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Societatea civilă reprezintă un element esențial în

promovarea și consolidarea democrației și a statului de

drept. Organizațiile neguvernamentale au un rol important

în conturarea și reprezentare voinței cetățenilor, contribuie

la identificarea și rezolvarea nevoilor acestora, în special

a celor aparținând unor grupuri minoritare sau

dezavantajate, oferă informații și expertiză decidenților

publici în procesul de elaborare a politicilor publice și

reprezintă o garanție a respectării statului de drept, prin

monitorizarea autorităților publice. Pentru realizarea

acestor obiective, societatea civilă trebuie să beneficieze

de un cadru legal și de condiții practice adecvate.

Cu toate acestea, în anul 2018, atât la nivel european, cât

și la nivel național, contextul politic a fost mai degrabă

nefavorabil societății civile iar organizațiile

neguvernamentale s-au confruntat cu o serie de

obstacole în realizarea misiunii lor, precum: campanii

media negative, modificări legislative care impun obligații

suplimentare împovărătoare, dificultăți în accesarea de

resurse financiare și lipsa unei consultările publice reale

din partea autorităților publice .

Având în vedere că accesul limitat la resurse financiare

este una din principalele probleme cu care se confruntă

organizațiilor neguvernamentale din România și că țara

noastră înregistrează una dintre cele mai ridicate valori în

privința riscului de sărăcie și excluziune socială din

Europa, Centrul pentru Legislație Nonprofit a derulat în

anul 2018 o serie de inițiative vizând îmbunătățirea

cadrului legal privind finanțarea activităților nonprofit și

sprijinirea economiei sociale, promovarea accesului la

educație de calitate pentru copii din comunitățile rurale și

încurajarea asociativității la nivel central și local. În acest

sens, CLNR a inițiat și derulat activități de cercetare și

advocacy, a oferit organizațiilor neguvernamentale

expertiză și resurse și s-a alăturat demersurilor societății

civile vizând îmbunătățirea legislației care reglementează

sectorul nonprofit din România.

Nu în ultimul rând, CLNR a încurajat dezvoltarea

comunitară și creșterea accesului la educației al copiilor

provenind din medii defavorizate, prin oferirea de

oportunități educaționale, prin implicarea tuturor actorilor

din comunitate, la firul ierbii, precum și prin identificarea și

promovarea de modele și metode de bune practici în

domeniu.

Echipa CLNR 2018
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2018 din perspectiva
noastră
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Misiune, Viziune și Obiective organizaționale

de a coagula interesele cetățenilor și de a 

îi reprezenta în relația cu autoritățile 

publice. 

CREȘTEREA ȘI CONSOLIDAREA 

CAPACITĂȚII ORGANIZAȚIILOR 

NEGUVERNAMENTALE DIN 

ROMÂNIA prin stimularea antreprenorialului social 

în rândul organizațiilor 

neguvernamentale și al persoanelor 

aparținând grupurilor vulnerabile.

PROMOVAREA INCLUZIUNII 

SOCIALE ȘI A SUSTENABILITĂȚII 

ACTIVITĂȚILOR NON-PROFIT 

în elaborarea și promovarea politicilor 

publice.

STIMULAREA NIVELULUI DE 

PARTICIPARE ȘI IMPLICARE 

PUBLICĂ AL ONG-URILOR ȘI AL 

CETĂȚENILOR prin educație formală și non-formală.

ÎNCURAJAREA PARTICIPĂRII 

CIVICE ȘI A INCLUZIUNII 

GRUPURILOR VULNERABILE
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TIPURI DE 

INTERVENȚIE02



Activitate organizată pe 4 paliere

CERCETARE ADVOCACY
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CONSULTANȚĂTRAINING



1. Cercetare

Activitatea de cercetare desfășurată de CLNR în 2018 a vizat

în principal identificarea obstacolelor în finanțarea activităților

non-profit desfășurate de organizațiile neguvernamentale din

România, în vederea formulării de recomandări pentru

creșterea sustenabilității acestora și a capacității mediului

asociativ de a reprezenta interesele cetățenilor. De

asemenea, a fost încurajată incluziunea socială, prin analiza

eficienței acțiunilor de monitorizare și intervenție pentru

sprijinirea grupurilor defavorizate și prevenirea separării

copiilor de familie.

RAPORT DE EVALUARE: MECANISMELE DE 

FINANȚARE PUBLICĂ 

RAPORT DE ANALIZĂ A LEGISLAȚIEI PRIVIND 

FINANȚĂRILE PUBLICE PENTRU ACTIVITĂȚI NON-PROFIT 

RAPORT DE CERCETARE: COPII AFLAȚI ÎN SITUAȚIE DE 

RISC DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI
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Pornind de la premisa că

organizațiile societății civile

reprezintă un furnizor important

de servicii publice pentru o gamă

variată de cetățeni și că

finanțarea activităților

organizațiilor neguvernamentale

rămâne principala problemă a

sectorului asociativ din România,

raportul analizează problema

finanțării publice a activităților

nonprofit (din bugetele publice

locale sau naționale).

Acesta are la bază o evaluare

comprehensivă a datelor

existente sau culese în cadrul

cercetării derulate în rândul

autorităților finanțatoare și a

organizațiilor neguvernamentale,

cu privire la finanțările acordate

în baza principalelor mecanisme

de finanțare publică. Printre

temele abordate în cadrul

raportului se numără

dimensiunea finanțărilor publice

acordate și evoluția acestora în

ultimii ani, precum și principalele

provocări identificate în aplicarea

mecanismelor de finanțare

publică analizate.

Principalele provocări percepute

de către organizațiile

neguvernamentale în aplicarea

mecanismelor de finanțare

analizate se referă la: cuantumul

redus al sumelor acordate ca

finanțare, birocrația ridicată,

acordarea în mică măsură a

finanțării multianuale,

neacceptarea cofinanțării în

natură, lipsa de flexibilitate a

autorităților finanțatoare și lipsa

unei proceduri unitare aplicabile

tuturor autorităților finanțatoare,

în ceea ce privește acordarea

finanțărilor publice.

Descărcați raportul

Raport de evaluare: Mecanismele de 
finanțare publică 
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Organizațiile neguvernamentale sunt sprijinite de toate

statele europene, prin diferite instrumente și sub

diverse forme, dar design-ul instituțional al

mecanismelor de finanțare publică a activităților non-

profit variază semnificativ de la un stat la altul.

Raportul de analiză a legislației privind finanțările

publice pentru activități non-profit oferă o imagine de

ansamblu asupra mecanismelor de finanțare a

activităților non-profit de interes general prevăzute de

legislația română, cu accent pe cele adresate

organizațiilor neguvernamentale. Analiza vizează

mecanismele de finanțare directă din bugetul de stat

sau din alte fonduri publice special constituite pentru

susținerea activităților non-profit (mecanisme de

granturi, subsidii, contractare, subvenții etc.), cât și

mecanisme de susținere indirectă a organizațiilor

neguvernamentale. De asemenea, raportul prezintă

recomandări și bune practici internaționale privind

finanțarea organizațiilor neguvernamentale și compară

diferite modele de finanțare utilizate în alte state

europene.

Raportul concluzionează că doar câteva dintre

mecanismele de finanțare analizate prevăd

posibilitatea acordării de finanțări multianuale, vasta

majoritate a mecanismelor de granturi finanțând acțiuni

mai mult sau mai puțin 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, cheltuielile legate de

administrarea și creșterea capacității organizațiilor

neguvernamentale fiind eligibile pentru organizațiile

care activează în anumite domenii, în anumite limite și

în măsura în care constituie o componentă

indispensabilă a proiectului. Mai mult, există multiple

mecanisme de finanțare pentru activități din anumite

domenii de activitate, în timp ce altele pot fi finanțate

doar prin mecanismul general de granturi. O altă

problemă o constituie lipsa de uniformitate și

predictibilitate a cerințelor și procedurilor aplicabile

pentru obținerea finanțărilor acordate prin intermediul

diferitelor mecanisme. Toți acești factori limitează

accesul egal al organizațiilor neguvernamentale 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.

Descărcați raportul

Raport de analiză a legislației privind 
finanțările publice pentru activități non-profit 
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În prezent, aproximativ 35,7% din populația

României se află în risc de sărăcie și

excluziune socială, iar copiii sunt una din cele

mai vulnerabile categorii. Atât autoritățile

publice, prin Direcțiile Generale de Asistență

Socială și Protecția Copilului, cât și

organizațiile non-guvernamentale desfășoară

acțiuni de prevenție, de monitorizare și de

intervenție pentru sprijinirea categoriilor de

populație defavorizate și prevenirea separării

copiilor de familie. Pentru a analiza eficiența

acestor activități de monitorizare și

intervenție, CLNR a realizat la solicitarea

Asociației SOS Satele Copiilor, o cercetare

calitativă la nivelul Municipiului București, în

perioada noiembrie - decembrie 2018.

Obiectivul principal al cercetării a fost acela

de a realiza o diagnoză a situației copiilor

aflați în condiții de risc de separare de familie

din Municipiul București.

Cercetarea a concluzionat că principalele

cauze ale separării copilului de familie sunt

de natură socio-economică (venituri reduse

sau lipsa acestora, familii cu mulți copii, lipsa

locuinței), natură familială (divorțul părinților,

părăsirea domiciliului de către unul dintre

părinți), violență domestică, probleme de

sănătate gravă ale unuia dintre membrii

familiei, fie el adult sau copil. Cele mai

frecvente servicii acordate de către

DGASPC-uri dar și ONG-uri sunt de tip

material-financiar, dar și consiliere

psihologică și socială, sprijin pentru înscrierea

copiilor în creșe, grădinițe și programe de tip

școală după școală. În ceea ce privește

cadrul legal, acesta îngreunează, în anumite

cazuri, procesul de intervenție ”țintită” atât din

partea DGASPC – urilor cât și din partea

ONG-urilor. Un obstacol îl reprezintă și lipsa

unei baze de date comune cu elemente de

identificare ale beneficiarilor și referințe

despre serviciile pe care le oferă DGASPC-

urile și ONG-urile care să sprijine

comunicarea dintre cele două sectoare. Nu în

ultimul rând, este nevoie de mai mult

personal calificat și motivat pentru a acoperi

nevoile beneficiarilor.

Pornind de la concluziile cercetării realizate,

raportul formulează și o serie de recomandări

pentru remedierea problemelor identificate.

Descărcați raportul.

Raport de cercetare: Copii aflați în situație
de risc din Municipiul București
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2. Advocacy & Informare 

Issue

Monitoring

Finanțarea 

publică a 

activităților 

non-profit

Legi 

ONG
Demersurile de advocacy și informare ale organizației au

contribuit la stimularea implicării civice a cetățenilor, la

creșterea și consolidarea capacității organizațiilor

neguvernamentale din România de a reprezenta interesele

cetățenilor, precum și la încurajarea incluziunii sociale a

grupurilor vulnerabile prin educație formală și non-formală..
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2.1 Activități de advocacy
“Coalition building” în domeniul 

finanțării activităților non-profit

Contribuție la îmbunătățirea 

cadrului legal privind finanțarea 

activităților non-profit

În anul 2018 CLNR a inițiat o campanie de

advocacy pentru îmbunătățirea cadrului legal privind

finanțarea activităților non-profit din surse publice.

Un prim pas în acest demers l-a reprezentat

constituirea unei rețele de experți în domeniu, din

diverse sectoare de activitate, precum: educație,

social, sănătate, cultură cu experiență în

influențarea procesului de elaborare a politicilor

publice. Rețeaua astfel formată reprezintă un spațiu

de dezbateri cu privire la îmbunătățirea cadrului

general de finanțare publică a activităților nonprofit,

pornind de la experiența actorilor din domeniul

public și cel neguvernamental din România, precum

și bunele practici în domeniu la nivel internațional.

În acest sens, echipa CLNR a stabilit un dialog cu decidenții

de la nivel central (Parlament și ministere), a transmis

recomandări privind îmbunătățirea proiectului legislativ și a

participat la ședințele comisiilor de specialitate din cadrul

Parlamentului.

Modificările propuse au vizat transparentizarea și

debirocratizarea procesului de acordare a finanțărilor, precum

și acordarea de finanțări multianuale, pentru a asigura

sustenabilitatea activităților non-profit. Acestea au fost

preluate și însușite ca amendamente de un număr de

deputați, urmând a fi dezbătute de Parlament. O serie de

organizații neguvernamentale cu activitate în domeniul

reglementării sectorului nonprofit au fost consultate și au

participat activ alături de CLNR la elaborarea recomandărilor

și la întâlnirile organizate cu decidenții.

12

În contextul includerii pe agenda publică a unui

proiect de lege care vizează înlocuirea cadrului

general al finanțărilor publice pentru activități non-

profit (Legea 350/2005), în toamna anului 2018

CLNR a contribuit la procsul decizional cu privire

la acesta.



2.1 Activități de advocacy

Demersuri de advocacy pentru

prevenirea birocratizării excesive a 

activității ONG-urilor

În data de 31 mai 2018 Guvernul a aprobat

proiectul de lege privind transpunerea Directivei

(UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului

financiar în scopul spălării banilor sau finanțării

terorismului.

prin care impunea asociațiilor și fundațiilor obligații de

raportare excesiv de birocratice, inclusiv prin

definirea ambiguă a beneficiarului real al acestora

Proiectul legislativ depășea cadrul directivei

transpuse, plasând în mod nejustificat ONG-urile în

aceeași categorie de risc financiar ca instituțiile

bancare și furnizorii de servicii de jocuri de noroc.

Această soluție legislativă a fost propusă în absența

unei analize de risc, conform recomandărilor

internaționale în materie. În acest context, CLNR s-a

alăturat demersurilor societății civile solicitând

restrângerea acestor cerințe și o mai clară definire a

termenilor.

În prezent proiectul de lege se află la Camera

Deputaților , după ce a fost retransmis Parlamentului,

ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.

790/2018, prin care a fost declarată neconstituțională

dispoziția care impune obligații de raportare ONG-

urilor cu excepția celor aparținând minorităţilor

naționale. 13



2.1 Activități de advocacy

Încurajarea asociativității și formarea

de coaliții la nivelul local

În vederea îmbunătățirii procesului educațional din cadrul

a trei comunități rurale din județul Călărași, CLNR a

sprijinit membrii acestora în vederea înființării unei

asociații, prin intermediul căreia să promoveze și să

reprezinte interesele comunității. Într-o primă etapă,

echipa CLNR a organizat întâlniri cu membrii acestor

comunități în Noiembrie 2018, pentru a identifica

principalele probleme din domeniul educației, social și

civic cu care se confruntă acestea și potențiale strategii

de rezolvare, precum și pentru a stabili membrii și

obiectivele generale ale noii asociații. Ulterior, CLNR a

asigurat asistența juridică în parcurgerea etapelor

necesare pentru înregistrarea asociației.
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2.2 Informare

Resurse privind legislația mediului 

asociativ

Informare în timp real cu privire la 

modificările legislative din domeniul

ONG

CLNR pune la dispoziția mediului asociativ din

România platforma LegiONG.ro, care prezintă într-

un mod simplu și concis etapele de înființare a unei

organizații neguvernamentale, precum și o serie de

resurse juridice relevante pentru funcționarea

acestora, precum acte normative, modele de

contracte sau articole juridice și proceduri utile

pentru funcționarea unei organizații

neguvernamentale. Această resursă pusă la

dispoziția societății civile, alături de activitatea CLNR

de cercetare, advocacy, training și consultantă,

constituie premisele unui mediu asociativ mai

puternic și mai bine dezvoltat, prin informarea

cetățenilor, organizațiilor și a celorlalți factori

interesați cu privire la politicile publice funcționarea

organizațiilor neguvernamentale.

Accesați aici.

În vederea creșterii capacității organizațiilor

neguvernamentale de a participa la procesul decizional,

CLNR oferă gratuit și în timp real, societății civile

informații despre principalele inițiative legislative cu

impact asupra mediului asociativ, începând cu anul

2018, prin intermediul platformei

www.issuemonitoring.ro. Prin intermediul acestui

serviciu specializat de monitorizare a deciziei publice,

cetățenii și organizațiile interesate sunt alertați cu privire

la inițiativele legislative propuse și adoptate de Guvern,

Parlament sau alte instituții publice centrale, precum și

declarații politice în trei domenii esențiale pentru

sectorul nonprofit: Reglementarea organizării și

funcționării organizațiilor neguvernamentale, Finanțarea

activităților nonprofit, și Transparență decizională..

Accesați aici.
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2.2 Informare

Transparentizarea informațiilor cu privire la 

finanțarea activităților non-profit

La finalul anului 2018, CLNR a lansat Platforma

Finanțarea publică a activităților nonprofit, prin

intermediul căreia toți cei interesați pot accesa

gratuit informații centralizate și actualizate privind

finanțarea activităților non-profit din fonduri publice în

România. Aceasta prezintă principalele acte

normative din domeniu și date centralizate privind

finanțările publice acordate la nivel național

(ministere sau alte instituții centrale) și la nivel local

(consilii județene și consilii ale locale), pentru

perioada 2013 – 2017. Scopul platformei este de a

transparentiza procesul de acordare a finanțărilor

publice pentru activități nonprofit și de a crește

gradul de încredere al cetățenilor și liderilor de opinie

în societatea civilă.

Accesați aici.
16
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3. Training

Training 

privind 

elaborarea 

politicilor 

publice

Programe 

educaționale 

pentru 

profesori și 

elevi

Ghiduri 

pentru 

profesori 

din mediul 

rural

Platformă 

E-learning 

pentru 

profesori

Activitățile de educație și formare realizate în 2018

au vizat creșterea capacității organizațiilor

neguvernamentale de a interveni eficient ca partener

real de dialog al autorităților publice în formularea

politicilor publice și de a promova alternative la

politicile publice inițiate de Guvern și Parlament,

precum și promovarea incluziunii sociale a grupurilor

vulnerabile, prin educație formală și non-formală.
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3. Training

La finalul anului 2018 CLNR a organizat două

module de training privind “Ciclul de elaborare a

politicilor publice”, la București și respectiv la

Predeal. Acestea au avut rolul de a oferi informații

teoretice și abilități practice profesioniștilor din mediul

non-profit și din sectorul public, în vederea influențării

procesului decizional. Sesiunile de formare au

reprezentat o îmbinare între prezentări teoretice cu

privire la etapele de implementare a unei politici

publice:

1. Identificarea problemei

2. Introducerea ei pe agenda politică

3. Formularea cadrului de politică publică

4. Adoptarea politicii publice

5. Implementarea unei politici publice

6. Evaluarea de politici publice) și exerciții practice.

De asemenea, în cadrul evenimentului au fost

organizate și dezbateri cu invitați din sfera politică,

din mediul privat și din societatea civilă, pe subiecte

precum; elementele esențiale ale unei strategii de

advocacy, comunicarea cu mediul politic, cu mass-

media și cu cetățenii, implicarea factorilor interesați

și construirea de coaliții. Un număr de 34 de

reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale și ai

autorităților publice locale au beneficiat gratuit de

acest training.

Training privind elaborarea politicilor publice
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3. Training

În perioada noiembrie-decembrie 2018, CLNR și

partenerii săi au organizat o serie de activități

educative și cursuri de formare oferite gratuit

profesorilor, elevilor, copiilor de vârstă preșcolară și

părinților acestora din trei comunități rurale din

județul Călărași. Astfel, în cadrul programului Micii

Cercetași, peste 200 de copii și elevi au avut ocazia

de a desfășura activități menite să îi

responsabilizeze și să le dezvolte potențialul

individual și de grup, să contribuie la dobândirea

unor valori, precum și să le oferi experiența de

leadership și posibilitatea de a coordona grupul din

care fac parte.

De asemenea, un număr de 15 profesori au

beneficiat de ateliere privind implementarea curriculei

Educație non-formală pentru sănătate, elaborată de

CLNR și destinată utilizării în procesul educațional

pentru ciclul primar și gimnazial. În plus, 147 de elevi

din ciclul gimnazial au participat la programul Școală

după Scoală, care cuprinde activități particularizate la

nevoile educaţionale ale acestora cu scopul de a

reduce rata abandonului școlar și de a îmbunătăți

performanțele şcolare. Nu în ultimul rând, 30 de

părinți au beneficiat la programul Your Story/ Clubul

Povestitorilor care cuprinde o serie de întâlniri

săptămânale, în cadrul cărora părinții sau tutorii

elevilor preșcolari sunt informați și mentorați cu

privire la rolul educației timpurii în viața copiilor lor.

Prin intermediul acestor activități CLNR își propune

să contribuie la asigurarea accesului la educație de

calitate al copiilor și elevilor din medii socio-

economice defavorizate, prin transformarea scolii

într-un mediu prietenos, prin promovarea educației

non-formale și prin prevenirea abandonului școlar.

Programe educaționale pentru

profesori și elevi din medii socio-

economice defavorizate
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3. Training

CLNR pune la dispoziția elevilor, părinților și profesorilor o

platformă inovativă de gamificare care își propune

transformarea educației formale într-un joc de rol (Role

Play Game), cu scopul de a crește atractivitatea procesului

educațional și de a promova digitalizarea acestuia, atât în

rândul profesorilor, cât și al elevilor. Platforma cuprinde o

serie de elemente specifice gamificării, precum: puncte,

insigne de progres și de merit, principii de gamificare în

clase, care permit profesorilor să aibă o abordare orientată

către dinamici de grup, sporirea interactivității între elevi și

între elevi și profesori. În cadrul aplicației online disponibilă

pe această platformă, fiecare clasă își alege o temă iar

fiecare elev are un personaj/avatar. Accesul în aplicație se

poate face de către fiecare profesor, elev sau părinte în

parte. Prin intermediul platformei, profesorii pot atribui

fiecărui elev puncte pentru realizarea unor taskuri sau

ajutarea colegilor, iar prezența elevilor la școală are impact

asupra “puterilor” avatarului din aplicația online. De

asemenea, platforma include și un catalog online, care

este accesibil doar elevului si părinților acestuia.

Accesați aici.

Promovarea educației non-formale 

prin platforma Arca Educativă
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3. Training

Experții CLNR au elaborat ghiduri pentru copii și

profesori, pentru promovarea abilităților

antreprenoriale, precum și a unei vieți sănătoase și

a dezvoltării durabile, prin intermediul activităților

extra-curriculare. Acestea sunt adresate cadrelor

didactice de la nivel primar, respectiv gimnazial,

care desfășoară activităţi educaţionale cu elevi din

mediul rural. Planurile de lecție cuprinse în ghiduri

sunt concepute ca o sursă de inspirație pentru

profesori și au la bază metode de educație non-

formală, inclusiv educație experiențială. În

dezvoltarea planurilor de lecție au fost analizate

materiale similare din state precum Canada, Statele

Unite și Marea Britanie. Modelele utilizate se

bazează în foarte mare măsură pe metode

interactive, dinamice și atractive pentru elevi.

Ghiduri pentru profesorii implicați în 

activități extra-curriculare în mediul 

rural
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4. Consultanță

Activitatea de consultanță întreprinsă de CLNR a

avut un impact pozitiv asupra consolidării capacității

organizațiilor neguvernamentale de a reprezenta

interesele cetățenilor, stimulând participarea și

implicarea civică și încurajând antreprenorialului

social în cadrul societății civile.

În anul 2018 echipa CLNR a continuat să ofere

consultanță și asistență juridică specializată în

domeniul ONG, persoanelor fizice, grupurilor

informale, organizațiilor non-guvernamentale și

structurilor de economie socială din România. Aceste

servicii vin în sprijinul mediului asociativ, oferind

soluții la probleme de organizare și funcționare cu

care se confruntă organizațiile neguvernamentale în

activitatea curentă. Serviciile de consultanță juridică

sunt asigurate cu sprijinul unor consilieri juridici și

avocați cu o experiență semnificativă în sectorul

ONG din România. Problemele semnalate au vizat

cu precădere următoarele subiecte: asistență în

procedura de înființare a asociațiilor și informare cu

privire la formalitățile conexe, analiza modului de

operare a organizațiilor neguvernamentale străine în

România, eligibilitatea organizațiilor

neguvernamentale pentru diverse oportunități de

finanțare, derularea de activități economice de către

organizațiile neguvernamentale și derularea

procedurilor de achiziție publică.
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Îmbunătățirea cadrului
juridic privind
finanțarea publică a 
organizațiilor
neguvernamentale
20 iunie 2018 – 20 octombrie 2019

Programul Operațional Capacitate Administrativă –

Cod proiect: POCA 111409

Principalele rezultate:

 Raport de evaluare privind mecanismele de finanțare

publică;

 Raport de analiză a legislației privind finanțările publice

pentru activități non-profit;

 Eveniment public de lansare a rapoartelor de cercetare

privind mecanismele de finanțare publică;

 Rețeaua de experți în domeniul finanțării activităților

non-profit;

 Platforma Finanțarea publică a activităților nonprofit;

 Două module de training privind “Ciclul de elaborare a

politicilor publice”.
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Promovarea 
contractelor rezervate 
de achiziții
1 Aprilie 2018 – 31 mai 2019

Fondul pentru Inovare Civică

Principalele rezultate:

• Cercetare de teren

• Baza de date cu întreprinderi sociale



Măsuri pentru
creșterea participării
la educație și 
prevenirea
abandonului școlar

9 mai 2018 – 8 mai 2021

Programul Operațional Capital Uman – Cod

proiect: POCU 106886

Principalele rezultate:

 Programe educaționale pentru membrii celor trei

comunități din Călărași: programul Micii Cercetași,

pentru mai mult de 200 de copii și elevi; ateliere

privind implementarea curriculei Educație non-

formală pentru sănătate pentru 15 profesori;

programul Școală după Scoală pentru 147 de elevi

din ciclul gimnazial, programul Your Story/ Clubul

Povestitorilor pentru 30 de părinți;

 Două ghiduri pentru profesorii implicați în activități

extra-curriculare pentru o viață sănătoasă, la nivel

primar și gimnazial;

 Platforma Arca Educativă pentru promovarea

educației non-formale;

 Sprijinirea membrilor celor trei comunități rurale

din județul Călărași în vederea înființării unei

asociații.
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Raport 

financiar04



Raport financiar
Bugetul gestionat de CNLR în anul 2018 a fost

de 532,997.37 lei.

Surse de finanțare:

31% - Fondul Social European, prin Programul

Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020.

52% - Fondul Social European, prin Programul

Operațional Capacitate Administrativă (POCA)

2014-2020.

4% - Fondul de inovare civică (FIC), program

dezvoltat de Fundația pentru Dezvoltarea Societăţii

Civile în parteneriat cu Romanian-American

Foundation, sprijinit de Enel România, Raiffeisen

Bank și Ursus Breweries.

13% - Activitate economică
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Raport financiar

Buget

Total
Active

Cheltuieli

administrative

Resurse

umane

Servicii

subcontractate
Transport

Sumă 

(lei)
532,997.37 17,670 45,214.45 321,999 102,601 1,762

Procent 

(%)
100 3.32 8.48 60.41 19.25 0.33

Buget  

Total 
Fonduri FIC Fonduri POCA Fonduri POCU

Activități 

economice

Sumă (lei)
532,997.37 22,677.75 274,725.65 165,800.57

69793.40

Procent (%)
100 4.25 51.54 31.11 13.09
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Consiliul director

Mulțumim tuturor colegilor din anul 
2018!

Octavian Rusu, Președinte

Liana Velica

Claudia Petrescu

Adriana Iordache, Consilier juridic

Adriana Popescu, Consultant extern

Alexandra Oros, Manager de proiect

Carmen Marcu, Consultant extern

Claudia Iliescu, Asistent de proiect

Cristina Cojan, Expert juridic

Emilia Radu, Expert în educație

Lucia Rachieru, Contabil

Ruxandra Popa, Expert

Sergiu Olteanu, Expert juridic

Simona Bartiș, Manager de proiect

Vlad Hădarig, Consilier juridic
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