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ONGFest 2017 Iași 
 

PROCEDURĂ DE ÎNSCRIERE 
 

 
 
ONGFest este cel mai mare festival al organizațiilor neguvernamentale din România, fiind organizat la 
nivel național de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC), iar la nivel local de Federația 
Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale (FONSS). Ediția 2017 Iași va găzdui 
aproximativ 50 de expozanți (asociații și fundații) din România şi Republica Moldova. 
 
Expozanții din România pot fi: 
Asociații, fundații, cooperative, case de ajutor reciproc (CAR-uri/CARP-uri), grupuri civice 
neînregistrate, cu sediul în România, care sunt autonome (organizarea, conducerea și administrarea 
nu se află sub influența directă a unei autorități publice) și sunt independente politic (organizarea, 
conducerea și administrarea nu se află sub influența unui partid politic). 
 
Taxa de participare: 
Taxa de participare se calculează în funcție de veniturile realizate de expozant pentru anul 2016, 
exprimate în EUR: 
 

Veniturile realizate pe 2016  Taxa de participare ONGFest 2017 Iași 

Sub 10 000 EUR    50 RON 

10 001 EUR – 50 000 EUR  100 RON  

50 001 EUR – 100 000 EUR  160 RON  

100 001 EUR – 300 000 EUR  220 RON  

300 001 EUR – 500 000 EUR 280 RON 

Peste 500 000 EUR  390 RON  

 

http://www.fdsc.ro/
http://fonss.ro/
http://fonss.ro/


Fiecare expozant la ONGFest 2017 Iași va beneficia de: 
 

 Spațiu pentru expunere (1 cort tip pavilion) și dotările aferente acestuia: 1 masă și 2 scaune. Nu 
va exista acces la curent electric în cort, ci doar în spații special amenajate pentru încărcarea 
dispozitivelor mobile și a echipamentelor electronice; 
 

 Paza spațiului pentru expunere și a dotărilor aferente acestuia pe toată durata evenimentului. Nu 
va fi asigurată paza bunurilor proprii ale expozantului (echipamente electrice, electronice etc). 

 
 
Etapele înscrierii: 
 
1. Expozantul completează formularul online (formularul este disponibil AICI); 

 
2. După completarea formularului de înscriere expozantul primește un email (pe adresa de email a 

persoanei de contact precizată în formular) cu detalii privind plata taxei de participare și 
contractul de participare la eveniment; 
 

3. Expozantul plătește taxa de participare în termen de max. 5 zile lucrătoare de la data 
completării formularului de înscriere și a primirii emailului menționat la pct. 2, dar nu mai târziu 
de 16 iunie 2017. Ordinul de plată a taxei de participare trebuie să conțină date de identificare 
ale organizației plătitoare identice cu datele precizate în formularul de înscriere. Organizatorii nu 
își asumă validarea înscrierii în cazul în care nu poate fi identificat plătitorul; 
 

4. De îndată ce taxa de participare intră în contul FDSC, expozantul primește un email de validare a 
înscrierii sale la ONGFest 2017 Iași. În cazul în care expozantul nu plătește taxa de participare în 
termen de max. 5 zile lucrătoare de la data completării formularului de înscriere și a primirii 
emailului menționat la pct. 2, înscrierea sa nu este validată; 
 

5. După validarea înscrierii sale la eveniment, expozantul va tipări contractul primit prin email 
(menționat la pct. 2) în 2 exemplare, le va completa cu datele sale, le va semna și ștampila și le va 
aduce la eveniment, unde acestea vor fi semnate și ștampilate de organizatori. Un exemplar al 
contractului va fi înapoiat expozantului, împreună cu factura pentru taxa de participare. 
 

6. Numărul cortului alocat expozantului îi va fi comunicat acestuia după finalizarea înscrierilor. 
 
 
Informații suplimentare: 
 
Persoană de contact – Mihaela Olteanu, coordonator local înscrieri ONGFest 2017 Iași 
0757.110.243 │ mihaela.olteanu@fonss.ro 
www.ongfest.ro 
www.facebook.com/ONGFest 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQQMZxV-gXmhmXbWRf5jABeyhwe06bnpwXUUywjwcsPYqWfA/viewform
www.ongfest.ro
www.facebook.com/ONGFest

