transparență a acesteia este adecvat. În cazul ambelor 
mecanisme, anunțul privind alocarea finanțărilor prin procedură competitivă se publică pe site-ul 

autorităţii finanţatoare, cu precizarea că în anul 2018, sesiunea de finanțare a MRP a fost deschisă 
permanent. Un aspect criticabil al mecanismului RoAid, este posibilitatea restrângerii perioadei de 

depunere a proiectelor la 10 zile, “în cazuri justificate”; 

5. cerințele de acordare a finanțărilor sunt relativ simple din punct de vedere al procedurii, însă 

există cerințe privind capacitatea tehnică a solicitantului. Legea nu impune o valoarea minimă a 

finanțării, aceasta fiind stabilită pentru fiecare apel de proiecte în parte, numărul de documente 

solicitate la depunerea aplicației este mediul la MRP (6) și ridicat la RoAid (20) iar aplicația se poate 

transmite electronic.  

6. mecanismele asigură o bună sustenabilitate pe termen lung a proiectelor finanțate, acoperind 
costurilor reale ale acestora și sprijin instituțional. Se poate acorda avans de 100%, sunt acoperite o 

gamă largă de cheltuieli și pot fi acordare finanțări de lungă durată. Există previzibilitatea finanțării 
având în vedere obligativitatea organizării unei selecții anuale de către RoAid și sesiunea permanentă 

a MRP din 2018; 

7. majoritatea elementelor esențiale ale acestor mecanisme de finanțare sunt prevăzute de  
lege/normele de aplicare, inclusiv selecția propunerilor de proiecte în sistem competitiv, transparența 

                                                           
73 Art. 13 alin. (2) din Legea 213/2016.  

*Sprijinul bugetar direct se poate acorda de către MAR doar unei alte ţări beneficiare, printr-un acord de finanţare. Contribuțiile voluntare se 

acordă, în temeiul unui ordin de ministru sau printr-un acord de finanţare, unei organizaţii internaţionale sau unor entități administrate de 
aceasta. 
74 Art. 18 alin. (2) din NM - H.G. nr. 690/2017. 
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procedurii de acordare a finanțării, acordarea avansului. Nu sunt stabilite însă garanții privind 
asigurarea imparțialității evaluării și implicarea ONG-urilor în stabilirea priorităților de finanțare (cu 

excepția consultărilor pentru cadrul strategic al RoAid). 

Ca elemente de bune practică a acestor mecanisme remarcăm: 

 reglementarea autorității finanțatoare de a „efectua plăți în avans din fonduri publice către beneficiari 

până la 100% din valoarea finanțării”, prin derogare de la part. 52 alin. (8) din Legea nr. 500/2002 

privind finanţele publice; 

 Sesiunea organizată de MRP de depunere a cererilor de finanțare deschisă permanent în anul 2018. 

2.3.7. Mecanismul de granturi pentru programe sportive 

 Legea nr. 69/2000 a educației fizice şi sportului;  

 Regulamentul de punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice şi sportului nr. 69/2000, 

aprobat prin H.G. nr. 884/2001; 

 Normele financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin H.G. nr. 1447/2007; 

 Ordin nr. 664/2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor şi programelor sportiv; 

 Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru 

activităţi nonprofit de interes general  

Structurile sportive fără scop patrimonial pot beneficia de finanțări de la bugetul de stat şi de la bugetele locale 
pentru realizarea de programe sportive, în condiţiile legii educației fizice și sportului. Potrivit acestei legi, 

sunt considerate structuri sportive:  

 asociațiile sportive; 

 cluburile; 

 asociațiile județene şi ale municipiului București, pe ramuri de sport; 

 federațiile sportive naţionale; 

 ligile profesioniste; 

 Automobil Clubul Român; 

 alte organizaţii sportive naţionale75. 

Structurile sportive pot fi persoane de drept public sau privat76, care sunt supuse avizării, recunoașterii, 
supravegherii şi controlului Ministerului Tineretului şi Sportului, precum și înregistrării în Registrul sportiv. 

Prin urmare, acestora le este aplicabil regimul juridic al actelor normative care le reglementează constituirea/ 

înființarea, cu particularitățile din Legea 69/2000. 

Această lege stabilește atribuția autorităților publice de a sprijini proiectele inițiate de structurile sportive , iar 

normele sale de aplicare definesc o serie de principii și noțiuni specifice domeniului. Acestea se completează 

                                                           
75 Art. 21 alin. (1) din Legea nr. 69/2000 
76 Potrivit art. 22 alin. (1) din Legea 69/2000, “structurile sportive sunt asociații de drept privat sau instituţii de drept public, constituite sau 

înfiinţate [....] în scopul organizării şi administrării unei activităţi sportive şi care au drept obiectiv promovarea uneia sau mai multor discipline 

sportive, practicarea acestora de către membrii lor şi participarea la activităţile şi competițiile sportive.” Precizăm că statutul juridic al fiecărei 

tip de structură sportivă diferă în funcție de tipul acesteia, astfel că: asociațiile sportive sunt structuri fără personalitate juridică (art. 25 lin. (1) 
din Legea 69/2000), cluburile sportive pot fi constituite ca persoane juridice de drept privat, fără scop lucrativ, ca societăți comerciale sportive 

pe acţiuni, sau ca persoane juridice de drept public (art. 26 din Legea 69/2000); asociaţiile judeţene şi ale municipiului Bucureşti pe ramuri de 

sport sunt persoane juridice de drept privat fără scop lucrativ (art. 34 din Legea 69/2000), federațiile sportive naţionale sunt persoane juridice de 
drept privat, de utilitate publică, fără scop lucrativ (art. 35 din Legea 69/2000); ligile profesioniste sunt persoane juridice de drept privat, fără 

scop lucrativ (art. 42 din Legea 69/2000); Automobil Clubul Român este persoană juridică de drept privat fără scop lucrativ.  
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cu cadrul general reglementat de Legea 350/2005, cu excepția aspectelor reglementate prin legea specială și 

de normele sale de aplicare.77 Regulamentul de aplicare al acestui mecanism  specifică expres că:  

Finanţarea proiectelor sportive iniţiate de către structurile sportive de drept privat şi asociaţiile pe 
ramură de sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti, din cadrul programelor sportive de utilitate 

publică [....], se efectuează prin finanţare nerambursabilă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 

350/2005, cu modificările şi completările ulterioare, cu dispoziţiile prezentului ordin şi cu celelalte 

dispoziţii legale în materie. 

Având în vedere similaritatea acestui mecanism de finanțare cu cel pentru susținerea proiectelor de tineret și 
faptul că ambele mecanisme sunt gestionate de aceeași instituție publică la nivel central, respectiv Ministerul 

Tineretului și Sportului, ele vor fi analizate împreună în secțiunea următoare. 

 

2.3.8. Mecanismul de granturi pentru proiecte de tineret 

 Legea nr. 350/2006 a tinerilor  

 Norme de Cheltuieli pentru realizarea programelor Autorităţii Naţionale pentru Tineret în domeniul 

activităţii de tineret, aprobate prin H.G. nr. 259/2006; 

 Metodologia pentru Concursul naţional/local de proiecte de tineret, respectiv pentru Concursul naţional 

de proiecte studențești, aprobată prin Ordinul nr. 121/2018; 

 Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru 

activităţi nonprofit de interes general  

Mecanismul își are reglementarea primară în art. 27-29 din Legea nr. 350/2006 care prevăd atribuțiile 

autorităților publice de a finanța activităţi de tineret și posibilitatea finanțării structurilor non-guvernamentale 
de tineret şi pentru tineret din bugetul de stat şi din bugetele locale. Prin ordin de ministru se stabilește 

metodologia aplicabilă concursurilor naţionale/ locale de proiecte de tineret/ studențești, respectiv sesiunile 
de finanțare organizate de Ministerul Tineretului şi Sportului și de Direcțiile Județene pentru Sport şi Tineret 

– mecanism pe care îl vom analiza în continuare. Baza legală a acestui mecanism de finanțare se coroborează 

cu Legea nr. 350/2005, aspect reglementat expres de Metodologia aprobată prin Ordinul nr. 121/2018.  

Pe lângă cerințele obișnuite ale unui mecanism de granturi (înscrierea activităţilor propuse în anumite priorități 

strategice, respectarea contractelor de finanțare anterioare etc), se prevede și cerința ca cel puţin 80% dintre 
persoanele care participă la proiect să aibă vârste cuprinse între 14 şi 35 de ani, în cazul proiectelor de tineret, 

respectiv să aibă calitatea de studenți, pentru proiectele studențești.  

De asemenea, ca și în cazul mecanismului de subvenții pentru servicii sociale, pentru a putea primi finanțare 
în cadrul unui concurs național, proiectul trebuie să aibă participanți din cel puţin 2 județe (inclusiv București) 

în timp ce pentru concursul local, participanții pot fi dintr-un singur județ (cu domiciliul sau cu activitatea).   

A se vedea Anexa nr. 8 pentru o prezentare comparativă a acestui mecanism de finanțare cu mecanismul 

de granturi pentru proiecte de tineret. 

Raportat la recomandările din domeniu:  

1. mecanismele nu asigură implicarea ONG-urilor în procesul de stabilire a priorităților de finanțare 

și nici reprezentarea acestora în comisiile de evaluare a propunerilor de proiecte; 

2. autonomia programatică a ONG-urilor beneficiare față de autoritățile finanțatoare nu este 

încurajată: mecanismele de finanțare nu prevăd independența membrilor comisiei de  evaluare de 

                                                           
77 Art. 2 alin. (1) din Ordinul Ministrului Tineretului și sportului nr. 664/2018 
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autoritatea finanțatoare, nu reglementează posibilitatea acordării de finanțări multianuale sau a 
avansului și nu  prevăd posibilitatea finanțării de activităţi ce presupun dezvoltarea infrastructurii 

solicitantului. 

3. finanțarea pe bază de criterii anunțate anterior și printr-o procedură nediscriminatorie este 

asigurată doar de mecanismul de granturi pentru tineret, care prevede criteriile și grila de evaluare 

în normele metodologice; nu este asigurată de mecanismul de granturi pentru programe sportive, care 
prevede că Criteriile specifice de evaluare se stabilesc de către autoritatea finanţatoare. 

4. mecanismele asigură un nivel satisfăcător de transparență a procesului de acordare a 

finanțărilor: ambelor mecanisme le este aplicabil cadrul general privind publicarea informațiilor 

relevante și anunțarea apelului de proiecte cu cel puțin 30 zile înainte de termenul de depunere. 

Suplimentar, mecanismul de granturi pentru proiecte de tineret prevede și obligativitatea de a publica 

anunțul respectiv „pe paginile active de interacțiune media online” ale autorităților finanțatoare;78 

5. cerințele privind acordarea finanțărilor sunt relativ restrictive: depunerea aplicației se face în plic 

sigilat în cazul ambelor mecanisme, iar cofinanțarea este de 10%; numărul de documente solicitat este 

7 în cazul mecanismului de granturi pentru proiecte de tineret și nereglementat în cazul celuilalt 

mecanism, fiind lăsat la latitudinea autorității finanțatoare; 

6. nu se asigură sustenabilitatea pe termen lung a activităților finanțate, întrucât nu se prevede 

posibilitatea finanțării de proiecte multianuale. De exemplu, în aplicarea efectivă a mecanismului de 

granturi pentru proiecte de tineret se constată durata extrem de scurtă a proiectelor finanțate: în 2018 

Direcția Județeană pentru Sport şi Tineret Brăila a organizat concurs pentru proiecte ce puteau fi 

implementate în perioada 18 septembrie – 30 noiembrie 201879; Direcția Județeană pentru Sport și 

Tineret Prahova a finanțat proiecte derulate între 30 septembrie -02 decembrie 201880, o situație 

similară fiind întâlnită și în cazul proiectelor finanțate de Direcția Județeană pentru Sport și Tineret 

Hunedoara81. De asemenea, mecanismele nu reglementează acordarea avansului sau finanțarea de 

activităţi ce presupun dezvoltarea infrastructurii solicitantului. Este necesară o cofinanțare de 10% în 

cazul ambelor mecanisme; 

7. câteva dintre aspectele esențiale ale unui mecanism de finanțare sunt stabilite prin lege în cazul 

acestor mecanisme,  nefiind prevăzute garanții ale imparțialității procesului de evaluare sau ale  

participării ONG-urilor la stabilirea priorităților de finanțare și a regulilor competiției; în cazul 

mecanismului de finanțare a activităților sportive lipsesc și criteriile de evaluare a proiectelor. 

Enumerăm ca exemple de bună practică (în cadrul mecanismului de granturi pentru proiecte de tineret): 

 Cerința publicării anunțului privind apelul de proiecte „pe paginile active de interacțiune media online” 

ale autorităților finanțatoare; 

 Reglementarea posibilității aplicaților de a completa dosarul, în termen de 5 zile lucrătoare, în cazul în 

care acesta a fost declarat incomplet în urma verificării administrative82. 

2.3.9. Programe de Interes Național (PIN) 

 Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, 

republicată  

                                                           
78 Art. 5 alin (1) din Metodologia aprobată prin Ordinul nr. 121/2018 
79 http://www.dst-braila.gov.ro/romania-in-miscare/finantarea-nerambursabila-structurilor-sportive/  
80 http://www.djstprahova.ro/anunt-concurs-local-de-proiecte-din-cadrul-programului-national-romania-in-miscare/   
81 https://djsthunedoara.ro/concurs-de-proiecte-sportive-2018-sesiunea-a-iii-a/  
82 Art. 10 alin. (5) din Metodologia aprobată prin Ordinul nr. 121/2018. 

http://www.dst-braila.gov.ro/romania-in-miscare/finantarea-nerambursabila-structurilor-sportive/
http://www.djstprahova.ro/anunt-concurs-local-de-proiecte-din-cadrul-programului-national-romania-in-miscare/
https://djsthunedoara.ro/concurs-de-proiecte-sportive-2018-sesiunea-a-iii-a/
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 Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale 

 Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată 

 Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată. 
o Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006, aprobate prin H.G. 

nr. 268/2007. 

Acest mecanism de finanțare este utilizat preponderent în domeniile social și sănătate. El reprezintă o varietate 

a mecanismului de granturi, are o reglementare legală fragmentară și un caracter eterogen, permițând o mai 

mare autonomie decizională la nivelul autorității care distribuie fondurile, în privința stabilirii procedurii de 
selecție de proiectelor finanțate. În cadrul acestui mecanism, Guvernul aprobă prin hotărâre înființarea unui 

program de interes național (PIN), stabilind elementele definitorii ale acestuia, respectiv: scop, obiective, 
autoritatea finanțatoare, entități eligibile pentru finanțare, activități eligibile, urmând ca metodologia de 

selecție și de monitorizare a implementării proiectelor finanţate să se aprobe prin ordin de ministru sau printr-

un alt act al conducătorului instituției cu competențe în domeniu. Excepție face H.G. nr. 659/2015, care 
prevede că “Procedura de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă din fonduri publice se realizează 

în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005”. Mecanismul nu este adresat exclusiv organizațiilor non-

guvernamentale, acestea din urmă fiind adesea eligibile doar în cadrul parteneriatelor cu instituții publice.  

Din punct de vedere legal, mecanismul este compus două etape, respectiv: 

1. Stabilirea Programului de Interes Național (PIN), care presupune: 

 Reglementarea atribuției unei instituții publice de a aproba programe de interes naţional, printr-un 
act normativ; 

 Aprobarea efectivă a unui PIN printr-un act normativ inferior celui de la punctul anterior, adoptat 

sau emis în baza acestuia. Odată cu aprobarea PIN-ului se stabilesc și elemente definitorii ale 

acestuia, precum: scopul, obiectivele, indicatorii, bugetul, perioada de desfășurare, metodologia 

aplicabilă selecției de proiecte și entitățile eligibile pentru acordarea finanțării. 

2. Organizarea selecției publice de proiecte în cadrul PIN-ului, urmată de contractarea proiectelor 

câștigătoare și implementarea acestora.  

În legislația în vigoare la momentul actual mecanismul este aplicat: 

 în domeniul prevenirii şi asistenţei consumatorilor de droguri, unde programul de interes naţional 

de este definit de art. 1 lit. q) din Legea nr. 143/2000 ca:  

instrument de planificare strategică şi financiară a politicilor publice antidrog, reprezentând 
ansamblul de acţiuni multianuale care răspund priorităților naţionale în domeniu prin 

asigurarea complementarității proiectelor de prevenire a consumului de droguri şi serviciilor 

de asistenţă pentru consumatorii de droguri, implementate de către societatea civilă. 

 în domeniul social, având ca reglementare primară art. 106 alin. (1) lit. o) și art. 133 alin. (1) lit. a) 

din Legea nr. 292/2011. Conform acesteia, Ministerul Muncii și Justiției Sociale are atribuția de a 
elabora, finanța și implementa „programe de interes naţional destinate dezvoltării şi sustenabilității 

serviciilor sociale”, pe care Guvernul le aprobă prin hotărâre, alocând fonduri de la bugetul de stat 
pentru finanțarea acestora.  
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 în domeniul protecției persoanelor vârstnice, conform art. 21 alin. (1) lit. c1) din Legea 17/2000, 

care prevede posibilitatea alocării de fonduri de la bugetul de stat pentru „finanțarea programelor de 

interes naţional destinate dezvoltării şi sustenabilității serviciilor sociale pentru persoanele vârstnice.” 
 

 în domeniul protecției persoanelor cu dizabilități, în baza art. 96 alin. (1) din Legea nr. 448/2006, 

care stabilește dreptul Autorității Naţionale pentru Persoanele cu Handicap de a finanța sau cofinanța 

“programe de interes naţional care au ca scop integrarea, incluziunea socială şi profesională a 
persoanelor adulte cu handicap, precum şi creșterea calității vieții acestora”. Printre obiectivele 

acestora programe menționăm:  

 realizarea investiţiilor necesare pentru dezvoltarea, diversificarea, restructurarea şi buna 

funcționare a serviciilor şi centrelor care asigură îngrijirea adulţilor cu handicap; 

 realizarea de studii, cercetări şi publicaţii în cadrul domeniului său de activitate; 

 instruirea personalului care îşi desfășoară activitatea în cadrul serviciilor şi centrelor pentru 

persoanele cu handicap; 

 informarea opiniei publice despre drepturile adulţilor cu handicap prin campanii de 

mediatizare. 

Alocarea fondurilor necesare pentru susținerea acestor proiecte se aprobă prin bugetul Ministerul Muncii și 

Justiției Sociale, iar metodologia de selectare şi finanțare a programelor se aprobă prin ordin de ministru. Prin 

normele metodologice de aplicare a acestei legi, este definită activitatea specifică de interes general, 

precizându-se, printre altele, că aceasta “nu urmăreşte obținerea unui profit”83.  

În baza acestor reglementări, în ultimii patru ani, au fost aprobate prin hotărâre de Guvern, următoarele 

programe de interes național: 

2015  

 Programul de interes naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a 

consumatorilor de droguri 2015-2018 – H.G. nr. 659/ 2015 (Legea nr. 143/2000) 

 Programul naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de 

droguri 2015-2018 – H.G. nr. 684/2015 (Legea nr. 143/2000) 

2016 

 "Creşterea calităţii vieţii persoanelor vârstnice din căminele pentru persoane vârstnice" – H.G. nr. 
479/2016 (Legea nr. 292/2011) 

 "Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în 

vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru 

prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate" - H.G. nr. 798/2016 (Legea 

nr. 292/2011 și Legea nr. 448/2006) 

2017 

 Programul de interes naţional în domeniul protecției drepturilor copilului pentru perioada 2017-2019 

- H.G. nr. 267/2017 (Legea nr. 292/2011); 

2018 

 "Înființarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziției tinerilor cu dizabilități de la sistemul de 

protecție specială a copilului către sistemul de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități" H.G. nr. 
193/2018 (Legea nr. 292/2011);  

 "Servicii comunitare la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente"  – H.G. nr. 427/2018; 

                                                           
83 Art. 541 alin. (2) lit. g) din H.G. nr. 268/2007. 
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 "Creșterea capacității serviciilor publice de asistenţă socială din unele unităţi administrativ-teritoriale" 

– H.G. nr. 427/2018. 

 
Având în vedere caracterul eterogen al acestui mecanism, acesta nu poate fi analizat din punct de vedere a l 

corespondenței sale cu recomandările și bunele practici în domeniul finanțării activităţilor non-profit.  

2.4. Mecanismul de contractare a unor servicii publice 

 Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice 

o Norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 

achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate 

prin H.G. nr. 395/2016 

 Ordonanța nr. 68/2003 privind serviciile sociale 

o Norme Metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 68/2003 privind 
serviciile sociale, aprobate prin H.G. nr. 539/2005; 

o Contractul pentru acordarea de servicii sociale, încheiat de serviciile publice de asistenţă 
socială cu furnizorii de servicii sociale, aprobat prin Ordinul nr. 71/2005;  

 Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale 

 Legea nr. 448/2006 privind protecția şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată 

Contractarea serviciilor publice către organizații non-guvernamentale este utilizată cu precădere în domeniile 
în care acestea din urmă dețin expertiză și cunoștințe specifice, precum domeniul serviciilor sociale și al altor 

servicii/ produse specifice. În măsura în care valoarea acestor servicii atinge pragul stabilit de legislația în 

domeniul achizițiilor publice84 va fi aplicabilă procedura prevăzută de această lege pentru achiziționarea lor. 

În domeniul serviciilor sociale, posibilitatea contractării acestor servicii este reglementată de legea asistenţei 

sociale, care definește contractarea drept achiziționarea/ concesionarea serviciilor sociale de către autoritățile 
administraţiei publice locale, în baza unui contract.85 De asemenea, O.G. nr. 68/2003 prevede posibilitatea ca 

autoritățile publice de la nivel județean şi local să încheie „contracte de acordare a serviciilor sociale cu 
furnizorii de servicii sociale prevăzuți [de această lege]86” și detaliază elementele principale ale acestui 

contract.87 

Obiectivele contractării serviciilor sociale către furnizori privați sunt următoarele:  

 promovarea parteneriatului public-privat; 

 dezvoltarea şi diversificarea serviciilor sociale de interes local; 

 construcţia unei reţele naţionale de servicii sociale; 

 asigurarea stabilităţii şi continuităţii funcţionării serviciilor sociale; 

 asigurarea calităţii serviciilor sociale; 

 implicarea comunităţii în identificarea, prevenirea şi soluţionarea problemelor sociale; 

 asigurarea accesului, pe criterii nediscriminatorii, a furnizorilor privaţi şi publici de servicii sociale 

la fonduri publice; 

 respectarea dreptului persoanei beneficiare la libera alegere a furnizorului de servicii sociale; 

 optimizarea rezultatelor obţinute în urma furnizării serviciilor sociale; 

                                                           
84 Conform art. 7 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 98/2016 această valoare este 3.376.500 lei.  
85 Art. 6 lit. f) din Legea nr. 292/2011. 
86 Art. 12 alin. (3)-(4) din O.G. nr. 68/2003. 
87 Modelul acestui contract este prevăzut în anexa la Ordinul nr. 71/2005. 
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 performanţa în administrarea serviciilor sociale88. 

 

Potrivit Legii nr. 98/2016, contractarea serviciilor sociale și a altor servicii specifice din domenii precum: 
social, învățământ, sănătate, cultură, administrativ, religie, internațional, poștal, juridic, siguranță89, care 

depășesc plafonul de la art. 7 alin. (1) lit. d) se poate realiza prin procedură specială. Prin urmare, pentru 

atribuirea unui astfel de contract, autoritatea contractantă trebuie se parcurgă următoarele etape: 

1. Anunțarea intenției de a contracta90, printr-un:  

 anunț de participare, sau  

 anunț de intenție valabil în mod continuu 

2. Anunțarea atribuirii contractului, individual (pentru fiecare contract în parte), sau trimestrial (prin 

gruparea tuturor anunțurilor de atribuire). 

Criteriile utilizate pentru atribuirea unui astfel de contract „sunt cel mai bun raport calitate-preţ sau cel mai 

bun raport calitate-cost [...], ținând-se seama de criteriile de calitate şi de sustenabilitate ale serviciilor 

sociale.”91  

Pentru o subcategorie a acestor servicii, respectiv servicii din domeniile sănătate, social şi culturale expres 

enumerate de lege, autoritatea contractantă poate rezerva dreptul de a participa la procedura de achiziție 
publică doar anumitor operatori economici, „cum ar fi persoane juridice fără scop lucrativ, întreprinderi 

sociale şi unităţi protejate, acreditate ca furnizori de servicii sociale, furnizori publici de servicii sociale.”92 

Acești operatori economici trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiții93: 

 să aibă ca scop îndeplinirea unor obiective din domeniul serviciilor respective; 

 să reinvestească profitul în activități ce vizează îndeplinirea scopului său; 

 să fie organizat astfel încât să permită participarea angajaților în cadrul structurilor de conducere sau 

care dețin operatorul, ori a utilizatorilor sau a altor entități interesate; 

 să nu fi încheiat un alt contract, în baza aceleiași proceduri, pentru aceleași servicii și cu aceeași 

autoritate finanțatoare, în ultimii 3 ani. 

Durata maximă a acestor contracte rezervate este de 3 ani. 

Raportat la recomandările cu privire la mecanismele de finanțare a activităților non-profit, constatăm că 

procedura reglementată de legea achizițiilor publice îndeplinește o mare parte dintre acestea. În plus, anumite 
recomandări se regăsesc chiar în principiile generale care guvernează legislația  privind atribuirea contractelor 

de achiziție publică, respectiv: tratamentul egal și nediscriminarea, transparența și proporționalitatea94.  

                                                           
88 Art. 140 alin. (1) din Legea nr. 292/2011 
89 A se vedea Anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016 pentru lista completă a acestor servicii. 
90 Cu excepţia situație în care contractul se atribuie prin procedura de negociere fără publicare prealabilă, în condițiile legii - art. 111 alin. (3) din 
Legea nr. 98/2016. 
91 Art. 111 alin. (4) din Legea nr. 98/2016. 
92 Art. 112 alin. (1) din Legea nr. 98/2016. 
93 Art. 112 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 
94 Art. 2 alin. (2) din Legea nr. 98/2016. 
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2.5. Alte mecanisme de finanțare directă a activităților non-profit 

2.5.1. Mecanismul de subvenții pentru servicii sociale 

 Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate 
juridică, care înființează şi administrează unităţi de asistenţă socială 

 NM de aplicare a Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociaţiilor şi fundaţiilor române 

cu personalitate juridică, care înființează şi administrează unităţi de asistenţă socială - H.G. nr. 

1153/2001 

 Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale 

 Regulamentele cadru de organizare şi funcționare ale serviciilor publice de asistența socială şi a 

structurii orientative de personal, aprobate prin H.G. nr. 797/2017; 

 Nomenclatorul serviciilor sociale şi  regulamentele-cadru de organizare şi funcționare a serviciilor 

sociale, aprobate prin H.G. nr. 867/2015, cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale 

o Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul 

serviciilor sociale – H.G. nr. 118/2014  

Acest mecanism de finanțare este utilizat exclusiv în domeniul furnizării de servicii sociale, definite drept:  

activitatea sau ansamblul de activităţi realizate pentru a răspunde nevoilor sociale, precum şi celor 

speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii 

şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii.95 

Mecanismul se adresează furnizorilor de servicii sociale și are un caracter eterogen, reunind anumite 

caracteristici ale unui mecanism de granturi (selecție competitivă, cerere de finanțare cu descrierea activităților 
și chiar a „partenerilor” din proiect96), cât și caracteristici ale altor mecanisme de finanțare. Astfel, mecanismul 

se aseamănă cu contractarea de servicii, prin stabilirea certă a tipurilor de servicii sociale ce pot fi finanțate, 

respectiv cele prevăzute în Nomenclatorul aprobat prin H.G. nr. 867/201597, spre deosebire de stabilirea doar 

a unei direcții generale de acțiune de către stat.  

Prin H.G. nr. 1153/2001 se stabilește inclusiv nivelul mediu lunar al subvenției care se acordă la nivel central,  

respectiv: 

 250 lei/persoană, pentru centrul rezidențial; 

 175 lei/persoană, pentru centrul de zi; 

 120 lei/persoană, pentru unitatea de îngrijiri la domiciliu; 

 90 lei/persoană, pentru cantina socială sau alte servicii de acordare a hranei98. 

Nivelul mediu lunar al subvenției acordate din bugetul local se stabilește prin hotărâre a consiliului local99, 

ceea ce permite o variație semnificativă a nivelului finanțării. În orice caz, valoarea subvențiilor acordate 

                                                           
95 Art. 27 alin. (1) din Legea nr. 292/2011.   
96 Pct. 6.3 din Anexa nr. 1A din Normele Metodologice aprobate prin H.G. nr. 1153/2001 
97 necesitatea acreditării serviciile sociale precum și a furnizorilor de servicii sociale este prevăzută de Legea nr. 197/2012,  iar  normele 

metodologice de aplicare a acesteia detaliază procedura aferentă. 
98 Art. 2 alin. (1) din H.G. nr. 1153/2001 
99 Art. 3 alin. (3) din H.G. nr. 1153/2001 
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furnizorilor privați de servicii sociale nu poate depăși costul serviciilor comparabile oferite de unitățile de 

asistenţă socială organizate ca instituţii publice100. 

De asemenea, mecanismul se aseamănă cu subsidiile prin modalitatea de programare a acestuia – având ca 
obiectiv asigurarea unei continuități în finanțare – precum și prin acoperirea inclusiv a unor cheltuieli 

administrative de gospodărire și de personal ale entității solicitante. 

Finanțările sunt acordate organizațiilor non-guvernamentale și cultelor religioase recunoscute, la nivel central 
de către Ministerul Muncii și Justiției Sociale și la nivel local de consiliile locale. Solicitanții trebuie să fie 

acreditați ca furnizori de servicii sociale, să dețină licență de funcționare pentru serviciile sociale pentru care 
solicită subvenție și să administreze unităţi de asistenţă socială care se adresează beneficiarilor dintr-un județ 

(pentru a putea primi subvenții de la bugetele locale), respectiv din cel puțin două județe (pentru subvenții de 

la bugetul central). A se vedea Anexa nr. 9 pentru o prezentare detaliată a acestui mecanism de finanțare. 

Raportat la recomandările din domeniu: 

1. mecanismul nu asigură implicarea ONG-urilor în procesul de stabilire a priorităților de 
finanțare sau a componenței comisiilor de evaluare a proiectelor. Cadrul serviciilor sociale care 

pot fi finanțate este prestabilit de Nomenclatorul serviciilor sociale (H.G. nr. 1153/2001); 

2. autonomia programatică a ONG-urilor beneficiare este moderată: deși durata convenției de 

finanțare este medie, de până la 12 luni, selecția aplicațiilor se face în anul anterior acordării finanțării, 

iar finanțarea acoperă inclusiv costuri administrative – toate acestea fiind elemente pozitive - 

compunerea comisiei de evaluare nu asigură independența acesteia de autoritatea finanțatoare, iar 

tranșele de plată se acordă lunar (pe bază de raport de activitate, cu excepția primei luni), ceea de 

îngreunează nejustificat activitatea ONG-urilor; 

3. finanțarea este guvernată de criterii clare, obiective și nediscriminatorii într-o măsură 

satisfăcătoare: cerințele de eligibilitate a solicitanților și criteriile de evaluare a aplicațiilor, atât la 

nivel central cât și local, sunt prevăzute în normele de aplicare a legii. Pentru finanțările acordate la 

nivel local, grila de evaluare se aprobă prin hotărâre a consiliului local; 

4. finanțarea este alocată printr-o procedură transparentă și previzibilă, astfel că nu necesită 

informarea sistematică a potențialilor solicitanți: termenul de depunere a aplicației este ultima zi 

lucrătoare a lunii septembrie din fiecare an, pentru selecția de finanțare anuală, iar în cazul organizării 
unor selecții suplimentare de finanțare, autoritățile finanțatoare au obligația de a le anunța în presa 

locală sau centrală, după caz. De asemenea, mecanismul prevede cerințe adecvate de transparență a 
informațiilor cu privire la finanțările acordate; 

5. cerințele de acordare a finanțărilor nu sunt proporționale cu valoarea finanțării acordate: deși 

numărul de documente solicitate la momentul aplicației este foarte redus (3 documente), acestea 
trebuie depuse în format tipărit, în plic închis. Mai mult, cerința de raportare lunară este împovărătoare 

și excesiv de birocratică pentru organizațiile non-guvernamentale, în special raportat la valoarea 
subvenției (cel puțin la nivel central), care este disproporționat de mică față de costurile reale de 

furnizare a serviciilor. Această cerință este cu atât mai dezavantajoasă pentru organizațiile non-

guvernamentale, ținând cont de faptul că nedepunerea raportării până la data de 5 a lunii consecutive, 
conduce la neacordarea subvenției pentru luna următoare; 

6. mecanismul permite finanțarea pe termen mediu a serviciilor dar acoperă decât o mică parte a 
costurilor reale ale activităților: selecția aplicațiilor în anul anterior celui pentru care se solicită 

                                                           
100 Art. 2 alin. (1) din Legea nr. 34/1998. 
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finanțare și posibilitatea contractării pentru 12 luni asigură o oarecare stabilitate a finanțării însă 
valoarea redusă a subvenției și cerințele de reportare reduc eficiența mecanismului; 

7. doar cadrul general al mecanismului este stabilit prin lege, celelalte elemente importante fiind 
detaliate prin normele de aplicare, respectiv: selecția aplicațiilor în sistem competitiv, termenul 

anual de depunere a aplicației și transparența procedurii de acordare a finanțării, valoarea subvenției, 

criteriile de selecție. Nu sunt stabilite garanții privind asigurarea imparțialității evaluării, iar ONG-

urile nu contribuie la stabilirea priorităților de finanțare. 

Ca elemente de bună practică ale mecanismului menționăm: 

 organizarea selecției publice în anul anterior celui pentru care se solicită finanțarea, ceea ce reprezintă 

un aspect foarte important pentru că permite previzionarea și continuitatea finanțării; 

 numărul redus de documente solicitate în cadrul selecției pentru acordarea finanțării. Acest lucru este 

facilitat de faptul că verificarea îndeplinirii unora din condițiile prevăzute de lege se realizează prin 
consultarea unor documente aflate deja în evidența autorității finanțatoare sau în dosarul de acreditare 

a furnizorului de servicii sociale. 

2.5.2. Finanțări pentru cultele religioase recunoscute 

 O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult 

aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată 

 Norme Metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001, aprobate prin H.G. nr. 

1470/2002 

Pe lângă subsidiile prezentate în secțiunea 2.1. a acestui capitol, cultele religioase pot beneficia de finanțare 

de la bugetele locale, în completarea fondurilor proprii, pentru activități precum: întreținerea unităţilor de cult 
și a bunurilor aflate în patrimoniul cultural naţional mobil, construirea sau repararea lăcașurilor de cult, 

înființarea și menținerea muzeelor cultural-religioase, a sediilor administrative, a unităţilor de învățământ 
teologic, a clădirilor utilizate ca așezăminte de asistenţă socială/ medicală, și servicii medicale sau de asistenţă 

socială oferite de acestea.101   

Având în vedere că acest mecanism de finanțare nu se adresează organizațiilor non-guvernamentale, ci doar 
cultelor religioase recunoscute, acesta nu va fi analizat prin raportare la recomandările specifice mecanismelor 

de finanțare a activităților nonprofit derulate de ONG-uri, fiind prezentat în cadrul acestui raport cu titlu de 

informare  

Pe de altă parte, remarcăm lipsa unei proceduri competitive de acordare a finanțării din cadrul acestui 

mecanism, precum și faptul că acesta este uneori coroborat cu cadrul general privind finanțarea activităților 
nonprofit, existând o aplicare neunitară în acest domeniu. 

 

2.5.3. Asocierea public-privat 

 Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată 
o Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale 

o Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenței domestice, republicată 

                                                           
101 Art. 3 alin. (3) din O.G. nr. 82/2001.  
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Potrivit art. 36 alin. (7) lit. a) din Legea nr. 215/2001, consiliul local poate hotărî “cooperarea sau asocierea 
cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanțării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, 

servicii sau proiecte de interes public local”, cu respectarea altor prevederi legale aplicabile.  

Potrivit interpretării generale dată de instanțele de judecată acestei prevederi:  

scopul cooperării sau al asocierii este unic, constând în finanțarea și deopotrivă realizarea unor 

acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local, ceea ce presupune că rolul autorităţii 
publice locale nu poate fi limitat doar la finanțare, aceasta trebuind să se implice în mod activ si 

efectiv în realizarea acelor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local.102  
 

Nedetalierea, în cuprinsul legii, a condițiilor acestei asocieri a generat neclaritate privind conținutul acesteia 

și delimitarea ei de alte forme de susținere a activităților non-profit, precum acordarea de finanțări 
nerambursabile. Aceste aspecte au fost clarificate în jurisprudența instanțelor, după cum urmează:  

 
În măsura în care autoritatea publica locală intenționează să aibă doar rolul de finanțator ea trebuie 

să recurgă la dispozițiile Legii nr. 350/2005, să urmeze procedurile speciale prevăzute de această 

lege, iar finanțarea să fie făcută cu respectarea condițiilor de transparență și utilitate prevăzute de 
acest act normativ.  

 
Este adevărat că domeniul de aplicare al Legii nr. 350/2005 este limitat la încheierea unor contracte 

de finanțare nerambursabilă, în vederea desfăşurării unor activităţi nonprofit, care să contribuie la 

realizarea unor acţiuni sau programe de interes public și că o persoana fizică sau juridică are dreptul 
de a opta între încheierea unui contract de asociere în condiţiile art. 36 alin. 7 din Legea nr. 215/2001 

și încheierea unui contract de finanțare nerambursabilă în condiţiile Legii nr. 350/2005, această 
opțiune nu poate fi făcută însă după bunul plac ci cu respectarea normelor imperative prevăzute de 

fiecare din cele două legi.  

 
Scopul disp. art. 36 alin. 7 din Legea nr. 215/2001 nu este însă acela de a eluda aplicarea unor 

dispoziții prevăzute de legi speciale, cum este Legea nr. 350/2005, ceea ce înseamnă ca nu este 
permisă încheierea unui acord de asociere prin care se maschează practic o finanțare 

nerambursabila103. 

 
În ceea ce privește acțiunile sau serviciile publice care pot fi implementate în cadrul unor astfel de asocieri 

între autoritățile publice locale și organizații non-guvernamentale, menționăm în primul rând prestarea de 
servicii sociale, inclusiv în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice.  

 

De asemenea, Legea nr. 217/2003 dispune în mod expres că parteneriatul/ asocierea public – privat este una 
din modalitățile de finanțare a activităţilor vizând prevenirea şi combaterea violenței domestice, alături de alte 

mecanisme de finanțare.  

Servicii sociale pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice pot fi publice, private sau în 

parteneriat public - privat. […] 

                                                           
102 Hotărârea Curții de Apel Alba Iulia 453/CA/2009, https://www.avocatura.com/speta-106377-contencios-administrativ-si-fiscal--anulare-act-

emis-de-aut.html#ixzz5aEttKiQu 
103 Hotărârea Curții de Apel Alba Iulia 453/CA/2009, https://www.avocatura.com/speta-106377-contencios-administrativ-si-fiscal--anulare-act-

emis-de-aut.html#ixzz5aEttKiQu 
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Finanţarea serviciilor sociale pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, organizate în 
sistem public sau, după caz, în parteneriat public sau public-privat, se asigură din bugetele locale, 

din finanţări de la bugetul de stat prin programe de interes naţional, precum şi din diferite tipuri de 
finanţări nerambursabile sau rambursabile sau, după caz, din bugetul de stat.104  

 

Având în vedere reglementarea extrem de generală a acestui mecanism de finanțare și lipsa unei proceduri 
publice de selecție a beneficiarilor, acesta nu poate garanta îndeplinirea recomandărilor din domeniu (ex: 

criterii obiective și nediscriminatorii de selecție,  procedură transparentă și previzibilă de selecție etc). 

2.6. Mecanisme alternative de finanțare (credit fiscal)  

 Codul Fiscal (Legea nr. 227/2015) 

 

Mecanismele alternative de finanțare a organizațiilor non-guvernamentale prevăd acordarea unor facilități 

fiscale contribuabililor persoane fizice sau juridice care direcționează un anumit procent din venitul sau 

profitul lor către astfel de entități. 

În înțelesul Codului Fiscal, organizațiile nonprofit reprezintă:   

orice asociație, fundație, casă de ajutor reciproc sau federație înființată în România, în conformitate cu 

legislația în vigoare, dar numai dacă veniturile şi activele asociației, casei de ajutor reciproc, fundației sau 

federației sunt utilizate pentru o activitate de interes general, comunitar sau fără scop patrimonial105. 

2.6.1. Deducerea sumelor acordate drept sponsorizare şi/sau mecenat din profitul/venitul impozabil , în limita 

a 20% din profit/ venit, sau, după caz, 0,5% din cifra de afaceri. 

Potrivit art. 25 alin. (4) lit. i) din Codul Fiscal, constituie cheltuieli nedeductibile:  

 cheltuielile de sponsorizare şi/sau mecenat şi cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit 

legii; contribuabilii care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat, [...], precum şi cei care 

acordă burse private [...]scad sumele aferente din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii 

minime dintre următoarele: 

1.valoarea calculată prin aplicarea a 0,5% la cifra de afaceri; pentru situațiile în care reglementările 

contabile aplicabile nu definesc indicatorul cifra de afaceri, această limită se determină potrivit 

normelor; 

2.valoarea reprezentând 20% din impozitul pe profit datorat. 

O prevedere similară se aplică microîntreprinderilor care efectuează sponsorizări,  în conformitate cu art. 56 

alin. (11)din Codul Fiscal (introdus prin OUG nr. 25/2018): 

 Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994, cu 
modificările şi completările ulterioare, pentru susţinerea entităților nonprofit şi a unităților de cult, 

care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, potrivit legii, 
scad sumele aferente din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor până la nivelul valorii 

reprezentând 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul în care 

au înregistrat cheltuielile respective. 

                                                           
104 Art. 16 alin. (1) și (4) din Legea nr. 217/2003 
105 Art. 7 pct. 24 din Codul Fiscal.  



  

62 
 

 
De asemenea, art. 68 alin. (5) lit. a) din Codul Fiscal stabilește că în cazul impozitului pe venitul realizat din 

activități independente106 sunt deductibile limitat „cheltuielile de sponsorizare, mecenat, precum şi pentru 

acordarea de burse private, efectuate conform legii, în limita unei cote de 5% din baza de calcul”.  

2.6.2. Mecanismul procentual / mecanismul 2%, care permite contribuabililor să dispună asupra destinației 

unui procent din impozitul pe venit datorat de persoane fizice către organizații nonprofit și unități de cult. 

Potrivit acestui mecanism contribuabilii persoane fizice pot solicita redirecționarea unei sume de  până la 2%, 

respectiv 3,5% din impozitul pe venit, după cum urmează: 

a)în cotă de 2% pentru susţinerea entităților nonprofit care se înființează şi funcționează în condițiile 

legii şi a unităților de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii; sau 

b)în cotă de 3,5% pentru susţinerea entităților nonprofit şi a unităţilor de cult, care sunt furnizori de 

servicii sociale acreditaţi cu cel puţin un serviciu social licenţiat, în condiţiile legii. 

Categorii de venituri impozabile cărora le sunt aplicabile aceste prevederi sunt: veniturile din salarii şi 
asimilate salariilor (art. 79 alin. (1) și (4), veniturile provenite din drepturi de proprietate intelectuală (art. 72 

alin. (8), venitul din pensii (art. 102 alin. (1), veniturile obținute din activitate sportivă (art. 681 din Codul 

fiscal) și alte venituri/ câștiguri, în condițiile legii. 

Posibilitatea redirecționării cotei de 3,5% din impozitul pe venit pentru susţinerea entităților care furnizează 

servicii sociale a fost introdusă recent prin modificările aduse Codului Fiscal prin OUG nr. 25/2018, pentru a 
asigura finanțarea activităţii acestora. Anterior acestei modificări contribuabilii puteau dispune doar asupra 

destinației procentului de cel mult 2% din impozitul pe venit, în vederea susținerii entităților nonprofit, a 

unităţilor de cult sau pentru oferirea de burse private.  

3. Mecanisme de finanțare indirectă  

Susținerea indirectă a organizațiilor non-guvernamentale către stat se realizează prin scutirea acestora de la 

plata unor taxe sau impozite pentru bunurile mobile sau imobile, aflate în proprietate sau deținute și utilizate 

de acestea pentru desfășurarea unor activități non-profit.  

Astfel, potrivit art. 456 alin. (1) lit. c), d), m), u), w), sunt scutite de la impozitul pe clădiri următoarele 

categorii:  

 clădirile aflate în proprietatea fundațiilor înfiinţate prin testament constituite, conform legii, cu scopul 

de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu 
caracter umanitar, social şi cultural; 

 clădirile care, prin destinaţie, constituie lăcaşuri de cult, aparţinând cultelor religioase recunoscute 

oficial, asociaţiilor religioase şi componentelor locale ale acestora, precum şi casele parohiale, cu 

excepţia încăperilor folosite pentru activităţi economice; 

 clădirile [...] fundaţiilor proprii înfiinţate de Academia Română, în calitate de fondator unic, cu 

excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice; 

 clădirile aflate în proprietatea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din 

România, cu statut de utilitate publică, precum şi cele închiriate, concesionate sau primite în 

                                                           
106 activităţile independente cuprind „activităţi de producție, comerț, prestări de servicii şi veniturile din profesii liberale,  realizate în mod 

individual şi/sau într-o formă de asociere, inclusiv din activităţi adiacente.” (art. 67 alin. (1) din Codul Fiscal) 
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administrare ori în folosinţă de acestea de la o instituţie sau o autoritate publică, cu excepţia 
încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice; 

 clădirile deţinute sau utilizate de către întreprinderile sociale de inserţie. 

De asemenea, următoarele categorii de clădiri pot fi exceptate de la impozitare sau pot beneficia de reducerea 

impozitului prin hotărâre a Consiliului Local, în conformitate cu art. 456 alin. (2) lit. c)-d) din Codul Fiscal:  

 clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi 

întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;  

 clădirile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ. 

 
Similar cu regimul fiscal aplicabil anumitor categorii de clădiri, beneficiază de scutiri de impozit următoarele 

categorii de terenuri, potrivit art. 464 alin. (1) lit. c), d), p), x), y): 

 terenurile fundaţiilor înfiinţate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întreţine, 

dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, 
social şi cultural; 

 terenurile aparţinând cultelor religioase recunoscute oficial şi asociaţiilor religioase, precum şi 

componentelor locale ale acestora, cu excepţia suprafețelor care sunt folosite pentru activităţi 

economice; 

 terenurile Academiei Române şi ale fundaţiilor proprii înfiinţate de Academia Română, în calitate de 

fondator unic, cu excepţia terenurilor care sunt folosite pentru activităţi economice; 

 terenurile deţinute sau utilizate de către întreprinderile sociale de inserţie; 

 terenurile aflate în proprietatea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din 

România, cu statut de utilitate publică, precum şi cele închiriate, concesionate sau primite în 

administrare ori în folosinţă de acestea de la o instituţie sau o autoritate publică, cu excepţia 
terenurilor care sunt folosite pentru activităţi economice. 

 
Suplimentar, potrivit alin. (2) al art. 464 lit. d), e), f), consiliile locale pot decide scutirea sau reducerea acestui 

impozit pentru:  

 terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi 

întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale; 

 terenurile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ; 

 terenurile aparţinând asociaţiilor şi fundaţiilor folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ. 

 

Facilitățile fiscale acordate unor categorii de entități care desfășoară activități non-profit se aplică și 
impozitului pentru bunuri mobile, precum mijloacele de transport, în baza art. 469 alin. (1) lit. l), m), p). 

Astfel, sunt exceptate de la impozitare:  

 mijloacele de transport ale fundaţiilor înfiinţate prin testament constituite conform legii, cu scopul de 

a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter 
umanitar, social şi cultural; 

 mijloacele de transport ale organizaţiilor care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii 

sociale în unităţi specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, 

activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, 
persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii; 

 mijloacele de transport deţinute de către organizațiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale. 
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De asemenea, art. 67 alin. (5) din Legea nr. 69/2000 prevede scutirea structurilor sportive fără scop lucrativ 

de impozite şi taxe locale. 

VI. Concluzii 

Adriana Iordache 

 

În cadrul acestei analize au fost identificate o serie de mecanisme competitive de finanțare publică, respectiv: 

mecanisme de acordare de granturi, mecanismul de contractare de servicii, mecanismul de subvenții pentru 
servicii sociale, precum și mecanisme de alocare de resurse în mod necompetitiv, precum sprijinul acordat 

unor organizații non-guvernamentale în mod direct (subsidii de la bugetul de stat sau fonduri din taxe 

parafiscale). Mecanismele de finanțare publică a activităților non-profit prevăzute de legislația română, în 
special cele de acordare a granturilor și cel de subvenții pentru servicii sociale, au ca scop principal 

implementarea unor politici guvernamentale în domenii specifice, cu precădere în domeniile social, cultural 

sportiv și cooperare internațională.  

Un prim aspect pozitiv al cadrului general de susținere a activităţilor non-profit de interes general derulate de 

organizațiile non-guvernamentale este multitudinea surselor din care se poate acorda finanțare. După cum se 
practică și la nivelul altor state, majoritatea mecanismelor de finanțare (mecanisme de granturi, subsidii, 

contractare, subvenții) au ca sursă bugetul de stat, prin bugetele unor instituții publice centrale sau locale. 
Mecanismele stabilite de legislația română prevăd însă și multe dintre celelalte surse de finanțare menționate 

în literatura de specialitate, respectiv: fonduri colectate din încasările loteriei (mecanismul de granturi AFCN), 

asistența oficială pentru dezvoltare (mecanismul de granturi pentru cooperare internațională), fonduri 
colectate prin intermediul unor taxe legate de mediu (mecanismul pentru granturi din Fondul pentru mediu), 

alte taxe pe diverse bunuri culturale sau artistice (mecanismul AFCN, timbrele culturale)107, precum și 

mecanismul procentual (individual și corporatist). 

De asemenea, există o diversitate a instituțiilor publice care pot oferi sprijin financiar prin intermediul 

diferitelor mecanisme de finanțare, atât organizațiilor non-guvernamentale cât și altor entități, precum 
persoane fizice, persoane juridice de drept public sau culte religioase recunoscute. După cum am arătat în 

cadrul analizei, un număr semnificativ de ministere sunt implicate în implementarea sau în coordonarea 
aplicării mecanismelor de granturi specifice domeniului lor de activitate. Mai mult, autoritățile publice locale 

au la dispoziție și mecanismul de asociere public-privat, prevăzut de Legea administraţiei publice locale, prin 

care pot coopera cu ONG-uri, în vederea finanțării şi realizării în comun a unor activități sau proiecte de 
interes local. Legislația română prevede și o serie de instituții specializate în distribuirea de fonduri publice 

pentru susținerea activităților non-profit, precum: Administrația Fondului Cultural Naţional (AFCN), 

Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) și Agenția de Cooperare pentru Dezvoltare (RoAid).  

Un număr redus de organizații non-guvernamentale se bucură de sprijin instituțional din partea statului, prin 

alocări directe de la bugetul de stat, sub formă de subsidii. Celelalte organizații non-guvernamentale au la 
dispoziție alte mecanisme de finanțare, în special cele de acordare a granturilor și cel de subvenții în domeniul 

social. Acestea sunt însă adesea axate pe anumite domenii de activitate, considerate prioritare de către stat. 
Mai mult, doar câteva dintre aceste mecanisme acordă finanțare multianuală (de ex. mecanismul de granturi 

AFCN), vasta majoritate a mecanismelor de granturi oferind finanțări pentru activități mai mult sau mai puțin 

                                                           
107 Până în decembrie 2018 mecanismul ANABI prevedea și acordare de finanțări din sume provenite din valorificarea bunurilor conf iscate. 
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punctuale, respectiv pentru proiecte cuprinse între o lună și un an. Design-ul mecanismelor de granturi acoperă 
primordial și uneori exclusiv, costurile necesare pentru desfășurarea proiectelor. Cheltuie lile legate de 

administrarea și creșterea capacității organizațiilor non-guvernamentale sunt eligibile pentru organizațiile care 
activează în anumite domenii pentru care se acordă finanțare, în anumite limite și în măsura în care constituie 

o componentă indispensabilă a proiectului. Mecanismul de subsidii de la bugetul de stat acoperă costurile 

administrative și de infrastructură ale anumitor organizaţii non-guvernamentale stabilite de lege, care 
activează în general în domenii precum: protecția persoanelor cu dizabilități, promovarea drepturilor 

minorităților naționale. Acești factori limitează accesul egal al organizațiilor non-guvernamentale la fonduri 
publice pentru proiecte/ programe pe termen mediu sau lung și pentru acoperirea costurilor organizaționale, 

având un impact negativ asupra sustenabilității și autonomiei programatice a acestora. 

Un număr limitat de mecanisme accesibile tuturor organizațiilor non-guvernamentale permit atât finanțarea 
de programe/ proiecte de lungă durată cât și acoperirea costurilor administrative și de infrastructură, 

contribuind astfel la dezvoltarea societății civile per ansamblu. Acestea sunt mecanismul de contractare a 
serviciilor publice și mecanismele de facilități fiscale prevăzute de Codul Fiscal (deducerea sumelor acordate 

drept sponsorizare din profit/venit și mecanismul 2%). 

Raportat la recomandările specifice privind design-ul mecanismelor de finanțare directă a activităților non-

profit derulate de ONG-uri, concluzionăm următoarele: 

1. Implicarea ONG-urilor în procesul de stabilire a priorităților de finanțare și în celelalte etape ale procesului 
de finanțare este în general redusă, fiind întâlnită la mecanismul AFCN și într-o mai mică măsură la cel 

de granturi pentru cooperare internațională; 

2. Mecanismele de granturi susțin într-o mică măsură autonomia programatică a ONG-urilor beneficiare, în 
special din cauza duratei scurte a contractelor de finanțare, care în vasta majoritate a cazurilor se 

circumscriu anului bugetar. Principala excepție de la această regulă o constituie tot mecanismul AFCN;  
3. În majoritatea cazurilor finanțarea directă a activităților non-profit derulate de ONG-uri este guvernată de 

criterii clare și nediscriminatorii, în special în cazul mecanismelor  de granturi, de subvenții pentru servicii 

sociale sau de contractare de servicii. Un exemplu de bună practică întâlnit la mecanismele AFCN și „Eco-
Civic-Conștientizare” îl reprezintă obligativitatea furnizării grilelor de evaluare corespunzătoare fiecărui 

proiect, la cererea solicitantului sau de a publica sinteza grilelor de evaluare ale fiecărui proiect din oficiu. 
La polul opus se află mecanismul de asociere public-privat, care nu are la bază criterii transparente și 

nediscriminatorii de selecție a organizațiilor/ activităților non-profit pentru care se acordă resurse publice; 

4. Majoritatea mecanismelor analizate (mecanismele de granturi, cel de subvenții pentru servicii sociale și 
cel de contractare) prevăd alocarea resurselor printr-o procedură competitivă, asigurând un nivel 

satisfăcător de transparentă, în general prin publicarea informațiilor relevante pe site-ul autorităţii 
finanțatoare sau după caz, în Monitorul Oficial sau în presă. Remarcăm însă dispersarea acestor informații 

și uneori chiar dificultatea identificării lor de către potențialii solicitanți. Procedura competitivă nu este 

reglementată în cadrul mecanismului de asociere public privat; 
5. Cerințele privind acordarea finanțărilor publice prin procedură competitivă sunt adesea disproporționat de 

birocratice, raportat la cuantumul finanțărilor acordate. În cazul mecanismelor de granturi și al celui de 
subvenții pentru servicii sociale, numărul de documente solicitate la momentul selecției este cuprins între 

3 (mecanismul de subvenții) și 20 (granturi pentru cooperare internațională). În cele mai multe cazuri, 

aplicațiile se transmit în format tipărit, uneori în mai multe exemplare. Excepție face modelul AFCN și 
mecanismele de finanțare pentru cooperare internațională și pentru românii de pretutindeni. În general, 

nivelul minim de cofinanțare solicitat este de 10%, iar avansul nu se acordă în toate cazurile. O excepție 
notabilă o constituie mecanismele de granturi pentru cooperare internațională, respectiv cel de granturi 

pentru românii din afara granițelor, care nu prevăd o cofinanțare minimă și permit acordarea unui avans 
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de 100%. Au fost identificate și cazuri în care cerințele de raportare sunt excesive, cum ar fi cazul 
mecanismului de subvenții pentru servicii sociale, unde raportarea se face lunar; 

6. După cum am arătat, mecanismele de granturi rareori permit finanțarea pe termen lung a activităţilor sau 
acoperirea costurilor de dezvoltare organizațională și acoperă în mică măsură costuri de infrastructură; 

7. În cazul mecanismelor competitive de finanțare, o parte semnificativă a elementelor esențiale ale unui 

astfel de mecanism, precum selecția publică a proiectelor, nediscriminarea și tratamentul egal al 
solicitanților, criteriile de selecție, transparența procedurilor și anunțarea publică a rezultatelor selecției, 

sunt reglementate prin lege sau ordonanță și detaliate prin  norme de aplicare. De multe ori însă, lipsesc 
dispoziții referitoare la asigurarea imparțialității evaluării proiectelor propuse și la evitarea conflictelor de 

interese, precum și la participarea ONG-urilor la procesul de stabilire a priorităților de finanțare și de 

determinare a regulilor competiției. 
 

Raportat la recomandările cu privire la cadrul general al finanțării publice remarcăm următoarele: 

8. O problemă semnificativă a cadrului legal privind acordarea finanțărilor publice o constituie lipsa de 

uniformitate și predictibilitate a cerințelor și procedurilor aplicabile pentru obținerea acestor finanțări. 

Acest lucru este aplicabil cu atât mai mult în cazul mecanismelor de acordare a granturilor, având în vedere 
existența multiplelor mecanisme “sectoriale” de finanțare care duc la eludarea cadrului general și 

generează confuzie și o aplicare neunitară; 
9. În ceea ce privește domeniile pentru care se acordă finanțare publică, există mecanisme multiple de 

finanțare a serviciilor sociale (mecanismul de subvenții, mecanismului general de granturi, aplicabil și în 

domeniul social, programele de interes național, contractarea de servicii, asocierea public-privat), uneori 
fără o delimitare clară între acestea. De asemenea, există multiple forme de susținere a cultelor religioase, 

atât prin subsidii alocate direct de la bugetul de stat, prin mecanismul specific de susținere a unor activități 
ale acestora, cât și prin mecanismului general de granturi și cel de subvenții pentru servicii sociale, ambele 

putând fi  accesate și de cultele religioase. Pe de altă parte, constatăm absența, cu câteva excepții, a unor 

mecanisme dedicate organizațiilor non-guvernamentale din alte domenii considerate prioritate de 
standardele internaționale, precum: promovarea drepturilor omului, advocacy și monitorizarea politicilor 

publice, promovarea egalității de gen și a drepturilor minorităților. O excepție notabilă o constituie 
sprijinul instituțional sub formă de subsidii acordat organizaţiilor aparținând minorităților (etnice) 

naționale. Alte exemple includ aplicarea mecanismului general de granturi pentru finanțarea proiectelor 

vizând guvernarea transparentă şi participativă de la nivelul Municipiului Iași și sprijinirea acțiunilor 
externe de promovare a democrației, a bunei guvernări şi a drepturilor omului, prin mecanismul de granturi 

pentru cooperare internațională pentru dezvoltare.  
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Anexa nr. 1: Prezentarea detaliată a cadrului general de acordare a granturilor   

 

 Criterii de analiză Cadrul general al acordării granturilor pentru activități nonprofit (Legea 

350/2005) 

1.  Autoritate 

finanțatoare 

 orice autoritate publică, inclusiv autoritatea judecătorească 

 orice instituţie publică de interes general, regional sau local 108 

2.  Buget din care se 

acordă finanțarea 

 bugetul de stat,  

 bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor sociale de 

sănătate, 

 bugetele fondurilor speciale,  

 bugetul Trezoreriei Statului,  

 bugetele locale,  

 bugetele instituțiilor publice finanţate din venituri extrabugetare,  

 ajutoare financiare externe acordate României sau instituţiilor publice şi 

credite externe contractate ori garantate de către stat sau de autorităţi ale 
administraţiei publice locale,  

 împrumuturi interne contractate de autorităţi ale administraţiei publice 

locale109 

Excepție: finanțările acordate din fonduri externe nerambursabile110. 

3.  Domeniu de 

finanțare 

[Orice] activităţi nonprofit care să contribuie la realizarea unor acţiuni sau 

programe de interes public general, regional sau local111  

 
Excepții:  

 activităţi generatoare de profit  

 activităţi din domeniile reglementate de Legea nr. 182/2002 privind 

protecţia informațiilor clasificate 

 fondurile speciale de intervenție în caz de calamitate şi de sprijinire a 

persoanelor fizice sinistrate112. 

4.  Entități eligibile 

pentru finanțare 

 persoane fizice  

 persoane juridice fără scop patrimonial: asociații sau fundații  

 culte religioase recunoscute. 

 
Derogare: Pentru contractele finanţate din Programul general «Solidaritatea 

şi gestionarea fluxurilor migratorii» pentru perioada 2007-2013, solicitanții 

trebuie să fie persoane juridice de drept public sau privat. 113 

5.  Planificare 

strategică și 

consultarea 

 Autorităţile finanţatoare stabilesc un program anual propriu pentru 

acordarea de finanţări nerambursabile [...]. Programul anual poate 
cuprinde una sau mai multe sesiuni de selecţie a proiectelor.114 

                                                           
108 Art. 2 lit. b) din Legea nr. 350/2005. 
109 Art. 2 lit. g) din Legea nr. 350/2005.  
110 Art. 3 alin. (2) din Legea nr. 350/2005. 
111 Art. 2 lit. f), art. 3 alin. (2) - Legea nr. 350/2005 
112 Art. 3 alin. (3)-(4) din Legea nr. 350/2005. 
113 Art. 2 lit. h), art. 3 alin. (1)-(11) din Legea nr. 350/2005 
114 Art. 15 alin. (1)-(2) din Legea nr. 350/2005. 
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beneficiarilor în 

stabilirea 

priorităților de 

finanțare 

 Nu se prevede necesitatea consultării/ implicării ONG-urilor în elaborarea 

programului anual.  

6.  Durata proiectelor 

finanțate  

(anual/ multianual) 

Nereglementată în mod expres. 

 
Alte prevederi referitoare la bugetarea finanțărilor: 

 Atribuirea de contracte de finanţare nerambursabilă se va face în limita 

fondurilor publice alocate programelor aprobate anual în bugetele 

autorităţilor finanţatoare.115 

 Cheltuielile eligibile vor putea fi plătite în baza unui contract de 

finanţare nerambursabilă numai în măsura în care sunt justificate şi oportune 
şi au fost contractate în anul bugetar în care se desfășoară contractul.116 

7.  Cheltuieli eligibile/ 

neeligibile 

 Nu se enumeră cheltuielile eligibile. 

 Activități neeligibile: activităţi ce presupun dezvoltarea infrastructurii 
solicitantului, cu excepţia cazului în care aceasta reprezintă o componentă 

indispensabilă proiectului.117 

8.  Capacitate tehnică 

şi capacitate 

financiară solicitată 

După caz: 

 înregistrare ca persoană juridică  

 înregistrare/ atestare ori apartenență din punct de vedere profesional, în 

conformitate cu prevederile legale din România. 118 
 

- dispozițiile se completează cu legislația privind achizițiile publice, care fac 

referire la capacități de producție, asigurarea calității și de prestare a unor 
activități de cercetare. 

9.  Nivelul și tipul de 

cofinanțare solicitat 

 minimum 10% din valoarea totală a finanțări  

(cu anumite derogări) 119 

10.  Tranșe de plată  Autoritatea finanțatoare şi beneficiarul pot stabili în contractul de 

finanțare nerambursabilă ca plățile către beneficiar să se facă în tranșe, în 

avans, în raport cu faza de execuție a proiectului şi cu cheltuielile aferente, 
în funcţie de evaluarea posibilelor riscuri financiare, de durata şi evoluţia în 

timp a activităţii finanţate ori de costurile interne de organizare şi funcționare 
ale beneficiarului. 

 Autoritatea finanțatoare nu va elibera beneficiarului ultima tranșă a 

finanțării nerambursabile mai înainte de validarea raportului final de 

activitate şi a raportului financiar [...]. 120 

                                                           
115 Art. 10 din Legea nr. 350/2005. 
116 Art. 13 din Legea nr. 350/2005. 
117 Art. 3 alin. (5) din Legea nr. 350/2005 
118 Art. 21 – Legea 350/2005. 
119 Art. 4 lit. g) din Legea nr. 350/2005. 
120 Art. 37 alin. (1)-(2) din Legea nr. 350/2005.  
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11.  Cerințe de 

transparență și 

publicitate în 

procesul de 

acordare a 

finanțărilor 

Se prevede obligativitatea publicării în Monitorul Oficial Partea a Vl-a a 
următoarelor documente: 

 Programul anual stabilit de fiecare autoritate  pentru acordarea finanțărilor; 

 anunțului de participare/ intenția de a atribui contracte de finanțare, care 
trebuie mediatizat şi prin alte mijloace de informare (cotidian central/local şi 

pe site-ul autorităţii finanţatoare); 

 anunțul de atribuire a contractului de finanțare (pentru autoritățile 

finanţatoare de interes general sau regional); 

 Raportul anual cu privire la contractele de finanțare nerambursabilă 

încheiate în cursul anului fiscal. Raportul se publică și pe site-ul propriu al 
autorităţii finanţatoare de interes general sau regional121. 

12.  Procedura de 

atribuire a 

finanțării  

• selecție publică 
(DA/NU) 

• termen depunere 

aplicație 

 DA. Atribuirea finanțărilor se face exclusiv pe baza selecției publice de 

proiecte, în urma selectării acestora de către o comisie, pe baza unor principii 

prevăzute de lege (libera concurență, transparența, tratamentul egal etc).122 

 Autoritatea finanțatoare stabilește în anunțul de participare data limită 

pentru depunerea propunerilor, care este de: 
o min. 30 zile (procedură standard) 

o min. 15 zile (în caz de urgență, cu obligația motivării)123 

13.  Compunerea și 

constituirea comisiei 

de evaluare 

Comisia de evaluare se constituie în condiţiile legii achizițiilor publice (fără 
obligativitatea independenței de autoritatea finanțatoare)124. 

14.  Asigurarea 

imparțialității 

membrilor comisiei 

de evaluare 

Nu se prevede obligația semnării unei declarații de imparțialitate de către 

membrii comisiei de evaluare. 

15.  Nr. documente 

solicitate la 

depunerea aplicației 

(cu excepția aplicației 
și a bugetului 

proiectului) 

Nespecificat. 

16.  Modalitate de 

transmitere a 

aplicației 

Legea face trimitere la prevederi din legislația abrogată, privind achizițiile 

publice. 

17.  Prevederea 

criteriilor și grilei de 

evaluare 

Evaluarea se face în funcție de criterii generale și specifice125 

 Criteriile generale sunt prevăzute de lege; 

 Criteriile specifice și algortimul de calcul vor fi elaborate de autoritatea 
finanţatoare și precizate în anunţul de participare/ documentaţie criteriile 

specifice pe baza cărora se atribuie finațarea. Odată stabilite, nu pot fi 

schimbate pe toată durata de aplicare a procedurii126. 

                                                           
121 Art. 15-18 din Legea nr. 350/2005. 
122 Art. 5 din Legea nr.350/2005. 
123 Art. 20 din Legea nr. 350/2005. 
124 Art. 27 din Legea nr. 350/2005. 
125 Art. 8 din Legea nr. 350/2005. 
126 Art. 30-31 din Legea nr. 350/2005. 
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Anexa nr. 2: Prezentarea detaliată a trei regulamente de acordare a finanțărilor adoptate în baza Legii 

nr. 350/2005 la nivel local: Cluj-Napoca, Iași, București  

 

 Criteriu de 

analiză 

Regulamentul 

Consiliului Local Cluj-

Napoca127 

Regulamentul 

Consiliului Local Iași128 

Regulamentul Consiliului 

Local București 

1.  Domenii 

pentru care se 

acordă 

finanțarea 

 tineret; 

 cultură; 

 mediu; 

 învăţământ; 

 sănătate publică; 

 sport; 

 activități ale cultelor 

religioase; 

 social129. 

inițiative și acțiuni ale 

organizaţiilor non-

guvernamentale din 
domeniul: 

 sănătății, 

 social,  

 educațional,  

 guvernării transparente 

şi participative,  

 tineret și  

 mediu130 

 cultură,  

 protecția mediului 

înconjurător,  

 activități de tineret131 

2.  Definiția 

activității 

generatoare 

de profit 

activitate care produce 

un profit în mod direct 
pentru o persoană fizică 

sau juridică132; 

activitate care produce un 

profit in mod direct 
pentru o persoană fizică 

sau juridică133 

obiectivul propus printr-un 

proiect care duce la 
obținerea unui profit 

economic în mod direct 

pentru o persoană fizică 
sau juridică;134 

3.  Durata 

proiectelor 

finanțate  

(anual/ 

multianual) 

Principiul anualității - în 
sensul derulării întregii 

proceduri de finanțare în 

cadrul anului 
calendaristic în care s-a 

acordat finanțarea 
nerambursabilă din 

bugetul local135; 

Durata proiectelor 
anuale poate fi de maxim 

12 luni, iar a proiectelor 

multianuale poate fi de 
maxim 18 luni, dar nu mai 

mult de doi ani 
calendaristici (cel mult 6 

luni – pentru primul an 

calendaristic; cel mult 12 
luni – pentru cel de-al 

doilea an calendaristic), 
cu contracte anuale 

Nereglementată. 
 

Din interpretarea art. 58 

rezultă însă anualitatea 
finanțărilor (Pentru 

proiectele care presupun 
activități prevăzute în luna 

decembrie, data limită de 

depunere a raportului final 
este 15 decembrie.) 

                                                           
127 Regulamentul privind finanțarea activităților non-profit 2018 – Anexă la Hotărârea C.L. Cluj-Napoca nr. 858/2018 

https://files.primariaclujnapoca.ro/2018/09/28/REGULAMENT.pdf  
128 Regulament privind finanțarea societăţii civile din Iași în baza Legii 350/2005, http://www.primaria-iasi.ro/imagini-iasi/fisiere-
iasi/1523535718-Regulament%20finantare%202018.pdf  - Anexă la Hotărârea C.L. Iași nr. 132/2018. 
129 Art. 5 alin. (2) din Regulamentul privind finantarea activităților non-profit – Cluj-Napoca. 
130 Regulament privind finanțarea societăţii civile din Iași în baza Legii 350/2005, pg. 5. 
131 Art. 5 din Regulamentul Anexă la H.C.G.M București nr. 553/2018. 
132 Art. 2 lit. a) din Regulamentul privind finantarea activităților non-profit – Cluj-Napoca. 
133 Regulament privind finanțarea societăţii civile din Iași în baza Legii 350/2005, pg. 4. 
134 Art. 2 lit. a) din Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului București – Anexă la 
H.C.G.M București nr. 553/2018, http://adminloc.ro/pmb/2018/h553  
135 Art. 8 lit. i) din Regulamentul privind finantarea activităților non-profit 2018 – Cluj-Napoca. 

https://files.primariaclujnapoca.ro/2018/09/28/REGULAMENT.pdf
http://www.primaria-iasi.ro/imagini-iasi/fisiere-iasi/1523535718-Regulament%20finantare%202018.pdf
http://www.primaria-iasi.ro/imagini-iasi/fisiere-iasi/1523535718-Regulament%20finantare%202018.pdf
http://adminloc.ro/pmb/2018/h553
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încheiate în limita 
plafonului alocat în 

cadrul bugetului anual si 
a rezultatelor obținute pe 

proiect.136 

4.  Finanțarea 

dezvoltării 

infrastructurii 

solicitantului 

nu se acordă finanțări 
nerambursabile pentru 

activităţi ce presupun 
dezvoltarea 

infrastructurii 

solicitantului, cu excepţia 
cazului în care aceasta 

reprezintă o componentă 
indispensabilă 

proiectului137. 

Nu sunt eligibile: 
proiecte care se vor 

concentra exclusiv pe 
achiziționarea de 

echipamente sau pe 

îmbunătățirea 
infrastructurii;138 În 

schimb: Fiecare proiect 
va putea avea o 

componentă de 

dezvoltare 
organizațională bine 

definită. Dimensiunile 
acestei componente, ca şi 

resursele alocate, NU vor 

putea depăși 30% din 
costurile totale eligibile 

ale proiectului.139 

Nu se acordă finanțări 
nerambursabile pentru 

activități ce presupun 
dezvoltarea infrastructurii 

solicitantului, cu excepția 

cazului în care aceasta 
reprezintă o componentă 

indispensabilă proiectului, 
fapt constatat de către 

Comisia de evaluare a 

proiectelor, ulterior 
analizei documentației 

depuse de aplicant.140 
 

5.  Tipul de 

cofinanțare 

solicitat 

Solicitanţii şi/ sau 

partenerii asigură 

contribuţia minimă de 
10% din valoarea totală 

a finanţării, sub forma 
contribuţiei în numerar 

şi/ sau în natură141; 

cofinanţarea din partea 

ONG-urilor este de minim 

10% (minim 50% - 
contribuție cash si maxim 

50% - contribuție în 
natură)142 

Fiecare solicitant trebuie 

să contribuie cu cel puțin 

10% din valoarea totală a 
finanțării, în bani.143 

6.  Modalitate de 

transmitere a 

aplicației  

Documentaţia de 
solicitare a finanţării se 

va depune într-un 
exemplar precum și 

electronic 

sau online (pe link-ul 
menționat în anunțul de 

Documentația de 
solicitare a finanțării se va 

depune la registratura 
municipiului Iași, [...], în 

plic închis145. 

 
* cererea de finanțare,  

bugetul de venituri și 

Documentația de solicitare 
a finanțării, [...] se va 

depune în două exemplare 
(original și copie) precum 

și în format electronic, (pe 

suport fizic, în plic sigilat) 

                                                           
136 Regulament privind finanțarea societăţii civile din Iași în baza Legii 350/2005, pg. 6. 
137 Art. 7 din Regulamentul privind finanțarea activităților non profit  - Cluj Napoca. 
138 Regulament privind finanțarea societăţii civile din Iași în baza Legii 350/2005, pg. 13. 
139 Regulament privind finanțarea societăţii civile din Iași în baza Legii 350/2005, pg. 10. 
140 Art. 8 din Regulamentul Anexă la H.C.G.M București nr. 553/2018. 
141 Art. 8 lit. g), Art. 37 alin. (3) din Regulamentul privind finanțarea activităților non profit 2018 –, Anexă la Hotărârea C.L. Cluj Napoca nr. 

858/2018 
142 Regulament privind finanțarea societăţii civile din Iași în baza Legii 350/2005, pg. 6. 
143 Art. 17 din Regulamentul Anexă la H.C.G.M București nr. 553/2018. 
145 Regulament privind finanțarea societăţii civile din Iași în baza Legii 350/2005, pg. 18. 
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participare), la [...] 
sediul Primăriei [....] 

În cazul în care 
documentele scrise se 

transmit în formă 

electronică, acestora le 
sunt aplicabile 

prevederile legale 
referitoare la semnătura 

electronică, astfel încât 

să îndeplinească 
condiţiile de probă şi de 

validitate ale unui act 
juridic144 

cheltuieli al proiectului, 
precum și alte documente 

solicitate, se depun în 
original, în 3 exemplare 

semnate şi ștampilate pe 

fiecare pagină. 
 

la Registratura Primăriei 
Municipiului București146 

7.  Nr. 

documente 

solicitate la 

depunerea 

aplicației (cu 

excepția 

aplicației și a 

bugetului 

proiectului) 

10147 9148 15149 

8.  Constituirea 

și 

compunerea 

comisiei de 

evaluare 

Comisia de analiză şi 

selecţie a proiectelor [...] 

este formată din membrii 
Comisiei pentru 

învăţământ, cultură, 
culte, drepturile omului, 

minorităţi şi 

societatea civilă numită 
prin dispoziția 

primarului și completată 
cu două persoane din 

cadrul 

executivului, cu drept de 
vot, un secretar din 

cadrul Direcţiei 
economice, un jurist 

(ambii fără 

drept de vot). [...] 

Se constituie 4 comisii: 

- Comisia de relații cu 

societatea civilă și 

evaluare a proiectelor 

pentru domeniile social, 

sănătate, educație, mediu 

va fi formată din 7 

membri [..]; 
- Comisia de analiză, 

evaluare și selecție a 

proiectelor de tineret: 5 

membri, [..] dintre care 

doi cu experiență 
dovedită în domeniul 

activităților de gen; 
- Comisia de analiză, 

evaluare și selecție a 

proiectelor din domeniul 

Comisiile de evaluare și 

selecționare vor fi formate 

dintr-un număr impar de 
membri (3-7 membri), din 

cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului 

General și/sau a 

Organismelor prestatoare 
de servicii publice și de 

interes local [...]. Pentru 
proiectele din domeniul 

cultură, comisia de 

evaluare și selecționare va 
avea în componență 

membri cu competențe în 
domeniul managementului 

cultural152 

                                                           
144 Art. 18 din Regulamentul privind finanțarea activităților non-profit 2018 –Anexă la Hotărârea C.L. Cluj-Napoca nr. 858/2018. 
146 Art. 23 din Regulamentul Anexă la H.C.G.M București nr. 553/2018. 
147 Art. 22 din Regulamentul privind finanțarea activităților non-profit 2018 – Anexă la Hotărârea C.L. Cluj-Napoca nr. 858/2018 
148 Regulament privind finanțarea societăţii civile din Iași în baza Legii 350/2005, pg. 18-19. 
149 Art. 27 din Regulamentul Anexă la H.C.G.M București nr. 553/2018. 
152 Art. 33 din Regulamentul Anexă la H.C.G.M București nr. 553/2018. 
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În cadrul comisiei pot fi 
cooptaţi experţi cu rol 

consultativ din domeniile 
culturii, ştiinţei, 

învăţământului, 

sănătăţii, turismului, 
ecologiei, asistenţei 

sociale etc. din 
municipiul Cluj-Napoca, 

reprezentanţi propuşi de 

instituţiile de profil sau 
de organizaţiile non-

guvernamentale, fără 
drept de vot.150 

cultural: 5 membri, [..] 
dintre care doi cu 

experiență recunoscută și 
dovedită în domeniul 

acțiunilor culturale. 

- Comisia de analiză, 

evaluare și selecție a 

proiectelor de guvernare 

transparentă şi 

participativă: 5 membri, 

[..] dintre care doi cu 
experiență recunoscută și 

dovedită în 
domeniul activităţilor de 

gen. 

*Comisiile de evaluare și 
selecție de proiecte pot 

invita in calitate de 
observatori, fără drept de 

vot, consultanți, experți 

sau reprezentanţi ai 
Societăţii Civile. 151 

9.  Asigurarea 

imparțialității 

membrilor 

comisiei de 

selecție 

Fiecare membru al 
comisiei va semna o 

declarație de 

imparțialitate, potrivit 
modelului prevăzut în 

Anexa nr. 10 a 
Regulamentului.153 

Fiecare membru din 
fiecare comisie va semna 

o declarație de 

imparțialitate, potrivit 
modelului prevăzut în 

anexa la Legea nr. 
350/2005154 

Fiecare membru al unei 
comisii va semna o 

declarație de 

imparțialitate, potrivit 
modelului prevăzut în 

Anexa 9 a 
Regulamentului.155 

10.  (Ne)acordare 

avans 

Prima tranșă se acordă 

la semnarea contractului 
de finanțare. 

Următoarele tranșe se 
acordă în baza 

documentelor 

justificative privind 
tranșa anterioară156 

În cazul proiectelor 

derulate în cadrul unui an 
calendaristic:  [...] 

prefinanțare 
reprezentând maxim 20% 

din suma finanțării 

nerambursabile157  
se va face în maxim 20 de 

zile de la semnarea 

Prima tranșă (avans) nu 

poate depăși 70% din 
finanțarea acordată158 

                                                           
150 Art. 25 din Regulamentul privind finanțarea activităților non profit 2018 – Anexă la Hotărârea C.L. Cluj-Napoca nr. 858/2018. 
151 Regulament privind finanțarea societăţii civile din Iași în baza Legii 350/2005, pg. 15-16. 
153 Art. 28 din Regulamentul privind finanțarea activităților non profit 2018 – Anexă la Hotărârea C.L. Cluj-Napoca nr. 858/2018. 
154 Regulament privind finanțarea societăţii civile din Iași în baza Legii 350/2005, pg. 16. 
155 Art. 34 din Regulamentul Anexă la H.C.G.M București nr. 553/2018. 
156 Art. 49 alin. (3) din Regulamentul privind finanțarea activităților non-profit 2018 – Anexă la Hotărârea C.L. Cluj-Napoca nr. 858/2018. 
157 Regulament privind finanțarea societăţii civile din Iași în baza Legii 350/2005, pg. 25. 
158 Art.52 din Regulamentul Anexă la H.C.G.M București nr. 553/2018. 
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contractului şi după 
depunerea cererii 

de plată. 

11.  Prevederea 

criteriilor și a 

grilei de 

evaluare 

Da Da159 Da160 

  

                                                           
159 Regulament privind finanțarea societăţii civile din Iași în baza Legii 350/2005, pg. 21-23. 
160 Art. 31 din Regulamentul Anexă la H.C.G.M București nr. 553/2018. 
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Anexa nr. 3: Prezentarea detaliată a mecanismului de granturi pentru programe, proiecte şi acţiuni 

culturale 

 

 Criterii de 

analiză 

Granturi pentru programe, proiecte 

şi acţiuni culturale (regimul general) 

Granturi pentru programe, proiecte şi 

acţiuni culturale acordare de AFCN 

(numai în cazurile în care diferă de regimul 
general) 

1.  Autoritate 

finanțatoare 

 autorităţi ale administraţiei publice 

centrale sau locale; 

 instituţii publice care au ca obiect 

de activitate şi finanțarea de 

programe, proiecte şi acţiuni 
culturale161 

 Administrația Fondului Cultural 

Naţional (AFCN) 

2.  Buget din care 

se acordă 

finanțarea 

 bugetul de stat şi bugetele locale, 

prin bugetele autorităților finanțatoare 

Fondul Cultural Naţional 
 

3.  Domeniu de 

finanțare 

 programe, proiecte şi acţiuni în 

domeniul cultural și artistic162 

 programe, proiecte şi acţiuni în domeniul 

cultural și artistic (cu excepția culturii 

scrise) 

4.  Entități 

eligibile 

pentru 

finanțare 

Sunt eligibile următoarele entități: 

 persoane fizice autorizate 

 persoane juridice constituite din 

punct de vedere legal163 

 

5.  Planificare 

strategică și 

consultarea 

beneficiarilor 

în stabilirea 

priorităților 

de finanțare 

Nereglementat Consiliul AFCN are, printre cei 11 membri 

cu drept de vot: 
7 membri numiţi de ministrul culturii şi 

cultelor pe baza propunerilor formulate de 
organizaţiile non-guvernamentale din 

domeniul culturii.164 

 
Consiliul AFCN are ca atribuţii principale: 

 stabileşte strategia şi priorităţile de 

finanţare ale Fondului Cultural 

Naţional; 

 desemnează membrii comisiilor de 

evaluare şi selecţie a ofertelor.165 
 

Ariile tematice ale programelor, proiectelor 
şi acţiunilor culturale pentru fiecare 

sesiune sunt stabilite de către Consiliul 

                                                           
161 Art. 1 alin. (2) din O.G. nr. 51/1998. 
162 Finanțarea proiectelor care intră în categoria culturii scrise este reglementată de Legea nr. 186/2003 privind susţinerea şi promovarea culturii 

scrise, republicată 
163 Art. 11 alin. (1) lit. a) din O.G. nr. 51/1998 
164 Art. 20 alin. (1) lit. d) din O.G. nr. 51/1998. 
165 Art. 20 alin. (2) din O.G. nr. 51/1998. 
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[AFCN], în acord cu strategia şi priorităţile 
de finanţare.166 

6.  Durata 

proiectelor 

finanțate  

(anual/ 

multianual) 

  Anual și multianual, 

proiectele/ programele finanțate fiind 

definite ca: 

 proiect cultural - suma 

activităţilor specifice unor anumite 
domenii culturale / artistice sau, 

după caz, ansamblul de acţiuni 
culturale structurate organic, 

realizat într-o perioadă de timp 

determinată, care nu excedează, de 

regulă, duratei unui exerciţiu 

financiar în urma căruia rezultă un 
bun cultural; 

 program cultural - ansamblul 

de proiecte culturale sau, după caz, 

ansamblul de proiecte şi acţiuni 

culturale, subsumat unei teme / 
concepţii, realizat pe durata unui 

exerciţiu financiar, în urma căruia 
rezultă unul sau mai multe bunuri 

culturale; 

 program cultural multianual - 

ansamblul de proiecte culturale sau, 
după caz, ansamblul de proiecte şi 

acţiuni culturale, subsumat unei 

teme / concepţii, realizat într-o 

perioadă de timp ce excedează 

duratei unui exerciţiu financiar, în 
urma căruia rezultă unui sau mai 

multe bunuri culturale;167 

 

7.  Cheltuieli 

eligibile/ 

neeligibile 

Categorii de cheltuieli eligibile: 

 cheltuielile de realizare a acţiunii/ 

proiectului/ programului cultural, 
precum costuri materiale şi servicii, 

costuri de producţie, închirieri de 
spaţii şi aparatură, onorarii, prestări 

servicii, premii şi altele asemenea; 

 achiziţionarea de dotări necesare 

derulării programului sau 
proiectului cultural; 

 

                                                           
166 Art. 4 alin. (2) din O.G. nr. 51/1998. 
167 Art. 1 alin. (2) lit. e)-g) din O.G. nr. 51/1998. 
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 cheltuieli ocazionate de cazarea şi 

transportul intern şi internaţional ale 

participanţilor/invitaţilor; 

 alte cheltuieli specifice, precum 
realizarea de studii şi cercetări, 

consultanţă de specialitate, 

tipărituri, seminarii, conferinţe, 
ateliere de lucru, acţiuni 

promoţionale şi de publicitate; 

 cheltuieli de masă ale participanţilor 

şi/sau invitaţilor [în anumite limite 
prevăzute de lege]; 

 diurnă pentru participanţi, în 

aceleaşi condiţii precum cele stabilite 

pentru salariaţii instituţiilor publice, 
acordată în situaţia în care nu se 

asigură cheltuielile [de masă]; 

 cheltuieli de personal şi cheltuieli 

administrative, aferente perioadei de 

realizare a acțiunii/ proiectului/ 
programului cultural.168 

* Cheltuielile de masă, de personal și 
administrative cumulate, nu pot depăși 

20% din totalul finanțării acordate.169 

 
Finanțările nerambursabile nu pot fi 

utilizate, printre altele, pentru activităţi 
generatoare de profit.170 

8.  Capacitate 

tehnică şi 

capacitate 

financiară 

solicitată 

Nereglementat  

9.  Nivelul și tipul 

de cofinanțare 

solicitat 

Se prevede necesitatea cofinanțării dar 

nu și cuantumul sau tipul acesteia. 
Aceste elemente se stabilesc de 

autoritatea finanțatoare. 

 Acordarea de finanţări 

nerambursabile este condiţionată 
de existenţa altor surse de 

finanţare, proprii sau atrase de 
beneficiar, în condiţiile stabilite de 

autoritatea finanţatoare. 

Cofinanțare de 10% din costul total, în 

numerar: 

 Finanțarea nerambursabilă se acordă 
numai în condiţiile existenței unor surse 

de finanțare proprii sau atrase ale 

beneficiarului finanţării, în cuantum de 
cel puţin 10% din costul total al 

programelor, proiectelor şi acţiunilor 
culturale;* 

                                                           
168 Art. 4 alin. (1) din O.G. nr. 51/1998. 
169 Art. 4 alin. (3) din O.G. nr. 51/1998. 
170 Art. 4 alin. (5) din O.G. nr. 51/1998. 
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 Sursele de finanţare atrase de 

beneficiar pot proveni şi din 

contracte de parteneriat încheiate 
cu persoane juridice de drept 

public ori privat, cu sau fără scop 
lucrativ. 

 Producerea şi/sau exploatarea 

unui bun cultural poate fi 

cofinanţată de mai multe autorităţi 
finanţatoare [cu respectarea unor 

anumite condiții].171 

 În cazul proiectelor multianuale, 

cofinanțarea este de 25%172. 

 Sursele de finanţare proprii sau atrase 

ale beneficiarului finanţării sunt în 

numerar. 

10.  Tranșe de 

plată 

 Prima tranşă se acordă la semnarea 

contractului de finanţare. Următoarele 

tranşe se acordă în baza documentelor 
justificative privind tranşa anterioară, 

prezentate de beneficiarul finanţării 
nerambursabile. 

 Ultima tranșă nu poate fi mai mică 

de 15% din totalul finanţării.173 

 

11.  Cerințe de 

transparență 

și publicitate 

în procesul de 

acordare a 

finanțărilor 

Anunţul public privind sesiunile de 
selecţie este comunicat pe site-ul 

autorităţii finanţatoare, precum şi în 

presa scrisă şi audiovizuală, după caz, 
cu cel puţin 30 de zile calendaristice 

înainte de data limită pentru 
depunerea ofertelor culturale.174 

 

12.  Procedura de 

atribuire a 

finanțării  

• selecție 
publică 

(DA/NU) 

• termen 
depunere 

aplicație  

Da, cu excepția finanțărilor acordate 

pentru nevoi culturale de urgenţă și a 
proiectelor culturale din cadrul 

programului prioritar, care se acordă 
prin atribuire directă.175 

 

 Acordarea de finanţări 

nerambursabile [...] se face pe bază 

de selecţie de oferte culturale. 

 Autorităţile finanţatoare sunt obligate 
să organizeze anual cel puţin o sesiune 

de selecţie de oferte culturale. 

 În cazul organizării unei singure 

sesiuni de selecţie, organizarea 

 

 AFNC organizează anual minimum 

două sesiuni de selecţie.177 

                                                           
171 Art. 2 alin. (1)-(3) din O.G. nr. 51/1998. 
172 Site-ul AFCN, https://www.afcn.ro/finantari/proiecte-culturale.html  
173 Art. 6 alin. (4)-(5) din O.G. nr. 51/1998. 
174 Art. 10 din O.G. nr. 51/1998. 
175 Art. 12 din O.G. nr. 51/1998. 
177 Art. 21 alin. (4) din O.G. nr. 51/1998. 

https://www.afcn.ro/finantari/proiecte-culturale.html
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acesteia se va anunţa în termen de 30 

de zile de la data publicării legii 

bugetare anuale.176 

13.  Compunerea 

și constituirea 

comisiei de 

evaluare 

Comisiile de selecție sunt compuse 

dintr-un număr impar de membri 

(numiţi prin ordin, decizie sau, după 
caz, hotărâre a autorităţii finanţatoare) 

respectiv:  

 reprezentanţi ai autorităţii 

finanţatoare și  

 specialişti cu o experienţă de 

minimum 3 ani de practică în 
domeniul pentru care se 

organizează sesiunea de 
finanţare. 

Aceștia din urmă nu pot face parte 

din categoria personalului angajat 

prin contract individual de muncă 

încheiat cu autoritatea finanţatoare, 

iar numărul lor trebuie să fie mai 

mare decât numărul 

reprezentanţilor autorităţii.178 
 

* Aceleași prevederi sunt aplicabile și 
în cazul comisiilor de soluţionare a 

contestaţiilor. În plus: 

 În componenţa comisiei de 

soluţionare a contestaţiilor nu pot 

fi numiţi membrii care au făcut 
parte din comisiile de selecţie.179 

 Evaluarea şi selecţia ofertelor culturale se 

realizează de către comisii alcătuite din: 
o un număr par de experţi independenţi, 

precum şi  

o un membru desemnat de Ministerul 
Culturii şi Identităţii Naţionale.180 

 
Procedură transparentă de selecție a 

experților independenți: 

 Membrii comisiilor de selecţie sunt 

desemnaţi de Consiliul [AFCN] pe baza 
autopropunerilor sau a propunerilor 

formulate în scris de către operatorii 

culturali, care desfăşoară activităţi legate 
de ariile tematice pentru care vor fi 

acordate finanţări în sesiunea respectivă. 

 Propunerile formulate [astfel] vor avea 

în vedere specialişti din domeniile de 
referinţă, cu o experienţă de minimum 3 ani 

de practică, şi vor fi însoţite de un 

curriculum vitae al persoanei propuse 
pentru a face parte din comisiile de selecţie, 

precum şi de Formularul de candidatură 
pentru înscrierea în baza de date pentru 

experţi independenţi.181 

14.  Asigurarea 

imparțialității 

membrilor 

comisiei de 

evaluare 

Nereglementată Fiecare membru al comisiei de selecţie va 
semna la începutul sesiunii o declaraţie de 

imparţialitate, potrivit modelului prevăzut 
în anexa [la Norme]182 

15.  Nr. 

documente 

solicitate la 

depunerea 

aplicației (cu 

Nereglementată 12, cu mențiunea că anumite documente 
care au fost depuse anterior la AFCN nu mai 

trebuie depuse.183  

                                                           
176 Art. 21 alin. (1)-(3) din O.G. nr. 51/1998. 
178 Art. 12 din O.G. nr. 51/1998. 
179 Art. 15 din O.G. nr. 51/1998. 
180 Art. 28 alin. (1) din O.G. nr. 51/1998. 
181 Art. 10 alin. (1)-2) din NM aprobate prin Ordinul nr. 2231/2011. 
182 Art. 10 alin. (3) din NM aprobate prin Ordinul nr. 2231/2011. 
183 Art. 6 din NM aprobate prin Ordinul nr. 2231/2011. 
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excepția 
aplicației și a 

bugetului 
proiectului) 

16.  Modalitate de 

transmitere a 

aplicației 

Nereglementată Online, cu acordarea suportului tehnic 

necesar și cu posibilitatea transmiterii prin 
alte mijloace, în anumite cazuri: 

 Documentaţia de solicitare a finanţării 

[...] se completează online, prin accesarea 

adresei www.afcn.ro, până la ora şi data-
limită prevăzute în anunţul public de 

organizare a selecţiei de oferte [...]. 

 La cerere, secretariatul, asigurat de 

[AFCN], acordă asistenţă tehnică 
solicitanţilor, în vederea finalizării 

procedurii de înscriere online. 

 În cazuri de forţă majoră sau în cazul 

lipsei suportului tehnic necesar pentru 

aplicaţia online, solicitanţii pot trimite 
documentaţia [...] prin poştă sau curier, 

inclusiv pe suport electronic [...]184 

17.  Prevederea 

criteriilor și 

grilei de 

evaluare 

Nereglementată Da. 

 Solicitările [....] sunt evaluate pe baza 

criteriilor şi punctajelor cuprinse în Grila 

de evaluare a proiectelor culturale, 
stabilită în conformitate cu strategia şi 

priorităţile de finanţare din Fondul 

Cultural Naţional, aprobate de Consiliul 
[AFCN]. 

 Grila de evaluare este disponibilă 

simultan cu anunţul public aferent fiecărei 

selecţii de oferte, prin accesarea adresei: 
http://www.afcn.ro/ 185 

 

 

  

                                                           
184 Art. 5 alin. (3)-(5) din NM aprobate prin Ordinul nr. 2231/2011. 
185 Art. 8 din NM aprobate prin Ordinul nr. 2231/2011 

http://www.afcn.ro/
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Anexa nr. 4: Prezentarea detaliată a mecanismului de granturi pentru promovarea culturii scrise  

 

 Criterii de 

analiză 

Granturi pentru 

promovarea culturii 

scrise – Legea nr. 

186/2003 

Granturi AFCN pentru „proiecte editoriale” 

1.  Autoritate 

finanțatoare 

 Autoritățile 

administraţiei publice 
centrale şi locale; 

 Instituțiile publice 

AFCN 

2.  Buget din care se 

acordă finanțarea 

Bugetul de stat, prin 

bugetele autorităților 
finanțatoare 

Bugetul de stat, prin bugetul Ministerul Culturii și 

respectiv AFCN 

3.  Domeniu de 

finanțare  

Promovarea culturii scrise, 

respectiv activităţi de 
creaţie, difuzare și 

promovare de “cărţi, reviste 
şi alte publicaţii, având 

caracter literar-artistic, 

tehnico-ştiinţific, editate pe 
orice fel de supprt”186, cu 

excepția unor anumite 
tipuri de publicații. 

Cărți, reviste și alte publicații, tipărite sau online, 

având caracter literar-artistic, tehnico-științific, 
editate pe orice suport.187 

4.  Entități eligibile 

pentru finanțare 

 edituri  

 redacţiile 

publicaţiilor188 

 persoane fizice autorizate 

 persoane juridice publice sau private189 

5.  Planificare 

strategică și 

consultarea 

beneficiarilor în 

stabilirea 

priorităților de 

finanțare 

Nereglementat Priorităţile tematice pentru susţinerea şi promovarea 

culturii scrise sunt în acord cu prioritățile anuale 
stabilite de Consiliul Administraţiei Fondului Cultural 

Naţional, după consultarea prealabilă a 

reprezentanţilor editurilor şi publicaţiilor, inclusiv ai 

asociaţiilor de editori190. 

6.  Durata 

proiectelor 

finanțate  

(anual/ 

multianual) 

Nereglementat Anuală. 

În sesiunea de finanțare din 2018: Perioada de 

derulare a proiectelor trebuie să se înscrie între data 
semnării contractului de finanțare (cf. calendarului 

sesiunii, după 22 iulie) şi 15 noiembrie 2018.191 

                                                           
186 Art. 1 alin. (2) din Legea nr. 186/2003. 
187 Site-ul AFCN, https://www.afcn.ro/finantari/proiecte-editoriale.html  
188 Art. 4 alin. (2) din Legea nr. 186/2003. 
189 Site-ul AFCN, https://www.afcn.ro/finantari/proiecte-editoriale.html 
190 Art. 1 alin. (2) din Regulamentul AFCN privind finanțarea proiectelor editoriale.  
191 Anunț AFCN privind lansarea sesiunii de finanțare pentru proiecte editoriale, 2018, 

https://www.afcn.ro/media/anunt%20AFCN%20lansare%20sesiune%20proiecte%20editoriale%202018.pdf 

https://www.afcn.ro/finantari/proiecte-editoriale.html
https://www.afcn.ro/finantari/proiecte-editoriale.html
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7.  Cheltuieli 

eligibile/ 

neeligibile 

Nereglementat Cheltuieli directe, din care: 
a) cheltuieli pentru titularii de drepturi de autor, 

aferente perioadei de derulare 
a contractului de finanţare 

b) cheltuieli pentru tehnoredactarea, culegerea de 

texte, prelucrarea de fotografii, 
design copertă, alte servicii de tehnoredactare si 

prelucrare, de imprimare, 
aferente perioadei de derulare a contractului de 

finanţare. 

II. Cheltuieli de regie aferente proiectului editorial 
(chirii pentru biroul organizaţiei 

culturale, utilităţi: consum de apă curentă, gaze 
naturale, energie electrică, altele 

asemenea; convorbiri telefonice, corespondenţă, 

Internet, poştă electronică). 192 

8.  Capacitate 

tehnică şi 

capacitate 

financiară 

solicitată 

Nereglementat Nereglementat 

9.  Nivelul și tipul de 

cofinanțare 

solicitat 

Autoritățile finanțatoare 

“pot acorda sprijin 
financiar, parţial sau 

integral”.193 

Finanţarea nerambursabilă se acordă numai în 

condiţiile existenţei unor surse de finanţare proprii 
sau atrase ale beneficiarului finanţării, altele decât 

cele primite sub forma finanţărilor nerambursabile, 

[...] de cel puţin 10% din cheltuielile eligibile [...]194 

10.  Tranșe de plată Nereglementat Nereglementat  

11.  Cerințe de 

transparență și 

publicitate în 

procesul de 

acordare a 

finanțărilor 

Nereglementat  AFCN și pe pagina de Facebook Acordarea de 

finanţări nerambursabile se realizează pe bază de 

selecţie de oferte, care se organizează o singură dată 
în cadrul unui exerciţiu financiar. 

 Rezultatele finale ale selecţiei de oferte, [...], vor fi 

făcute publice, prin publicarea pe pagina de Internet 

a AFCN.195 

12.  Procedura de 

atribuire a 

finanțării: 

 selecție 
publică 

(DA/NU) 

DA 

Stabilirea publicaţiilor 

pentru care urmează să se 
acorde sprijin financiar se 

face prin selecţie de oferte 
în baza propunerilor 

comisiilor special 

 DA, 

 Organizarea selecţiei de oferte va fi anunţată prin 

comunicat de presă difuzat direct către agențiile de 

stiri, publicațiile culturale și pe site-ul AFCN, cu cel 
puţin 30 de zile calendaristice înainte de data limită 

                                                           
192 Ghidul AFCN privind deconturile de cheltuieli – proiecte editoriale, 

https://www.afcn.ro/media/ghid%20deconturi%20editoriale%20%20%20%20actualizat%202018.pdf  
193 Art. 4 alin. (1) din Legea nr. 186/2003. 
194 Art. 3 din Regulamentul AFCN privind finanțarea proiectelor editoriale. 
195 Art. 24 alin. (9) din Regulamentul AFCN privind finanțarea proiectelor editoriale.  

https://www.afcn.ro/media/ghid%20deconturi%20editoriale%20%20%20%20actualizat%202018.pdf
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 termen 

depunere 

aplicație 

constituite în acest scop, de 
către autorităţile sau 

instituţiile [finanțatoare]; 
ofertele sunt formulate de 

edituri şi de redacţiile 

publicaţiilor.196 
 

Termen: nereglementat 

pentru înregistrarea solicitărilor. Anunțul va fi 
difuzat și prin intermediul Buletinului Informativ.197 

13.  Compunerea și 

constituirea 

comisiei de 

evaluare  

Nereglementat  Membrii comisiilor de selecţie sunt desemnaţi de 

Consiliul AFCN, din candidaturile depuse în urma 
apelului de înscriere în calitate de expert evaluator 

lansat de AFCN odată cu apelul de proiecte. Selecția 
se va face având în vedere reprezentativitatea 

candidatului, expertiza acestuia în domeniul de 

referință și/sau experienţa în evaluarea de proiecte 
editoriale.  

 AFCN va lansa public apelul de înscriere a 

candidaturilor pentru calitatea de expert evaluator 

independent, apel care va fi difuzat direct către 
agențiile de stiri și publicațiile culturale, pe site-ul 

AFCN, prin intermediul Buletinului Informativ AFCN 

și pe pagina de Facebook.198 

14.  Asigurarea 

imparțialității 

membrilor 

comisiei de 

evaluare 

Nereglementat  Fiecare membru al comisiei de selecţie va semna, 

la începutul fiecărei sesiuni, o declaraţie de 

imparţialitate. 

 În situaţia în care, în cursul procedurii de evaluare, 

un membru al comisiei de selecţie constată că se află 

în conflict de interese în legătură cu una dintre ofertele 
înaintate comisiei din care face parte, acesta are 

obligaţia să declare imediat acest lucru şi să se recuze 
de la evaluarea proiectului respectiv.199 

15.  Nr. documente 

solicitate la 

depunerea 

aplicației (cu 
excepția aplicației 

și a bugetului 

proiectului) 

Nereglementat 10, cu mențiunea că anumite documente care au fost 

depuse anterior la AFCN nu mai trebuie depuse.200 

16.  Modalitate de 

transmitere a 

aplicației 

Nereglementat  Documentaţia de solicitare a finanţării, se 

completează online, prin accesarea adresei 

                                                           
196 Art. 4 alin. (2) din Legea nr. 186/2003. 
197 Art. 6-7 din Regulamentul AFCN privind finanțarea proiectelor editoriale. 
198 Art. 15 alin. (1)-(2) din Regulamentul AFCN privind finanțarea proiectelor editoriale.  
199 Art. 15 alin. (4)-(5) din Regulamentul AFCN privind finanțarea proiectelor editoriale  
200 Art. 11 alin. (3) din Regulamentul AFCN privind finanțarea proiectelor editoriale.  
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www.afcn.ro până la ora şi data-limită prevăzute în 
anunţul public de organizare a selecţiei de oferte […]. 

 La cerere, referenții de specialitate din cadrul 

AFCN acordă asistenţă tehnică solicitanţilor, în 

vederea finalizării procedurii de înscriere online. 

 În cazuri de forţă majoră, definite conform legii, 

documentaţia […] se trimite prin poştă sau curier, 
inclusiv pe suport electronic […]201 

17.  Prevederea 

criteriilor și a 

grilei de evaluare 

Nereglementat  Criteriile și grila de evaluare sunt prevăzute în 

Anexa 1 la regulament; 

 De asemenea, anunţul public privind organizarea 

selecţiei de oferte va conţine, inclusiv informaţii cu 

privire la grilele de evaluare a proiectelor.202 

 În elaborarea contestaţiei, solicitanţii pot solicita 

rapoartele şi grilele de evaluare corespunzătoare 

proiectelor editoriale, care le vor fi puse la dispoziţie 

de către secretariatul AFCN, cu asigurarea 
anonimității evaluatorilor, în scris, pe fax sau prin 

poştă electronică.203 

  

                                                           
201 Art. 10 și art. 11 alin. (4) din Regulamentul AFCN privind finanțarea proiectelor editoriale.  
202 At. 8 din Regulamentul AFCN privind finanțarea proiectelor editoriale. 
203 Art. 24 alin. (2) din Regulamentul AFCN privind finanțarea proiectelor editoriale.  
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Anexa nr. 5: Prezentarea detaliată a mecanismului de finanțare Fondul pentru mediu: Programul 

„Eco-Civic-Conștientizare”  

 

 Criterii de analiză Fondul pentru mediu 

Programul „Eco-Civic-Conștientizare” 

1.  Autoritate 

finanțatoare 

Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) 

2.  Buget din care se 

acordă finanțarea 

Fondul pentru mediu 

3.  Domeniu de finanțare  Educația şi conștientizarea publicului privind protecţia mediului, în cel puțin 

unul dintre următoarele domenii: 

 economia circulară şi managementul deșeurilor; 

 regenerare urbană şi clădiri verzi; 

 ecoantreprenoriat şi ecoinovare; 

 ecoturism şi turism durabil; 

 achiziţii verzi.204 

4.  Entități eligibile 

pentru finanțare 

 organizaţii non-guvernamentale - persoane juridice române, asociaţii 

sau fundaţii, înfiinţate în baza O.G. nr. 26/2000 [...] dacă actul constitutiv 

al organizaţiei sau statutul, după caz, cuprinde prevederi referitoare la 
protecţia mediului şi/sau dezvoltare durabilă205; 

5.  Planificare strategică 

și consultarea 

beneficiarilor în 

stabilirea priorităților 

de finanțare 

Nespecificat. 

6.  Durata proiectelor 

finanțate  

(anual/ multianual) 

Proiectele sunt anuale/ Contractele pot depăși durata unui an. 

 

 Contractul pentru finanţare nerambursabilă [....] are o valabilitate cu 3 

luni mai mare decât durata de realizare a proiectului, dar nu mai mare de 
15 luni de la data încheierii acestuia fără posibilitatea de prelungire. 

 Durata de realizare a proiectului este de maximum 12 luni de la data 

intrării în vigoare a contractului fără posibilitatea de prelungire.206 

7.  Cheltuieli eligibile/ 

neeligibile 

 Sunt eligibile „neplafonate procentual” o serie de cheltuieli necesare 

pentru realizarea efectivă a proiectului; 

 Sunt eligibile „plafonate procentual” cheltuieli precum: 

o achiziţionarea de aparatură profesională necesară realizării proiectului 

(maximum 1 bucată din fiecare categorie şi maximum 10% din valoarea 
totală a cheltuielilor eligibile neplafonate); 

o cheltuieli cu personalul - remuneraţii, salarii, impozite şi contribuţii 
aferente - în limita a maximum 30% din valoarea totală a cheltuielilor 

eligibile neplafonate.207 

                                                           
204 Art. 2 alin. (2) din Ghidul de finanțare aprobat prin Ordinul nr. 2153/2016. 
205 Art 4 lit. r) și art. 17 din Ghidul de finanțare aprobat prin Ordinul nr. 2153/2016. 
206 Art. 13 alin. (6)-(7) din Ghidul de finanțare aprobat prin Ordinul nr. 2153/2016. 
207 Art. 21 alin. (1)-(2) din Ghidul de finanțare aprobat prin Ordinul nr. 2153/2016. 
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8.  Capacitate tehnică şi 

capacitate financiară 

solicitată 

Nespecificat. 

9.  Nivelul și tipul de 

cofinanțare solicitat 

 Finanţarea se acordă în cuantum de maximum 95% din valoarea totală 

eligibilă a proiectului. 

 Cofinanţarea va putea fi adusă în bani sau sub formă de contribuţie în 

natură. Contribuţia în natură va fi doar sub formă de voluntariat şi poate 

reprezenta maximum 5% din finanţare. Pentru aprecierea muncii 

efectuate pe bază de voluntariat trebuie luat în calcul timpul efectiv alocat 
pentru implementarea proiectului (în ore/lună) şi salariul mediu brut 

stabilit de legea asigurărilor sociale de stat, la care se adaugă 

contribuțiile salariale suportate de angajator.208 

10.  Tranșe de plată  Autoritatea poate efectua o plată în avans, potrivit prevederilor H.G. nr. 

264/2003 [...], reprezentând maximum 30% din valoarea contractului de 
finanţare, în baza cererii de avans [...], însoţită de contracte de livrări de 

bunuri/prestări de servicii/lucrări de investiţii [...].209 

11.  Cerințe de 

transparență și 

publicitate în procesul 

de acordare a 

finanțărilor 

Transparența și publicitatea selecției sunt asigurate prin publicarea, pe site-ul 

AFM a următoarelor informații: 

 anunțul de deschidere a sesiunii de finanţare, suma alocată și ghidul de 

finanţare210; 

 Comunicarea rezultatelor sesiunii de finanţare [...] Centralizatoarele cu 

proiectele selectate şi cu cele respinse vor cuprinde sinteza grilelor de 
evaluare ale fiecărui proiect, precum şi motivaţia unei eventuale 

diminuări a sumei sau cheltuielilor solicitate;211 

 Toate datele, informaţiile, instrucţiunile, comunicatele şi alte documente 

relevante în legătură cu programul (în secțiunea "Educaţie protecţia 
mediului")212 

12.  Procedura de 

atribuire a finanțării: 

 selecție publică 

(DA/NU) 

 termen depunere 

aplicație 

DA, termen de depunere a aplicației nespecificat. 

 
* Dispoziția conducătorului AFM prin care se stabilește organizarea sesiunii 

de finanțare și suma alocată acesteia se publică pe site-ul AFM cu “cel puţin 
15 zile înainte de data deschiderii sesiunii de finanțare.”213 

13.  Compunerea și 

constituirea comisiei 

de evaluare  

Selecția și aprobarea finanțării se realizează în următoarele etape: 

1. Analiza şi selectarea proiectelor de către Comisia de analiză 
(independența membrilor acestei comisii față de AFM nu este reglementată);  

2. Avizarea proiectelor selectate pentru a fi finanţate și propunerea 
acestora spre aprobare Comitetului de avizare precum și aprobarea listei 

proiectelor respinse de Comisia de analiză, de către Comitetul director 

                                                           
208 Art. 18 alin. (1) și (4) din Ghidul de finanțare aprobat prin Ordinul nr. 2153/2016. 
209 Art. 15 alin. (2) din Ghidul de finanțare aprobat prin Ordinul nr. 2153/2016. 
210 Art. 6 lit. a) din Ghidul de finanțare aprobat prin Ordinul nr. 2153/2016. 
211 Art. 6 lit. g) din Ghidul de finanțare aprobat prin Ordinul nr. 2153/2016. 
212 Art 16 alin. (1) din Ghidul de finanțare aprobat prin Ordinul nr. 2153/2016. 
Obs: această secțiune este dificil de identificat pe site-ul AFM (www.afm.ro) 
213 Art. 5 alin. (2) din Ghidul de finanțare aprobat prin Ordinul nr. 2153/2016. 
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(constituit din preşedintele şi vicepreşedintele AFM și conducătorii direcţiilor 
de specialitate) 214: 

3. Aprobarea prin vot a proiectelor ce urmează să fie finanţate de către 
Comitetul de avizare (compus din: președintele AFM, 2 reprezentanţi din 

Ministerul Mediului, un reprezentant al Agenției Naţionale pentru Protecţia 

Mediului, un reprezentant al Gărzii Naţionale de Mediu, 4 reprezentanți ai 
structurilor asociative ale administraţiei publice locale, 8 reprezentanți ai altor 

ministere cu atribuții relevante, 2 reprezentanţi ai confederației patronale și un 
reprezentant al ONG-urilor din domeniul protecţiei mediului).215 

14.  Asigurarea 

imparțialității 

membrilor comisiei de 

evaluare 

Nu se prevede obligativitatea semnării unei declarații de imparțialitate de către 

membrii comisiei de evaluare. 

15.  Nr. documente 

solicitate la depunerea 

aplicației (cu excepția 
aplicației și a bugetului 

proiectului) 

12216 

16.  Modalitate de 

transmitere a 

aplicației 
 

 
 

 

 Dosarul de finanţare se depune legat, paginat şi opisat, în două exemplare, 

unul în original şi unul în copie certificată conform cu originalul de către 
solicitant, în plic sigilat, la registratura [AFM] 

 Plicul conţinând dosarele poate fi transmis prin orice mijloc care asigură 

confirmarea recepţionării acestuia [...] 

 [...] nedepunerea dosarului conform [acestora specificații] determină 

respingerea dosarului de finanţare.217 

17.  Prevederea criteriilor 

și a grilei de evaluare 

Da (atât criterii de evaluare cât și criterii de eligibilitate).218 

 

  

                                                           
214 Art. 6 din OUG nr. 196/2005. 
215 Art. 5 din OUG nr. 196/2005. 
216 Art. 22 din Ghidul de finanțare aprobat prin Ordinul nr. 2153/2016. 
217 Art. 7 lin. (3), (4) și (9) din Ghidul de finanțare aprobat prin Ordinul nr. 2153/2016. 
218 Art 23 alin. (2) și anexele 3-4 la Ghidul de finanțare aprobat prin Ordinul nr. 2153/2016. 
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Anexa nr. 6: Prezentarea detaliată a mecanismului de finanțare ANABI 

 

 Criterii de analiză Mecanismul de granturi ANABI 

1.  Autoritate finanțatoare Agenția Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate 
(ANABI) 

 

*În derularea procedurii de selecție, precum şi în vederea 
monitorizării, inclusiv financiare, a executării contractelor de 

finanțare nerambursabilă, Agenția poate contracta experți, entități 
sau societăți specializate, selectate cu respectarea prevederilor legale 

privind achizițiile publice.219 

2.  Buget din care se acordă 

finanțarea 

15% din sumele colectate de ANABI din valorificarea bunurilor 
mobile şi imobile confiscate220,  

3.  Domeniu de finanțare  Domeniul social (în cazul asociațiilor și fundațiilor).221 

4.  Entități eligibile pentru 

finanțare 

 asociaţii şi fundaţii cu obiect de activitate în domeniul social 

 academii de ramură înfiinţate în baza unei legi speciale222 

5.  Planificare strategică și 

consultarea 

beneficiarilor în 

stabilirea priorităților de 

finanțare 

Programul anual de acordare a finanţărilor se aprobă anual de către 
directorul general al ANABI  

 [ANABI] stabileşte prin programul anual pentru acordarea 

finanţărilor nerambursabile condiţiile generale aplicabile 

contractelor de finanţare nerambursabilă, precum şi obiectivele pe 
care doreşte să le atingă prin finanţarea activităţilor nonprofit de 

interes general. 

 În vederea stabilirii programului anual de acordare a finanţărilor 

nerambursabile, [ANABI] organizează consultări cu instituţii 

publice, asociaţii şi fundaţii şi academii de ramură [...].223 
 

Programul anual de finanțare se corelează cu strategiile naționale/ 
sectoriale:  

Sumele se utilizează în scopurile prevăzute de lege, pentru 

finanțarea activităţilor care contribuie la atingerea obiectivelor 
stabilite prin strategii naţionale sau sectoriale aprobate de 

Guvernul României.224 

6.  Durata proiectelor 

finanțate  

(anual/ multianual) 

Nereglementată în mod expres. 

 

Alte prevederi referitoare la bugetarea finanțărilor: 
Cheltuielile eligibile vor putea fi plătite numai în măsura în care 

sunt justificate şi oportune şi au fost contractate în anul bugetar 

în care se desfășoară contractul.225 

                                                           
219 Art. 11 alin. (3) din NM aprobate prin H.G. nr. 933/2016 
220 Art. 37 alin. (1) lit. f) din L. 318/2015 
221 Art. 37 alin. (1) lit. f) din Legea 318/2015 
222 Art. 37 alin. (1) lit. f) din L. 318/2015, Art. 2 alin. (1) lit. f) din NM aprobate prin H.G. nr. 933/2016 
223 Art. 10 din NM aprobate prin H.G. 933/2016 
224 Art. 3 alin. (1) din NM aprobate prin H.G. nr. 933/2016 
225 Art. 14 alin. (1) din NM aprobate prin H.G. 933/2016 
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7.  Cheltuieli eligibile/ 

neeligibile 

Nespecificat. 
 

8.  Capacitate tehnică şi 

capacitate financiară 

solicitată 

Nespecificat 

9.  Nivelul și tipul de 

cofinanțare solicitat 

Nespecificat 

10.  Tranșe de plată Agenţia poate stabili în contractul de finanţare nerambursabilă ca 
plăţile către beneficiar să se facă în tranşe, în avans, în raport cu faza 

de execuţie a proiectului şi cu cheltuielile aferente, în funcţie de 

evaluarea posibilelor riscuri financiare, de durata şi evoluţia în timp 
a activităţii finanţate ori de costurile interne de organizare şi 

funcţionare ale beneficiarului. 
Beneficiarii finanţărilor nerambursabile au dreptul la avans şi la o 

plată finală. Beneficiarii care nu solicită avans depun doar cererea 

finală de plată. 
Agenţia nu va elibera beneficiarului ultima tranşă a finanţării 

nerambursabile mai înainte de validarea raportului final de activitate 
şi a raportului financiar [...]226 

11.  Cerințe de transparență 

și publicitate în procesul 

de acordare a 

finanțărilor 

Nespecificat. 

12.  Procedura de atribuire a 

finanțării: 

 selecție publică 

(DA/NU) 

 termen depunere 

aplicație 

DA. 

Selecția beneficiarilor [...] se realizează după evaluarea propunerilor 

de proiect depuse.227 
 

Termen depunere: nespecificat 

13.  Compunerea și 

constituirea comisiei de 

evaluare  
 

 

 

Evaluarea și selecția propunerilor de proiect se face de către o comisie 

compusă din 5 membri (numiți de directorul general al ANAB), 

respectiv: 

 2 reprezentanţi ai ANABI 

 3 reprezentanţi ai altor instituţii/ autorităţi publice, 

identificate în funcţie de priorităţile anuale reflectate în 
programul anual de acordare a finanțărilor 

nerambursabile.228 

14.  Asigurarea 

imparțialității 

membrilor comisiei de 

evaluare 

Nu se prevede obligația semnării unei declarații de imparțialitate de 
către membrii comisiei de evaluare. 

15.  Nr. documente solicitate 

la depunerea aplicației 

Nespecificat. 

                                                           
226 Art. 14 alin. (2) din NM aprobate prin H.G. nr. 933/2016 
227 Art. 11 alin. (1) din NM aprobate prin H.G. nr. 933/2016. 
228 Art. 11 alin. (5) din NM aprobate prin H.G. nr. 933/2016 
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(cu excepția aplicației și a 
bugetului proiectului) 

16.  Modalitate de 

transmitere a aplicației 

Nespecificat 

17.  Prevederea criteriilor și 

a grilei de evaluare 

Criteriile de evaluare a proiectelor sunt următoarele: 

 relevanţa proiectului faţă de obiectivele stabilite în programul 

anual pentru acordarea finanţărilor nerambursabile; 

 metodologia proiectului; 

 realismul bugetului proiectului; 

 sustenabilitatea şi valoarea adăugată a proiectului; 

 elementele de noutate şi rezultatele concrete pe care proiectul 

propus le aduce în domeniul respectiv.229 
Grila de acordare a punctajului (precum și algoritmul de calcul 

detaliat) se anunță odată cu lansarea apelului de proiecte: 

Evaluarea proiectelor se face pe baza unei grile de punctaj, aprobată 
ca parte a documentației pentru elaborarea şi prezentarea propunerii 

de proiect. Grila de punctaj cuprinde criterii de evaluare, precum şi 
puncte alocate fiecărui subcriteriu.230 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

                                                           
229 Art. 11 alin. (8) din NM aprobate prin H.G. nr. 933/2016 
230 Art. 11 alin. (6) și (9) din NM aprobate prin H.G. nr. 933/2016 
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Anexa nr. 7: Prezentarea detaliată a mecanismului de acordarea a granturilor pentru cooperare 

internațională și a mecanismului de acordare a granturilor pentru românii din afara granițelor 

 

 Criterii de 

analiză 

Granturi pentru cooperare internațională 

pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară 

(Legea nr. 213/2016) 

Granturi pentru protecţia drepturilor şi 

libertăților românilor din afara 

granițelor (Legea 321/2006) 

 

1.  Autoritate 

finanțatoare 

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) şi  

Agenția de Cooperare pentru Dezvoltare 
(RoAid)  

În principal, Ministerul pentru Românii de 

Pretutindeni (MRP)231.  
În secundar, instituțiile şi autoritățile 

administraţiei publice centrale, în limitele 
competențelor lor .232 

2.  Buget din 

care se 

acordă 

finanțarea 

Bugetul de stat, prin bugetul MAE şi al RoAid. Bugetul de stat, în principal prin bugetul 

MRP233 și în secundar, din bugetele altor 
instituţii şi autorităţi ale administrației 

publice centrale. 

3.  Domeniu de 

finanțare  

Cooperarea internațională pentru dezvoltare şi 

asistenţă umanitară, incluzând: 

 susţinerea pe termen lung a dezvoltării 

economice şi sociale durabile [...] 

 promovarea şi susţinerea păcii şi securităţii, 

dezvoltării democraţiei şi a societăţii civile, 
incluzând dezvoltarea statului de drept, 

principiile bunei guvernări şi respectarea 

drepturilor omului; 

 oferirea de asistenţă umanitară, [...] 

 realizarea de activităţi de comunicare, 

educaţie pentru dezvoltare şi conştientizare 
[...], a problemelor de dezvoltare 

internaţională [...]234 

Protecţia drepturilor şi libertăţilor 

românilor din afara graniţelor, protejarea 

şi promovarea identităţii culturale, etnice, 
lingvistice şi religioase a românilor de 

pretutindeni, inclusiv prin exercitarea 
dreptului la liberă întrunire şi asociere, 

accesul la educaţie şi mijloace de informare 

în limba română, stabilirea şi menţinerea 
de contacte libere cu persoane fizice şi 

juridice din România, dacă acestea 
contribuie la promovarea identităţii 

culturale, etnice, lingvistice şi religioase a 

românilor din afara graniţelor235. 

4.  Entități 

eligibile 

pentru 

finanțare  

Pot beneficia de fonduri publice alocate pentru 
cooperare internațională pentru dezvoltare şi 

asistenţă umanitară: 

 alte state sau organisme desemnate de 

acestea, 

 organizaţii internaţionale şi agenții ale 

acestora, 

 organisme de drept privat, din România 

sau alte state, desemnate conform criteriilor 
stabilite de MAE.236 

Sunt eligibili pentru acordarea de granturi: 

 organizaţiile internaţionale şi agenţii 

ale acestora; 

 organizaţiile non-guvernamentale din 
România şi din alte state; 

 întreprinderi cu scop lucrativ din 

România şi din alte state, sub rezerva 

[neutilizării finanțării nerambursabile 

pentru activităţi generatoare de profit, 
cu excepția celor prevăzute de lege]; 

                                                           
231 Art. 1 din Legea 321/2006 
232 Art. 5 alin. (4) din Legea 321/2006 
233 Art. 16 din Legea 321/2006. 
234 Art. 3 din Legea 213/2016. 
235 Art. 1 din Legea 321/2006 
236 Art. 4 lit. c) din Legea nr. 213/2016 
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Termenii de referință pot limita categoriile de 

beneficiari eligibili pentru fiecare apel 
competitiv de selecție în parte.237 

 autorităţi publice locale şi centrale din 

alte state; 

 unităţi şi instituţii de învățământ din 

România şi din alte state; 

 unităţi de cult.238 

5.  Planificare 

strategică și 

consultarea 

beneficiarilo

r în 

stabilirea 

priorităților 

de finanțare 

Programul multianual strategic de cooperare 
internaţională pentru dezvoltare şi asistenţă 

umanitară (“Programul”) - documentul 

strategic de stabilire şi planificare a 
obiectivelor generale şi specifice de cooperare 

internaţională pentru dezvoltare şi asistenţă 
umanitară ale României pe termen mediu şi 

lung.239 

Programul: 

 cuprinde priorităţile tematice şi geografice 
de cooperare internaţională pentru 

dezvoltare şi asistenţă umanitară, precum 

şi modalităţile de implementare. 

 se elaborează de către MAE, cu 

consultarea Comitetului consultativ [în 
care pot participa inclusiv reprezentanţi ai 

societăţii civile, mediului de afaceri sau ai 
mediului academic, în calitate de invitați], 

pentru o perioadă de 4 ani. 

 include o estimare multianuală a 

fondurilor alocate de la bugetul de stat şi a 
destinației acestora.240 

 

În baza acestui program se elaborează, tot de 
către MAE, cu consultarea, Comitetului 

consultativ, un Plan cu obiective anuale.  

Prin strategiile naţionale pentru românii de 
pretutindeni, adoptate pentru perioade de 

câte 4 ani, sunt stabilite priorități tematice 

multianuale pentru acordarea de finanțări 
nerambursabile în sprijinul românilor de 

pretutindeni.  
 

Strategiile […] sunt elaborate de către 

MRP și […] avizate de către instituţiile şi 
autorităţile administraţiei publice centrale 

care îşi asumă, prin proiect, realizarea unor 
programe, proiecte sau acţiuni în sprijinul 

românilor de pretutindeni.241 

6.  Durata 

proiectelor 

finanțate  

(anual/ 

multianual) 

 Finanțările nerambursabile destinate 

programelor, proiectelor sau acțiunilor 

selectate se aprobă pentru întreaga 

perioadă de derulare a acestora şi se 

asigură anual, potrivit acordului de 
finanţare.242 

7.  Cheltuieli 

eligibile/ 

neeligibile 

Granturile pot fi acordate sub următoarele 

forme: 
a)programe şi proiecte; 

Se pot acoperi o varietate mare de cheltuieli 

necesare pentru derularea activităților 
specifice, inclusiv: 

                                                           
237 Art. 18 alin. (2) din NM - H.G. nr. 690/2017. 
238 Art. 8 alin. (4) din Legea 321/2006. 
239 Art. 4 lit. F) din Legea nr. 213/2016. 
240 Art. 8 din Legea nr. 213/2016 
241 Art. 5 alin. (1)-(3) din Legea nr. 321/2006. 
242 Art. 9 din Legea nr. 321/2006. 



  

93 
 

b)contribuţii la bugetul general al unor 
organisme de drept public sau de drept privat 

care urmăresc un obiectiv al României care se 
înscrie în cadrul obiectivelor politicii de 

cooperare internaţională pentru dezvoltare şi 

asistenţă umanitară pentru funcţionarea 
acestuia. 

 

 Sunt eligibile atât cheltuielile directe ale 

beneficiarului, cât şi cele indirecte.  

 Cheltuielile directe sunt cele ocazionate de 

implementarea proiectului/ programului 
pentru care se acordă grantul și trebuie să 

respecte o serie de condiții. 

 Cheltuielile indirecte eligibile sunt 

cheltuielile administrative ale 
beneficiarului şi nu pot depăși 25% din 

valoarea cheltuielilor directe243. 

 
Cheltuieli neeligibile: 

 provizioanele constituite pentru pierderi 

sau datorii; 

 dobânzile; 

 achiziţiile de teren sau clădiri, cu excepţia 

cazului în care aceste achiziţii sunt 

necesare pentru implementarea directă a 
grantului şi proprietatea asupra terenului 

sau clădirii astfel dobândite este transmisă 

beneficiarului final la sfârşitul procesului 
de implementare; 

 impozite, inclusiv taxa pe valoare 

adăugată (TVA), în cazul în care 

beneficiarul are dreptul la rambursarea 
TVA; 

 amortizarea echipamentelor aflate în 

proprietatea beneficiarului sau folosite de 

acesta în leasing; 

 cheltuieli care au ca rezultat creșterea 

valorii activelor corporale existente prin 
îmbunătățiri, extinderi etc.; 

 cheltuieli directe ale beneficiarului 

finanțate din alt grant.244 

 realizarea, achiziția şi distribuirea de 

diverse publicaţii, filme, fotografii, 

imagini şi altele asemenea materiale 
pentru activităţi culturale; 

 achiziția şi distribuirea de steaguri, 

insigne, ecusoane, costume populare, 

obiecte de artizanat, instrumente 
muzicale și alte asemenea 

 realizarea de studii și cercetări  

 realizarea şi transmisia unor programe 
radio şi TV 

 organizarea şi participarea la diverse 

evenimente 

 „trataţii” și alte cheltuieli generate de 

reprezentare, deplasări interne şi externe 

 premii, burse. 

 

Cât și costuri administrative sau de 
dezvoltare a infrastructurii:  

 achiziţia, construcţia, reparaţia, 

întreţinerea şi dotarea unităţilor de 

învăţământ, sportive şi de creaţie, 

bisericilor şi altor unităţi de cult, 
bibliotecilor, centrelor culturale [...] şi 

sediilor organizaţiilor românilor de 
pretutindeni, inclusiv achiziţia de 

terenuri; 

 chirie, cheltuieli de întreţinere, energie 

electrică, telefon, fax, internet, 
realizarea paginilor web şi altele 

asemenea; 

 servicii de contabilitate, traduceri, 

asistenţă juridică[...]; 

 achiziţie de software; 

 achiziţia de material didactic, mobilier 

şcolar, echipament sportiv, aparatură 

diversă, [...] 

 onorarii, indemnizaţii, [...] cheltuieli de 

personal şi alte asemenea.245 
 

                                                           
243 Art. 15 din NM aprobate prin H.G. nr. 690/2017 
244 Art. 16 din Legea nr. 213/2016 
245 Anexă la Legea nr. 321/2006 
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8.  Capacitate 

tehnică şi 

capacitate 

financiară 

solicitată 

În cazul în care beneficiarul este o organizaţie 
non-guvernamentală, din România sau din alte 

state [Roaid} realizează o evaluare a 
capacităţii, în funcție de care decide acordarea 

sau neacordarea grantului.246 Evaluarea se 

realizează în baza unor criterii transparente, 
prevăzute de lege. 

Unul dintre criteriile generale de evaluare 
este: capacitatea organizatorică şi 

funcţională [a beneficiarului] de realizare a 
programelor, proiectelor sau acţiunilor, 

[care] se dovedeşte prin: 

 experienţă în derularea programelor, 

proiectelor sau acţiunilor; 

 calitatea activităţilor organizate; 

 calificarea membrilor echipei care 

derulează programele, proiectele sau 

acţiunile; 

 colaborările şi parteneriatele cu alţi 

finanţatori, autorităţi publice, 
organizaţii guvernamentale sau non-

guvernamentale; 

 asigurarea continuităţii programelor, 

proiectelor sau acţiunilor247. 

9.  Nivelul și 

tipul de 

cofinanțare 

solicitat 

Nu se prevede un nivel minim de cofinanțare. 

Prin termenii de referință se poate stabili un 

nivel minim de cofinanțare pentru fiecare apel 
competitiv de selecție în parte.248 

Procentul de cofinanțare, dacă este cazul, se 

precizează în anunțul referitor la 

organizarea unui apel competitiv de 
selecţie249.  

Contribuția proprie se poate realiza şi prin 
aport în natură, cuantificabil.250 

10.  Tranșe de 

plată 

Prin derogare de la prevederile art. 52 alin. 

(8) din Legea nr. 500/2002 [...], pentru 
finanţarea activităţilor specifice de cooperare 

internaţională pentru dezvoltare şi asistenţă 
umanitară, M.A.E. poate efectua plăţi în 

avans din fonduri publice către beneficiari 

până la 100% din valoarea finanţării.251 

Prin derogare de la prevederile art. 52 alin. 

(8) din Legea nr. 500/2002 [...], pentru 
finanţarea de programe, proiecte sau 

acţiuni în sprijinul românilor de 
pretutindeni, MRP poate efectua plăţi în 

avans din fonduri publice către beneficiari 

până la 100% din valoarea finanţării, în 
cazul granturilor, şi de până la 50% din 

valoarea finanţării, în celelalte cazuri. 

11.  Cerințe de 

transparenț

ă și 

publicitate 

în procesul 

de acordare 

RoAid publică anual pe site-ul propriu 

priorităţile de finanţare în domeniul 

cooperării pentru dezvoltare.252 

Neprevăzut în lege.  

Ghidul solicitantului prevede că rezultatul 

evaluării și al soluționării contestațiilor va fi 
publicat pe site-ul Ministerului pentru 

Românii de pretutindeni (MRP).253 

                                                           
246 Art. 24 din Legea nr. 213/2016. 
247 Art. 10 alin. (2) din Legea nr. 321/2006 
248 Art. 18 alin. (2) din NM - H.G. nr. 690/2017. 
249 Art. 8 alin. (5) lit. a) din Legea 321/2006. 
250 Art. 3 din Ghidul beneficiarului 2018 - Ministerul pentru Românii de Pretutindeni  
251 Art. 13 alin. (3) din Legea 213/2016. 
252 Art. 3 alin. (3) din NM aprobate prin H.G. nr. 690/2017 
253 Ghidul beneficiarului 2018 - Ministerul pentru Românii de Pretutindeni  



  

95 
 

a 

finanțărilor 

12.  Procedura 

de atribuire 

a finanțării  

selecție 
publică 

(DA/NU) 
termen 

depunere 

aplicație 

 

 DA, dar nu exclusiv. 

 

Granturile se acordă prin: 

 proceduri competitive de selecţie a 

beneficiarilor sau 

 prin atribuire directă, în temeiul unei 

justificări temeinice254. 
 

Situațiile care pot constitui “justificări 
temeinice” sunt următoarele:   

 ca răspuns la o criză umanitară, la solicitarea 

guvernului statului afectat, a unei organizaţii 

internaţionale sau non-guvernamentale; 

 extinderea unor proiecte aflate în derulare;  

 susținerea proiectelor avansate de organizaţii 

internaţionale/ donatori; 

 dezvoltarea unor parteneriate strategice în 

domeniu 

 creșterea capacității în domeniu; 

 susţinerea organizaţiilor din România în 

atragerea fonduri europene şi internaţionale; 

 finanțarea unui proiect inovator sau brevetat. 

 

Procedură competitivă 

 RoAid are obligația de a organiza cel puțin un 

apel competitiv deschis pe an, sub rezerva 
disponibilității fondurilor necesare. 

 
Anunțul referitor la organizarea unui apel 

deschis pentru depunerea de proiecte se 

publică online pe site-ul [RoAid], cu cel puţin 
30 de zile lucrătoare înainte de data stabilită 

pentru depunerea propunerilor de proiecte. În 
cazuri justificate termenul poate fi restrâns la 

minimum 10 zile lucrătoare255. 

Anunțul va conține termeni de referință care 
cuprind cel puţin următoarele informații: 

 descrierea obiectivelor de dezvoltare 

urmărite; 

 tipul de beneficiari eligibili; 

 DA, dar nu exclusiv. 

 

Granturile se acordă prin proceduri 
competitive de selecţie a beneficiarilor, cu 

excepțiile prevăzute de lege. 

Etapele procedurii competitive de selecţie a 
beneficiarilor constau în: 

a)anunţul referitor la organizarea unui apel 
competitiv de selecţie a beneficiarilor;  

b)selecţia propunerilor de proiecte; 
c)negocierea şi semnarea acordurilor de 

finanţare. 

 Ministerul pentru Românii de 

Pretutindeni poate acorda granturi prin 

atribuire directă către persoane juridice 
fără scop lucrativ şi organizaţii 

internaţionale, cu justificare temeinică, în 
anumite situații prevăzute de lege.257 

 Pentru anul 2018, sesiunea de 

depunere a cererilor de finanțare a fost 

deschisă permanent.258 

 

                                                           
254 Art. 16 alin. (3) din Legea 213/2016. 
255 Art. 17 din NM aprobate prin H.G. nr. 690/2017 
257 Art. 8 din Legea 321/2006 
258 Potrivit preambul Ghidul beneficiarului 2018 - Ministerul pentru Românii de Pretutindeni 
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 data şi locul depunerii propunerilor de 

proiecte; 

 perioada de implementare; 

 bugetul total estimat, numărul estimativ de 

granturi şi suma estimativă pentru fiecare 

grant; 

 forma-tip a propunerii de proiect, inclusiv 

rezultatele urmărite; 

 detaliile de contact ale [RoAid]; 

 procentul de cofinanţare, dacă este cazul; 

 modalitatea de depunere a propunerilor de 

proiecte sau programe.256 

13.  Compunere

a și 

constituirea 

comisiei de 

evaluare 

Selecția propunerilor de proiecte se face de 
către o comisie de selecție formată din 

reprezentanţi ai [RoAid] [...] La invitaţia 

expresă a Agenţiei, din comisia de selecţie pot 
face parte experţi din afara Agenţiei, în calitate 

de observatori. Membrii comisiei trebuie să 
aibă expertiză în domeniu.259  

Membrii comisiei de evaluare sunt numiți 
prin Ordin al ministrului RP, aceștia fiind în 

număr de 8. (nu se prevede o procedură de 

selecție deschisă). La ședințele comisie de 
evaluare pot participa, în calitate de 

observatori, membri ai comisiilor de 
specialitate din Parlament.260 

14.  Asigurarea 

imparțialităț

ii membrilor 

comisiei de 

evaluare 

Membrii comisiei trebuie să semneze o 

declarație de imparțialitate.261 

Nereglementat. 

15.  Număr de 

documente 

solicitate și 

procedură 

de 

transmitere 

a acestora 

 Numărul de documente solicitate variază în 

funcție de apelul de propuneri de proiecte. În 

cadrul primului apel din anul 2018, numărul 

documentelor solicitate a fost de peste 20262.  
 
 
 

 Documentele ce urmează a fi transmise 

împreună cu propunerea de proiect/ 

program nu sunt specificate în lege, fiind 

stabilite prin Ghidul Beneficiarului263. 
Pentru anul 2018, se prevede necesitatea 

anexării a 6 documente în etapa de selecție 
și 7 documente în etapa de contractare 

                                                           
256 Art. 18 alin. (1) din NM - H.G. nr. 690/2017.  
259 Art. 20 alin. (1)-(2) din NM - H.G. nr. 690/2017. 
260 Regulament aprobat prin ordin de ministru http://www.mprp.gov.ro/web/wp-content/uploads/2018/03/Regulament-Comisie-de-evaluare.pdf  
261 Art. 20 alin. (1)-(2) din NM - H.G. nr. 690/2017. 
262 RoAid, Ghidul solicitantului, apelul I din 2018, http://roaid.ro/wp-content/uploads/2018/11/RoAid_GHID_I.pdf  
263 Ghidul Beneficiarului 2018 – Granturi acordate în baza Legii nr. 321/2006, http://www.mprp.gov.ro/web/wp-

content/uploads/2018/02/GHID-DE-FINANTARE-2018-2020.pdf  

http://www.mprp.gov.ro/web/wp-content/uploads/2018/03/Regulament-Comisie-de-evaluare.pdf
http://roaid.ro/wp-content/uploads/2018/11/RoAid_GHID_I.pdf
http://www.mprp.gov.ro/web/wp-content/uploads/2018/02/GHID-DE-FINANTARE-2018-2020.pdf
http://www.mprp.gov.ro/web/wp-content/uploads/2018/02/GHID-DE-FINANTARE-2018-2020.pdf
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16.  Modalitate 

de 

transmitere 

a aplicației 

 Modalitatea în care pot fi depuse propunerile 

de proiecte/ programe se stabilește prin 

termenii de referință. Pentru apelul de 
proiecte din anul 2018 solicitanți au avut 

posibilitatea de a transmite propunerile de 
proiecte în format electronic via email sau prin 

depunere la sediul instituției264. 

 Eventualele contestații vor fi depuse 

electronic, iar răspunsul la acestea se transmite 
pe aceeași cale.265 

 

 Documentele trebuie transmise inițial în 

format electronic, apoi retransmise în 

original. Ghidul prevede și posibilitatea 
transmiterii acestora prin e-mail, cu 

aplicarea semnăturii electronice. 

17.  Prevederea 

criteriilor și 

grilei de 

evaluare 

În termenii de referință se menționează 
inclusiv criteriile de evaluare şi punctajele 

acordate pentru fiecare criteriu.266 

Criteriile generale de acordare a finanțării 
sunt prevăzute de lege. Metodologia de 

evaluare și selecție se detaliază prin ordin de 
ministru. 

 

  

                                                           
264 RoAid, Ghidul solicitantului, apelul I din 2018, http://roaid.ro/wp-content/uploads/2018/11/RoAid_GHID_I.pdf  
265 Art. 22 alin. (3)-(4) din NM aprobate prin H.G. nr. 690/2017. 
266 Anexa 2 la NM aprobate prin H.G. nr. 690/2017. 

http://roaid.ro/wp-content/uploads/2018/11/RoAid_GHID_I.pdf
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Anexa nr. 8: Prezentarea detaliată a mecanismului de acordarea a granturilor pentru programe 

sportive și a mecanismului de granturi pentru proiecte de tineret și studențești 

 

 Criterii de analiză Programe sportive 

(Legea nr. 69/2000) 

Proiecte de tineret și studențești 

(Legea 360/2005) 

1.  Autoritate 

finanțatoare 

 autoritate publică centrală 

are acordă o finanțare pentru 

proiecte/programe sportive 
(Ministerul Tineretului și Sportului)   

 autorități locale 

 Ministerul Tineretului şi Sportului,  

 Direcţiile Judeţene pentru Sport şi 

Tineret 

 

2.  Buget din care se 

acordă finanțarea 

 bugetul de stat, prin bugetul 

autorităților centrale sau locale 

 bugetul de stat, prin bugetul 

autorităților centrale sau locale 

3.  Domeniu de 

finanțare 

Programe sportive de utilitate 

publică:  

 "Promovarea sportului de 

performanţă" (P1),  

 "Sportul pentru toţi" (P2),  

 "Întreţinerea, funcţionarea şi 

dezvoltarea bazei materiale 
sportive" (P3),  

 "Redescoperă oina" (P4) 

 "România în mişcare" (P5). 

Mecanismul se aplică pentru: 

1. Concursul naţional de proiecte de 
tineret,  

2. Concursul naţional de proiecte 

studențești,  
3. Concursurile locale de proiecte de 

tineret. 
 

4.  Entități eligibile 

pentru finanțare 

& Capacitate 

tehnică şi 

capacitate 

financiară 

solicitată 

 Structurile sportive fără scop 

patrimonial267 

 asociațiile şi fundaţiile care 

funcţionează conform  O.G. nr. 

26/2000; 

 fundaţiile judeţene pentru tineret şi a 

municipiului Bucureşti care 
funcţionează în condiţiile Legii nr. 

146/2002 
cu condiția să aibă:  

menţionate în Extrasul din Registrul 

Special al Asociaţiilor şi Fundaţiilor, 
regulamentul intern de organizare şi 

funcţionare tipurile de activităţi pentru 
tineret pe care urmează să le desfășoare 

prin proiect.268 

5.  Planificare 

strategică și 

consultarea 

beneficiarilor în 

stabilirea 

 Nu se prevede necesitatea 

consultării/ implicării ONG-urilor în 
elaborarea programului anual. 

 Concursurile vizează 

implementarea Strategiei naţionale în 
domeniul politicii de tineret pentru 

perioada 2015-2020 şi a Programului 

de Guvernare 2018-2020.269 

                                                           
267 Art. 69 alin. (1) din Lege 69/2000, Anexa 2, pct. 1 lit. m) din Ordinul nr. 664/2018 
268 Art. 4 alin. (2) din Metodologia aprobată prin Ordinul nr. 121/2018 
269 Art. 1 din Metodologia aprobată prin Ordinul nr. 121/2018 
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priorităților de 

finanțare 

 Nu se prevede necesitatea consultării/ 

implicării ONG-urilor în stabilirea 

strategiei. 

6.  Durata proiectelor 

finanțate  

(anual/ 

multianual)  

Se adaugă două principii 

suplimentare la cadrul general, 
respectiv: 

 anualitatea, în sensul derulării 

întregii proceduri de finanţare în 

cadrul anului calendaristic în care 
s-a acordat finanţarea, pentru 

evenimente sportive secvenţiale; 

 sezonalitatea, în sensul derulării 

procedurii de finanţare, în cadrul 

sezoanelor competiţionale sportive 
desfăşurate pe perioada a mai 

multor ani calendaristici la jocurile 
sportive în care s-a acordat 

finanţarea, dar pentru care se vor 

încheia contracte de finanţare 
secvenţiale în fiecare an fiscal. 

Nereglementat 

7.  Cheltuieli eligibile/ 

neeligibile 

Principalele cheltuieli eligibile sunt 
(listă neexhaustivă): 

 transport; 

 cazare; 

  masă; 

  privind alimentaţia de efort; 

 plata arbitrilor, medicilor şi a 

altor persoane; 

  asigurarea persoanelor, 
materialelor, a echipamentului 

sportiv şi a altor bunuri; 

  achiziţionarea de materiale şi 

echipament sportiv; 

 cheltuieli medicale şi pentru 

controlul doping; 

 cheltuieli cu premiile, 

indemnizaţiile, veniturile 
contractuale (CAS) ale 

participanţilor la activitatea 

sportivă, primele şi indemnizaţiile 
sportive, alte drepturi.270  

 

Proiectele de tineret/studenţeşti pot 
include următoarele activităţi: 

 cursuri/stagii, concursuri; 

 festivaluri, expoziții, târguri; 

 cinemateci/videoteci; 

 campanii, caravane; 

 activităţi culturale, cluburi de tineret; 

 seminarii, simpozioane, mese rotunde, 

dezbateri, conferinţe, [si alte 
evenimente] 

 centre de resurse, consiliere şi 

consultanță; 

 bănci şi baze de date, biblioteci 

electronice; pagini web şi platforme 

online [și alte asemenea] 

 schimburi de experiență la nivel 

naţional [...], tabere, școli de vară;  

 manifestări sportive pentru amatori 

[cu condiția ca proiectul să includă și 
alte activităţi din cele menționate 

anterior].271 

                                                           
270 Anexă nr. 2 la Ordinul nr. 664/2018 
271 Art. 1 alin. (5)-(6) din Metodologia aprobată prin Ordinul nr. 121/2018 
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Nu se prevede posibilitatea 
finanțării  de activităţi ce presupun 

dezvoltarea infrastructurii 
solicitantului. 

Nu se prevede posibilitatea finanțării de 
activităţi ce presupun dezvoltarea 

infrastructurii solicitantului. 

8.  Nivelul și tipul de 

cofinanțare 

solicitat 

 minimum 10% din valoarea 

totală a finanțării (nespecificat în 

natură sau în bani)272 

 minimum 10% din valoarea 

proiectului („în bani şi/sau 

valorizată”).273 

9.  Tranșe de plată Nereglementat Nu se acordă avans. 

 Pentru realizarea proiectului 
[...] se poate face decontare parţială, în 

baza documentelor justificative [...], de 

până la 70% din valoarea contractului 

de finanţare, în timpul desfăşurării 

activităţilor proiectului şi în condiţiile 
în care acesta are o durată mai mare de 

30 de zile. 

 Beneficiarii pot solicita cel mult 

o decontare parţială în perioada de 

implementare a proiectului.274 

10.  Cerințe de 

transparență și 

publicitate în 

procesul de 

acordare a 

finanțărilor 

DA - Sunt aplicabile prevederile 

cadrului general 

DA - Sunt aplicabile prevederile 

cadrului general 
 

Suplimentar: se prevede că anunțul 

privind selecția publică de pe site-ul 
MTS/ DJST/ DSTMB trebuie să fie 

publicat „într-un mod în care să fie 
vizibil şi uşor de accesat” și că anunțul 

va fi publicat și „pe paginile active de 

interacțiune media online” ale 
autorităților finanțatoare.275 

11.  Procedura de 

atribuire a 

finanțării  
• selecție publică 

(DA/NU) 

• termen depunere 
aplicație 

DA - Sunt aplicabile prevederile 
cadrului general 

DA - Sunt aplicabile prevederile 
cadrului general 

12.  Compunerea și 

constituirea 

comisiei de 

evaluare 

Sunt aplicabile prevederile cadrului 
general 

Sunt aplicabile prevederile cadrului 
general 

                                                           
272 Anexa 2, pct. 1 lit. i) din Ordinul nr. 664/2018 
273 Art. 3 alin (1) lit. d) din Metodologia aprobată prin Ordinul nr. 121/2018 
274 Art. 20 alin. (1) și (3) din Metodologia aprobată prin Ordinul nr. 121/2018 
275 Art. 5 alin (1) din Metodologia aprobată prin Ordinul nr. 121/2018 
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13.  Asigurarea 

imparțialității 

membrilor 

comisiei de 

evaluare 

Nu se prevede obligația semnării 
unei declarații de imparțialitate de 

către membrii comisiei de evaluare. 

Nu se prevede obligația semnării unei 
declarații de imparțialitate de către 

membrii comisiei de evaluare. 

14.  Nr. documente 

solicitate la 

depunerea 
aplicației (cu 

excepția aplicației 

și a bugetului 
proiectului) 

Nespecificat (se detaliază de către 
autoritatea finanțatoare) 

7276 

15.  Modalitate de 

transmitere a 

aplicației 

Sunt aplicabile prevederile cadrului 
general (depunere în plic sigilat). 

Sunt aplicabile prevederile cadrului 
general(depunere în plic  sigilat) – unele 

documente se depun în forma fizic, 

altele pe CD/DVD/memory stick. 

16.  Prevederea 

criteriilor și grilei 

de evaluare 

Criteriile specifice de evaluare a 

proiectelor şi programelor sportive 
în vederea atribuirii contractului de 

finanţare se stabilesc de către 

autoritatea finanţatoare.277 

DA278 

 

  

                                                           
276 Art. 7 alin (1) din Metodologia aprobată prin Ordinul nr. 121/2018 
277 Art. 6 din Ordinul nr. 664/2018 
278 Anexa 5 la Metodologia aprobată prin Ordinul nr. 121/2018 
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Anexa nr. 9: Prezentarea detaliată a mecanismului de subvenții pentru servicii sociale 

 

 Criterii de analiză Mecanismul de subvenții pentru servicii sociale 

1.  Autoritate publică finanțatoare  Ministerul Muncii și Justiției Sociale (MMJS) 

 Consiliile Locale 

2.  Buget din care se acordă 

finanțarea 

Bugetul de stat,  

 prin bugetul MMJS 

 bugetele locale 

3.  Domeniu de finanțare Servicii sociale 

4.  Entități care pot primi finanțare 

 

 Capacitate tehnică şi 

capacitate financiară 

solicitată 

 

 Nivelul și tipul de 

cofinanțare solicitat 

Asociațiile, fundațiile, și cultele recunoscute, acreditate ca 
furnizori de servicii sociale care îndeplinesc și următoarele 

criterii: 

 administrează unităţi de asistenţă socială în cel puţin 

două judeţe, [...] sau administrează o unitate de 
asistenţă socială ai căror beneficiari provin din două 

sau mai multe județe [...] şi care se încadrează în 
Nomenclatorul serviciilor sociale; - pentru bugetul 

MMJ SAU 

 administrează unităţi de asistenţă socială care se 

adresează beneficiarilor dintr-un singur judeţ [...] – 

pentru  bugetele locale 

 sunt [...] acreditate ca furnizori de servicii sociale, 
potrivit legii; 

 deţin licenţă de funcţionare pentru serviciile sociale 

pentru care solicită subvenţie; 

 solicită subvenţii în completarea resurselor financiare 

proprii. 

5.  Planificare strategică și 

consultarea beneficiarilor în 

stabilirea priorităților de 

finanțare 

N/A  

Cadrul serviciilor sociale care pot fi finanțate este prestabilit 
de Nomenclatorul serviciilor sociale, cu excepțiile 

prevăzute de NM aprobate prin H.G. nr. 1153/2001. 

6.  Durata proiectelor finanțate  

(anual/ multianual) 

Durata convenției de finanțare este de cel mult 12 luni279. 

7.  Cheltuieli eligibile neeligibile Din bugetul MMJS pot fi finanțate următoarele cheltuieli: 

 de personal, pentru personalul de specialitate de 

îngrijire şi asistenţă, respectiv personal de specialitate 

şi auxiliar; 

 cu hrana pentru beneficiarii cantinelor sociale sau ai 

altor servicii de acordare a hranei, precum şi pentru 

beneficiarii centrelor rezidenţiale; 

                                                           
279 Conform Anexei nr. 1B la NM aprobate prin H.G. nr. 1153/2001. 
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 pentru carburanţii necesari funcţionării mijloacelor de 

transport pentru centrele de zi, unităţile de îngrijiri la 

domiciliu şi cantinele sociale; 

 de întreţinere şi gospodărie: încălzire, iluminat, apă, 
canal, salubrizare, poştă, telefon şi internet. 

 

Din bugetele locale se acordă subvenţii pentru categoriile 
de cheltuieli curente de funcţionare a unităţilor de asistenţă 

socială, aprobate prin hotărâre a consiliului local.280 

8.  Tranșe de plată Acordarea finanțării de face lunar, începând din ianuarie a 

fiecărui an, pe bază de cerere și de raport privind serviciile 

prestate și utilizarea tranșei pe luna anterioară (începând din 
luna februarie)281. 

9.  Cerințe de transparență și 

publicitate în procesul de 

acordare a finanțărilor 

 Lansarea sesiunii de solicitare a finanțării nu prevede 

cerințe specifice de transparență, data fiind prestabilită prin 

act normativ: 
Data-limită de depunere a documentaţiei de solicitare a 

subvenţiei este ultima zi lucrătoare a lunii septembrie282. 

 Lista cuprinzând date referitoare la denumirea 

asociaţiei/fundaţiei, denumirea unităţii de asistenţă socială 
pentru care s-a solicitat subvenţie, adresa acesteia, suma 

solicitată şi suma propusă pentru subvenţionare, numărul 

de beneficiari pentru care s-a solicitat subvenţie şi numărul 
de beneficiari propuşi pentru subvenţionare, persoana de 

contact din cadrul serviciului social va fi publicată pe site-
ul MMJS283. 

 Lista asociaţiilor şi fundaţiilor care au încheiat 

convenţii, unităţile de asistenţă socială şi nivelul 

subvenţiilor acordate se publică în Monitorul Oficial al 

României, Partea a VI-a284. 

 În cazul organizării unor selecții suplimentare de 
finanțare, MMJS  sau după caz consiliile locale vor anunța 

termenul de depunere a documentației într-un ziar central, 

respectiv judeţean sau local.285 

10.  Procedura de atribuire a 

finanțării: 

 selecție publică (DA/NU) 

 termen depunere aplicație 

 DA. Selecția se realizează anual pentru finanțările 

acordate în anul următor. 

 termenul depunere a solicitărilor este ultima zi 
lucrătoare din luna septembrie a fiecărui an. 

11.  Compunerea și constituirea 

comisiei de evaluare 

Evaluarea şi selecţionarea asociaţiilor şi fundaţiilor se 

realizează de către comisia de evaluare şi selecţionare, [...] 

                                                           
280 Art. 2 alin. (1)-(2) din NM aprobate prin H.G. nr. 1153/2001. 
281 Art. 14 alin. (1) din NM aprobate prin H.G. nr. 1153/2001. 
282 Art. 3 alin. (2) din NM aprobate prin H.G. nr. 1153/2001. 
283 Art. 8 alin. (6) din NM aprobate prin H.G. nr. 1153/2001. 
284 Art. 12 alin. (4) din NM aprobate prin H.G. nr. 1153/2001. 
285 Art. 10 alin. (1)-(2) din NM aprobate prin H.G. nr. 1153/2001. 
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constituită la nivelul agenţiei judeţene pentru plăţi [...] 
pentru subvenţiile acordate din bugetul de stat, sau, după 

caz, la nivelul consiliului local, pentru subvenţiile acordate 
din bugetul local. 

Componenţa şi modul de organizare şi de funcţionare a 

comisiei se stabilesc prin decizia directorului general al 
Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, 

respectiv prin hotărâre a consiliului local.286 

12.  Asigurarea imparțialității 

membrilor comisiei de evaluare 

Nu se prevede obligația semnării unei declarații de 

imparțialitate de către membrii comisiei de evaluare. 

13.  Nr. documente solicitate la 
depunerea aplicației (cu excepția 

aplicației și a bugetului 
proiectului) 

3287  

 

14.  Modalitate de transmitere a 

aplicației 

Documentația de solicitare a finanțării se transmite, în 

pachet închis, la  agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie 
socială, (pentru finanțare de la MMJS), respectiv la 

consiliului local.  Cererea de finanțare se depune în 3 
exemplare, iar restul documentelor, în unic exemplar.288 

15.  Prevederea criteriilor și a grilei 

de evaluare 

Da, cu următoarea precizare:  

în situația acordării subvențiilor de la bugetul local, 
punctajul maxim care poate fi acordat pentru fiecare din 

criteriile de evaluare prevăzute [în NM] se aprobă prin 
hotărâre a consiliului local.289 

 

 

  

                                                           
286 Art. 5 din NM aprobate prin H.G. nr. 1153/2001. 
287 Art. 4 din NM aprobate prin H.G. nr. 1153/2001. 
288 Art. 3 alin. (1), Art. 4 alin. (1) lit. a) din NM aprobate prin H.G. nr. 1153/2001. 
289 Art. 72 din NM aprobate prin H.G. nr. 1153/2001. 
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Contractul pentru acordarea de servicii sociale, încheiat de serviciile publice de asistenţă socială cu furnizorii 

de servicii sociale, aprobat prin Ordinul nr. 71/2005;  

Ghid de Finanțare a Programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului, 

aprobat prin Ordinul nr. 2153/2016  

Ghidul beneficiarului 2018 - Ministerul pentru Românii de Pretutindeni http://www.mprp.gov.ro/web/wp-

content/uploads/2018/02/GHID-2018-2020.pdf 

Ghidul AFCN privind deconturile de cheltuieli – proiecte editoriale, 

https://www.afcn.ro/media/ghid%20deconturi%20editoriale%20%20%20%20actualizat%202018.pdf  

H.G. nr. 1006/2016 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Cooperare Internaţională pentru 

Dezvoltare şi pentru completarea H.G. nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor 

Externe 

H.G. nr. 111/2005 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Relaţii Interetnice; 

H.G. nr. 128/2018 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) 
din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat 

pe anul 2018 nr. 2/2018; 

H.G. nr. 264/2003 privind stabilirea acțiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor 

pentru efectuarea de plăti în avans din fonduri publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare  

H.G. nr. 405/2017 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru românii de pretutindeni pentru perioada 

2017-2020 

H.G. nr. 664/2002 privind activitatea Asociației de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale (A.D.I.R.I.) 

şi recunoașterea sa ca fiind de utilitate publică, cu modificările și completările ulterioare;  

H.G. nr. 802/2005 privind organizarea şi funcţionarea Administraţiei Fondului Cultural Naţional, cu 

modificările și completările ulterioare 

http://ccss.jhu.edu/wp-content/uploads/downloads/2013/04/JHU_Global-Civil-Society-Volunteering_FINAL_3.2013.pdf
http://ccss.jhu.edu/wp-content/uploads/downloads/2013/04/JHU_Global-Civil-Society-Volunteering_FINAL_3.2013.pdf
http://www.donors.kg/images/Analysis_SP_Eng_March_5_2014.pdf
http://ivcmoldova.org/wp-content/uploads/2018/09/Finantarea-directa-a-OSC-in-RM.pdf
http://www.balkancsd.net/novo/wp-content/uploads/2018/09/CSOSI_EE-2017-Regional-Report-FINAL.pdf
http://www.balkancsd.net/novo/wp-content/uploads/2018/09/CSOSI_EE-2017-Regional-Report-FINAL.pdf
http://www.mprp.gov.ro/web/wp-content/uploads/2018/02/GHID-2018-2020.pdf
http://www.mprp.gov.ro/web/wp-content/uploads/2018/02/GHID-2018-2020.pdf
https://www.afcn.ro/media/ghid%20deconturi%20editoriale%20%20%20%20actualizat%202018.pdf
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H.G. nr. 933/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind distribuirea sumelor prevăzute la art. 37 din 
Legea nr. 318/2015 pentru înființarea, organizarea şi funcționarea Agenției Naționale de Administrare a 

Bunurilor Indisponibilizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

Lege nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

Lege nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

Lege nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare  

Lege nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Lege nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare 

Lege nr. 321/2006 privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau 

acţiunile privind sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, 

precum şi a modului de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii 

de Pretutindeni pentru această activitate, republicată, cu modificările și completările ulterioare  

Lege nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, 

care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu modificările și completările ulterioare;  

Lege nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al 

arhitecturii şi de divertisment, republicată; 

Lege nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi 

nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare 

Lege nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare;  

Lege nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

Legea nr. 186/2003 privind susţinerea şi promovarea culturii scrise, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare 

Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

Legea nr. 213/2016 privind cooperarea internațională pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară 

Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. 

Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare; 

Legea nr. 318/2015 pentru înființarea, organizarea şi funcționarea Agenției Naționale de Administrare a 
Bunurilor Indisponibilizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările și 

completările ulterioare 

Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările și completările ulterioare  
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Legea nr. 69/2000 a educației fizice şi sportului, cu modificările și completările ulterioare; 

Legea nr. nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare 

Legea tinerilor nr. 350/2006, cu modificările și completările ulterioare; 

Lege-Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Metodologia pentru Concursul naţional/local de proiecte de tineret, respectiv pentru Concursul naţional de 

proiecte studențești, aprobată prin Ordinul nr. 121/2018; 

Norme Metodologice de aplicare a Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociaţiilor şi 

fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înființează şi administrează unităţi de asistenţă socială - H.G. 

nr. 1153/2001, cu modificările și completările ulterioare; 

Nomenclatorul serviciilor sociale şi  regulamentele-cadru de organizare şi funcționare a serviciilor sociale, 

aprobate prin H.G. nr. 867/2015, cu modificările și completările ulterioare; 

Norme de Cheltuieli pentru realizarea programelor Autorităţii Naţionale pentru Tineret în domeniul activităţii 

de tineret, aprobate prin H.G. nr. 259/2006, cu modificările și completările ulterioare; 

Norme Metodologice  privind stabilirea, vărsarea şi gestionarea sumelor care constituie Fondul cultural 

naţional, aprobate prin Ordinul nr. 2066/2011, cu modificările și completările ulterioare 

Norme Metodologice cu privire la realizarea activităţilor de cooperare internaţională pentru dezvoltare şi 

asistenţă umanitară, aprobate prin H.G. nr. 690/2017 

Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în  domeniul 

serviciilor sociale, aprobate prin H.G. nr. 118/2014, cu modificările și completările ulterioare; 

Norme Metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, 

aprobate prin H.G. nr. 539/2005, cu modificările și completările ulterioare; 

Norme Metodologice pentru aplicarea prevederilor cap. I secţiunea a 6-a din Ordonanța Guvernului nr. 

10/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor 

nr. 2406/2006 

Norme Metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin 

financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobate prin H.G. 

nr. 1470/2002, cu modificările și completările ulterioare; 

Norme Metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, 

precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, aprobate prin Ordinul 

1792/2002, cu modificările și completările ulterioare 

Norme metodologice privind organizarea şi funcționarea comisiilor, procedura de selecție a programelor, 

proiectelor şi acțiunilor culturale în vederea acordării de finanțări nerambursabile din Fondul Cultural 

Naţional, precum şi de soluționare a contestațiilor, aprobate prin Ordinul nr. 2231/2011, cu modificările și 

completările ulterioare 
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Normele financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin H.G. nr. 1447/2007, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006, aprobate prin H.G. nr. 268/2007, cu 

modificările și completările ulterioare; 

Normele metodologice privind perceperea, încasarea, utilizarea, evidența şi controlul destinației sumelor 

rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al 

arhitecturii şi de divertisment, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor şi al ministrului finanțelor 

publice nr. 2.823/1.566/2003, cu modificările și completările ulterioare. 

O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și 

completările ulterioare; 

O.G. nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor 

culturale, aprobată prin Legea nr. 245/2001, cu modificările și completările ulterioare  

O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobată prin Legea nr. 488/2004, cu modificările și completările 

ulterioare 

O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare; 

O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor 

religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Ordinul nr. 664/2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor şi programelor sportive;  

OUG nr. 114/2009 privind unde măsuri financiar-bugetare, aprobată prin Legea nr. 240/2011, cu modificările 

și completările ulterioare; 

OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată prin Legea nr. 105/2006 

Program de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi 

"Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea 

dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilități aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea 
instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate", aprobat prin H.G. nr. 798/2016, cu modificările 

și completările ulterioare; 
 

Programul de interes naţional "Creşterea calităţii vieţii persoanelor vârstnice din căminele pentru persoane 

vârstnice", aprobat prin H.G. nr. 479/2016; 
 

Programul de interes naţional "Creșterea capacității serviciilor publice de asistenţă socială din unele unităţi 
administrativ-teritoriale", aprobat prin H.G. nr. 427/2018; 

 

Programul de interes naţional "Înființarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziției tinerilor cu 
dizabilități de la sistemul de protecție specială a copilului către sistemul de protecție a persoanelor adulte cu 

dizabilități", aprobat prin H.G. nr. 193/2018;  
 

Programul de interes naţional "Servicii comunitare la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente", 

aprobat prin H.G. nr. 427/2018; 
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Programul de interes naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de 

droguri 2015-2018, aprobat prin H.G. nr. 659/2015, cu modificările și completările ulterioare; 
 

Programul de interes naţional în domeniul protecției drepturilor copilului pentru perioada 2017-2019, aprobat 

prin H.G. nr. 267/2017; 

 

Programul naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri 
2015-2018, aprobat prin H.G. nr. 684/2015, cu modificările și completările ulterioare; 

 

Regulament AFCN privind finanțarea nerambursabilă a proiectelor editoriale (actualizat și publicat în aprilie 

2018) https://www.afcn.ro/media/Regulamentul%20de%20concurs%20proiecte%20editoriale%202018.pdf 

Regulament de organizare şi funcţionare a Administraţiei Fondului pentru Mediu, aprobat prin H.G. nr. 

1/2006, cu modificările și completările ulterioare 

Regulament privind finanțarea activităților non-profit 2018, anexă la Hotărârea Consiliului Local Cluj-

Napoca nr. 858/2018 

Regulament privind finanțarea societăţii civile din Iași în baza Legii 350/2005, anexă la Hotărârea C.L. Iași 

nr. 132/2018 

Regulamentele cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii 

orientative de personal, aprobate prin H.G. nr. 797/2017, cu modificările și completările ulterioare; 

Regulamentul de punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice şi sportului nr. 69/2000, aprobat prin 

H.G. nr. 884/2001 

Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului 

București – anexă la H.C.G.M București nr. 553/2018. 

Alte resurse 

Anunț AFCN privind lansarea sesiunii de finanțare pentru proiecte editoriale, 2018, 

https://www.afcn.ro/media/anunt%20AFCN%20lansare%20sesiune%20proiecte%20editoriale%202018.pdf 

Web-site-ul AFCN, https://www.afcn.ro/finantari/proiecte-editoriale.html  

Web-site-ul AFM (www.afm.ro) 

 

 

 

 

 

 

https://www.afcn.ro/media/Regulamentul%20de%20concurs%20proiecte%20editoriale%202018.pdf
https://www.afcn.ro/media/anunt%20AFCN%20lansare%20sesiune%20proiecte%20editoriale%202018.pdf
https://www.afcn.ro/finantari/proiecte-editoriale.html
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