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FONSS ÎN 2018  
  

 

Anul 2018 a însemnat consolidarea cunoașterii și relației dintre membri dar și a  rolului 

federației în creșterea instituțională a acestora. În plus, noul Consiliu Director, votat în 2017, 

a preluat mandatul și a stabilit modul în care va lucra și principalele direcții de acțiune.  

În 2018, federația a crescut la 36 de membri și a înregistrat câteva premiere: vizitarea a 30 de 

membri ai federației din toată țara de către președinte, program de vizite între membri și o 

acțiune de teambuilding, la care a participat un număr semnificativ de organizații membre.   

De asemenea, urmare a unei necesități identificate, federația a înființat un nou serviciu pentru 

membrii săi - consultanță în implementarea Regulamentului GDPR.  

Anul 2018 a fost cel al convulsiilor majore interne și al încercării politicienilor din majoritatea 

parlamentară de a modifica legi, în scopul oficial declarat al clarificării cadrului legal de 

funcționare al sectorului neguvernamental, dar în realitate pentru a restrânge drepturile 

societății civile. Ceea ce s-a întâmplat la nivel național a respectat un scenariu european, prin 

urmare FONSS s-a implicat atât în reacția internă cât și cea internațională, solidar și activ, 

alături de întreg sectorul.  
 

”Pentru noi toți există un bine pe care îl urmărim 

și este vorba de binele celor mai puțin fericiți 

dintre români, față de care avem datoria, inclusiv 

morală, de a acționa.  

Suntem uniți, iar această unitate ne face puternici 

pentru a putea munci pentru binele celor care au 

nevoie de noi. FONSS are potențialul de a deveni 

unul dintre actorii majori pe scena serviciilor 

sociale, iar noi avem datoria de a materializa 

această potențialitate. Îmi doresc să putem lucra 

împreună atât cu organizații similare, cât și cu 

autoritățile Sper că vom putea să ne strângem 

mâinile și să lucrăm cât se poate de bine pe viitor, 

dincolo de interese politice sau de orice altă 

natură, care nu au nimic în comun cu scopurile 

noastre.  

(Adrianus Muit, președinte FONSS)  
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Membrii FONSS  
 
 

 
Asociația Betania Bacău 
str. Nordului 19 bis  

  
 Fundatia World Vision  
 România, Iași & Vaslui   
 str. Sararie, nr. 222, et.1  
  

 

  Fundația Păpădia Iași 
str. Săulescu, nr.33  

 

 Fundația Corona Iași  
 str. Pacurari, nr. 21  

 
Asociația Alternative  
Sociale Iași  
str. Cuza Vodă nr.8A  

 
AREAS Suceava 
str. Oituz, nr.30  

 
Fundația Solidaritate și  
Speranță Iași  
str. Costache Negri, nr. 48  

 Asociația Umanitară ”Il   
Chicco” Iași  
 str. Vasile Lupu, nr. 132, 
Bl. D1  

  
 

Asociația Salvați Copiii Iași  
str. Buridava nr. 10  

  
Filiala Iași a ANCAAR 
România   
str. Sf. Andrei, nr. 67  

Asociația Centrul Daniel  
Bacău   
str. Pictor Andreescu nr.5  

Fundația “Un Coup de 
Main d’Emmaus” Iași   
str. Costache Negruzzi  

 

Centrul de Dezvoltare 
Sociala T & Co Iași  
str. Manolache Draghici, 
nr.2  

 

Fundația Ancora Salvării  
Iași   
Str. Pantelimon, nr. 10, Bl. 
F4, sc.A, parter, ap. 3,   

  
ASPNS Luceafărul, Piatra 
Neamţ   
Aleea Ulmilor nr. 24, bl. B3, 
sc. B, ap. 19  
  

 

Asociația Pro ACT 
Suport București 
str. soldat Simion  
Ștefan nr 34, sector 4  

Fundația Serviciilor Sociale 
Bethany, punct de lucru Iași 
str. Varianta Uzinei nr.1  

Fundația Centrul de 
Mediere și Securitate 
Comunitară Iași  
str. Pantelimon nr. 32, et. 5  

Asociația Four Change 
București  
str. Moților 13A, Tronson C,  
ap 5, Sector 3,   

Asociația „Bună Ziua, 
Copii din România” 
Bârlad  
B-dul Epureanu, nr. 19  

 
 

Fundația COTE Iași  
str. Clopotari nr.38, Bl.673, 
sc.A, ap.3  

 
Fundația de Dezvoltare 
Locală “Speranța” Tg. 
Neamț  
str. Ștefan cel Mare, Nr. 48  

 
 

Asociația Blijdorp România  
– Suceava  
str. Ion Irimescu Nr. 9  

  
Organizația Suedeză 
pentru Ajutor Umanitar 
Individual Voluntari, 
Ilfov  
str. Școlii, nr. 5   
  

 
Centrul Diecezan Caritas 
Iași   
str. Sărăriei, nr.134  

 
Fundația de Sprijin 
Comunitar Bacau   
 str. Mărăști nr.32 bis  

 

Organizația Umanitară 
Concordia, București  
Dr.Regimentului, nr.20D, 
sector 1  

  
SOS Satele Copiilor 
România, București   
str. Calea Floreasca nr. 
165, sectorul 1.  
  

 

Fundația Iosif Iași 
str. Dacia, nr.21  

Fundația Enable România, 
Iași  
str. Dorobanți, nr. 13  

Fundația Joyo București 
Sector 6, Str. Lt. Av. 
Gheorghe Caranda, Nr. 65  

Asociația Necuvinte 
București,   
str. Ion Câmpineanu nr 
20, Sector 1  

 

Fundația Star of Hope 
România Iași  
str. Bariera veche nr.3  

 

Fundația Inimă de Copil 
bvd. Dunarea, nr. 3, bl. A8, 
ap. 2, Galați  

  
Asociația United Cristian 
Aid – Bunul Samaritean 
Nicorești, Galați  

  
Institutul pentru 
Parteneriat Social 
Bucovina Suceava 
str. Oituz, nr.30  

FONSS este un exemplu atipic de federație, unică la nivel naţional, cu o coalizare a 36 de  
Organizații neguvernamentale, non-profit, implicate î n furnizare de servicii sociale pentru 
grupuri vulnerabile, cu activitate recunoscută în domeniul lor, care au decis să se reprezinte 
pentru a produce schimbarea la nivelul politicilor publice și a practicilor din domeniul social, 
pentru a aduce un plus de calitate în viața beneficiarului direct.  
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Conducerea FONSS  
 

 

  

 

 

  

2 adunări generale  

5 reuniuni ale Consiliului Director  
 

Coordonarea FONSS este asigurată de un consiliu director format din:   
 

• Președinte – Adrianus Muit- Asociația Betania Bacău,  

• Vicepreședinți – Corina Mighiu- Asociația Salvați Copiii Iași și Aurora Vatamaniuc – 
Fundația Star of Hope România,  

• Membri - Mariana Ursan- Centrul Diecezan Caritas Iași și Izabela Crăciun – Fundația 
Bethany Iași.  

 
Echipa executivă este alcătuită din: Diana Chiriacescu – director național, Mihaela Steliana 

Munteanu – director de lobby și advocacy, Mihaela Olteanu – coordonator proiecte, Alexandru 

Popa – contabil, la care s-a adăugat Daniela Simionovici- expert pe implementarea GDPR.  
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OBIECTIVUL ANULUI: CONSOLIDAREA 

FEDERAȚIEI PRIN INTERCUNOAȘTERE ȘI 

INTERCONECTAREA MEMBRILOR 

  
 

 

Primul teambuilding 

FONSS  

În aceeași idee a 

intercunoașterii, dl 

Vasile Gafiuc, 

președinte AREAS 

Suceava, a propus 

realizarea unui team 

building pentru liderii 

organizațiilor membre, 

angajându-se în 

organizarea reuniunii. 

Îi mulțumim!  

  

Vizitele președintelui la toate organizațiile  

În Adunarea Generală din 27 martie 2018 președintele FONSS 

Adrianus Muit și-a asumat un program de vizită care să includă 

toți membrii de până în acel moment al federației, până la 

următoarea adunare, din octombrie 2018.   

Un astfel de program i-a permis cunoașterea aprofundată a 

organizațiilor membre și pregătirea unor acțiuni eficiente de sprijin 

pentru membrii FONSS, precum și pentru valorificarea 

potențialului fiecaruia. De asemenea, se vor putea lua astfel 

deciziile cele mai potrivite de dezvoltare a federației.  

Program de vizite între membrii FONSS   

De asemenea, membrii au agreat începerea unui  program  de 

vizite reciproce, cei care și-au exprimat acordul pentru această 

idee, trăgând la sorți numele a două organizații FONSS, pe care 

le vor vizita tot până la finele lunii octombrie.  
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Vizitele președintelui la membrii federației   
 

  
  

 

 

    
 

 
 

 

Vizite între membrii FONSS  

  
 

  

  

  

  

  

  
 

 

  
”Emoție, empatie, echilibru, siguranță, ospitalitate...sunt trăirile pe care le poți avea dacă faci o 
vizită la Centrul Daniel din Bacău. Te impresionează în egală măsură profesionalismul echipei de 
specialiști și căldura lor, acea căldură specifică familiilor iubitoare și care și-au asumat rolul de 
sprijin necondiționat.   

 
Tot ceea ce cuprinde Centrul Daniel este realizat în baza unei promisiuni pe care președinta 
asociației a făcut-o în cel mai greu moment al vieții sale. Și nu uită o clipă de sprijinul pe care l-a 
avut din partea echipei ca promisiunea făcută să fie îndeplinită. Pentru mine, Centrul Daniel este 
dovada vie că se poate cu dăruire și respect pentru ființa umană să faci lucruri care par imposibil 
de realizat. Toate aprecierile mele acelor oameni minunați! ”  

 

Izabela Craciun FSS Bethany Iași, dupa vizita la Centrul Daniel Bacău.  
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Teambuilding - 28-30 septembrie 2018 - Vama, jud. Suceava  

  

Aparent au fost trei zile de cunoaștere și distracție.   
 

În fapt au fost discuții serioase despre probleme 

comune, de la cele de management la cele de 

asistență a beneficiarilor.  

Am  învățat  împreună  cum  să  facem  marketing  

orientat pe client.  

Am vizitat un serviciu social pentru vârstnici prestat 

de o societate comercială și am reflectat apoi 

asupra calității în serviciile rezidențiale.  

S-au  sudat  relații  care  au  evoluat  în  colaborări  pe  proiecte  sau  sprijin  între  colegi  din  

organizații diferite.   

  

 

ADVOCACY – principalul serviciu pentru 

membrii noștri  

FONSS și-a propus încă de la înființare să-și susțină membrii prin campanii de advocacy, 

reprezentare și participare la grupuri de lucru, conferințe și alte tipuri de evenimente, prin 

dialog cu politicienii sau Guvernul. Echipa FONSS a oferit expertiză și consultanță cu privire 

la managementul și finanțarea serviciilor sociale.   

Anul  2018  a  însemnat  concentrarea  eforturilor  federației  în  derularea  de  campanii  de 

advocacy privind finanțarea furnizorilor de servicii sociale, atât la nivel local cât și național.   
 

 

  

FONSS contribuie la întărirea capacității organizațiilor neguvernamentale din România 

de a acționa în domeniul serviciilor sociale, pentru atingerea următoarelor scopuri:  

• promovarea implicării ONGurilor din România în politica locală, regională, națională, 

europeană și transfrontalieră pentru dezvoltarea serviciilor sociale;  

• sprijinirea organizațiilor neguvernamentale din România de a contribui efectiv la 

dezvoltarea sustenabilă în comunitate a serviciilor sociale;  

• conștientizarea cetățenilor privind importanța dezvoltării serviciilor sociale în 

comunitate, ca mijloc de incluziune și combatere a sărăciei.  



  

8  
  

  

 

 

 
 

 
 

 
 

mărirea sumelor de buget alocate inițial.  

La nivel local și județean, FONSS a 

acționat pentru :  

• Monitorizarea realizării bugetelor 

Consiliilor Locale și ale Consiliilor 

Județene din  Regiunea  Nord  Est,  

cu accent pe  linia  aferentă 

granturilor nerambursabile (Legea 

350/2005) și a contractării de 

servicii sociale și formularea și 

susținerea  amendamentelor pentru  

 

• Lucru pe regulamentul consiliilor locale pentru Legea 350/2005 și introducerea între 

domeniile de finanțare la CL Iași a unuia nou – guvernare transparentă și participativă, 

ceea ce este o premieră pentru administrațiile din România.  

• Diseminarea informațiilor privind achiziția publică a serviciilor sociale (jud: Hunedoara, 

jud.Ilfov, județele din regiunea Nord Est)  

La nivel național, FONSS activează în diverse grupuri de 

lucru pe construcții legislative de la nivelul agențiilor 

Ministerului Muncii și Justiției Sociale, la nivelul 

Parlamentului, între ONG și coaliții de ONG-uri și chiar în 

relație cu mediul de afaceri.    

FONSS este o federație militantă dar și o organizație expert 

în domenii precum abordarea integrată a serviciilor în 

comunitate, contractarea socială, incluziunea socială, 

antreprenoriatul, asistența grupurilor vulnerabile și a 

persoanelor cu dizabilități, susținerea drepturilor și libertăților 

cetățenești, etc.  
 

 
 

Direcții în care federația s-a implicat activ:  

  

  

Din 2018 FONSS lucrează îndeaproape cu 

organizațiile civice pentru sprijin reciproc.  

  

  

  

➢ Grupul de lucru pentru amendarea modificărilor aduse la OG 26/2000 – follow up și 

advocacy pentru menținerea legislației actuale și eliminarea de pe traseul de avizare a 

proiectului propus de deputatul Pleșoianu. Susținerea punctelor de vedere și la nivel 

județan prin Instituțiile Prefectului, prin membrii federației.  
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Lobby pentru susținerea serviciilor sociale de către politicieni și  

partide  

 

➢ Colaborare cu Federația FOND, Federația VOLUM și Opportunity Associates pentru 

adoptarea și pilotarea unui Cod de conduită în ONG-urile membre, cu scopul de a 

promova auto-reglementarea sectorului ONG.   

➢ Participare la grupul național de advocacy pentru menținerea și facilitarea procedurilor 

aferente mecanismului de redirecționare a 2% din impozitul pe venit (persoane), 20% 

din impozitul companiilor.  

➢ Pregătirea acțiunilor comune ale sectorului social ONG pentru Semestrul European 

2019.  

➢ Comunicarea cu Ministerul Muncii și Justiției Sociale cu privire la subvenționarea  

serviciilor sociale prin Legea 34/1998 pentru anul 2018.  

➢ Advocacy pentru continuarea reformei care vizează procedurile de evaluare a situației 

de handicap, începută în 2016 și blocată de MMJS în 2017. Pregătirea reuniunii cu 

grupul de experți OMS în domeniul evaluării situației de handicap (CIF, Hamburg, 13 

aprilie) și lobby internațional pentru continuarea reformei din România. Propunere 

pentru deschiderea unui Centru Colaborator al OMS pentru CIF în România.  

➢ Feedback pe proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2004 

privind   regimul   juridic   al   legii  

adopției propus de USR.  

➢ Monitorizarea propunerilor de 

modificări la Legea 350/2005 

privind finanțarea nerambursabilă 

a proiectelor societății civile de 

către autoritățile publice.  

➢ Proiect de lege în dezbatere - 

Actualizare/clarificare a 

procedurilor     de     licentiere     a  

serviciilor sociale - Legea 197/2012 și urmărirea procesului legislativ și implicarea cu 

amendamente pentru proiectele importante pentru furnizorii de servicii sociale și 

beneficiarii lor.  
 

 

FONSS a participat la peste 20 întâlniri cu reprezentanții tuturor partidelor politice cu prezență 

în coaliția de guvernare și în Parlament. Aceste discuții s-au focalizat pe introducerea unor 

obiective de politică publică axate pe nevoile sociale ale cetățenilor, în programele politice ale 

partidelor, ori pe implementarea mai eficientă a celor deja existente.     

 

În 28-29 mai 2018, la Brașov, FONSS a participat la Forumului Dizabnet organizat de Federația 
DIZABNET – Reţeaua prestatorilor de servicii pentru persoane cu dizabilităţi și EASPD – Asociația 
Europeană a Prestatorilor de Servicii pentru Persoanele cu Dizabilități.  

Pe agenda forumului au fost teme de mare importanță pentru ONGurile din domeniul dizabilității: 
stadiul procedurilor de contractare (achiziție publică) – solutii și probleme din teritoriu, precum și 
standardele de calitate din serviciile destinate persoanelor cu dizabilități. FONSS a contribuit la 
discuțiile pe tema achiziției serviciilor sociale și a instrumentelor ce trebuie implementate de către 
autoritățile publice, pentru achiziții eficiente și transparente.  
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Legătura cu politicienii s-a menținut constant și s-a concretizat într-o sumă de dezbateri, 

propuneri de amendamente sau informări reciproce. FONSS își păstrează echidistanța 

politică, dar acționează ori de câte ori are ocazia pentru a familiariza politicienii cu probleme 

și nevoile sociale ale cetățenilor.   

Constatăm o degradare progresivă a gradului de înțelegere a realităților sociale în rândul 

politicienilor și considerăm că e nevoie de aprofundare și disponibilitate pentru regândirea 

acțiunilor prioritare în acest sector, precum și în cele conexe, cu funcție socială : educația, 

ocuparea, sănătatea și locuirea.  

La nivel european, FONSS a susținut o sumă de inițiative europene și s-a 

implicat activ în toate activitățile realizate de ONGuri sau la care au fost 

inivitate organizațiile neguvernamentale pentru pregătirea Președinției 

Române la Consiliul Uniunii Europene (FDSC, Europuls).  

De asemenea, ne-am manifestat solidaritatea cu sectorul ONG național și european afectat 

de decizile politice care vizau restrângeri de drepturi și libertăți, cum ar fi semnarea unui 

protest cu privire la evoluția ONGurilor în Ungaria.  

Pe 2-3 octombrie 2018, FONSS a participat la eveniment anual al cooperarii bilaterale 

româno-suedeze „Facilitarea cooperării între autoritățile locale din Suedia și România privind 

protecția drepturilor cetățenilor UE vulnerabili” organizat de Ministerul Muncii și Justiției 

Sociale. La invitația ministerului, FONSS a asigurat o intervenție privind calitatea serviciilor 

sociale pentru grupurile vulnerabile și parteneriatul public-privat în România.  
 

 

  
În perioada 15-17 octombrie 2018, FONSS a participat la o 

vizită de informare la sediul Comisiei Europene de la Bruxelles, 

organizată de către Șeful Reprezentanței Comisiei Europene în 

România, doamna Angela Cristea, în colaborare cu Centrul de  

Vizite al Comisiei Europene. Vizita a urmărit să faciliteze sinergii 

între diferitele inițiative ale ONG-urilor din domeniile muncii și 

protecției sociale, sănătății și educației, pornind de la inițiative 

europene în curs de desfășurare, așa cum sunt Pilonul  

European al Drepturilor Sociale și monitorizarea politicilor 

economice și sociale naționale la nivel european (Semestrul 

European). Au participat la această vizită Federația  

Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC), 

Asociația Human Catalyst, Organizația World Vision, 

Reprezentanța UNICEF în România, Terre des Hommes 

România, Fundația Estuar, Academia Română, Institutul de 

Cercetare în domeniul Muncii și Protecției Sociale.  

Agenda a inclus întâlniri cu dna Angela Cristea, cu oficiali din 

Directoratele Generale ale Comisiei Europene (DG Health, DG 

Education, DG Employment), precum și cu doamna Corina 

Crețu, comisar european.   
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Oferta de servicii FONSS pentru membrii săi :  

   Comunicare, relații publice si organizare de evenimente, 

Consultanță și asistență tehnică în lobby și advocacy, 

Consultanță și formare profesională,  

Cercetare și documentare.  

 
 

 
 

 
 

 
 
 

MEMBRII NOȘTRI SUNT PRIORITATEA!   
  

  

                                                                                                                                      

  

  
 

Consiliere și training   

În 2018 am acordat o serie de servicii de sprijin și consultanță membrilor și partenerilor 

noștri, în mod gratuit:  

✓ Pregătirea și suportul în implementarea procedurii privind prevenirea spălării banilor,  

✓ Susținerea asociațiilor de părinți ale Fundației Star of Hope România în vederea 

planificării strategice,  

✓ Asistență pentru Fundația Inimă de copil Galați 

și Asociația Bunul Samaritean Galați în 

demersurile lor de advocacy către autoritățile 

locale,  

✓ Instruire pe tema advocacy și participarea la 

guvernare locală la solicitarea AREAS 

Suceava, în luna februarie 2018,  

✓ Sprijinirea Asociației Luceafărul din Piatra Neamț pentru obținerea unui nou sediu de 

la demers încheiat cu succes.  

  

Informare  

FONSS face în mod constant informarea membrilor cu privire la acte normative în dezbatere 

și realizează consultări interne, colectare de feedbackuri și agregarea punctelor de ale  

membrilor  FONSS,  cu  privire  la  obiectul  acestor  

dezbateri. De asemenea, sunt transmise consecvent 

membrilor noutăți legislative, știri relevante pentru 

activitatea ONG.  

Spoturile produse în anul 2017 sunt constant difuzate 

către organizațiile mici din regiunile în care lucrăm, 

inclusiv asociațiilor de părinți sau de auto- 

reprezentanți ai persoanelor cu dizabilități, pentru ca 

acestea să se familiarizeze cu diferitele tipuri de 

mecanisme de finanțare din sectorul 

neguvernamental.  
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Promovarea membrilor: 

Online  

Promovarea se face pe conturile de facebook FONSS, VoceaONG, pe site-urile fonss.ro și 

voceaong.ro și pe grupul de adrese al membrilor, în 2018 fiind postate peste 2000 de știri și 

notificări.  

Offline  

La toate evenimentele la care participă, echipa executivă a FONSS promovează activitatea 

federației și a membrilor săi. În 2018, executivul FONSS a participat la 48 de evenimente de 

impact național și regional și la 35 de evenimente locale.  
 

 

 
  

PARTICIPAREA LA STUDII EUROPENE  
  

Directorul   FONSS   a   contribuit   la   realizarea   unui   studiu 

european pe tema integrării serviciilor adresate beneficiarilor 

de venit minim garantat din Europa, cu prezentarea unui studiu 

de  caz  din  România.  Documentul  european  este  intitulat 

”Study on integrated delivery of social services (IDSS) aiming 

at the activation of minimum income recipients in the labour 

market – success factors and reform pathways” , a fost realizat 

de  organizația  Eftheia  din  Belgia,  la  solicitarea  Comisiei 

Europene și se poate consulta la acest link:  

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pu  

bId=8148&furtherPubs=yes  

  

Un serviciu nou a fost oferit membrilor FONSS pe durata anului 2018, contra cost: 

10 membri FONSS au beneficiat de asistență și consiliere pentru implementarea  

Regulamentului GDPR, asociat implementării Directivei 95/46/CE. Acest serviciu a fost 

plătit la un cost minim de membrii noștri, care au decis angajarea unui consultant extern pe 

durata unui an și partajarea cheltuielilor generate de această angajare.  

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&amp;langId=en&amp;pubId=8148&amp;furtherPubs=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&amp;langId=en&amp;pubId=8148&amp;furtherPubs=yes
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PROIECTE FONSS  

Echipa FONSS a derulat în anul 2018 următoarele proiecte:  

A. Activități fără scop patrimonial (FSP)  

Proiectul ” Vocea ONG pentru servicii sociale” – finanțat de Primăria Iași 

Aplicant unic : FONSS  

Bugetul pe anul 2018 (ultimul din cei trei ani de implementare) : 55.000 lei 

Perioada de implementare: 15 iulie-15 decembrie 2018  

Scurtă descriere: Proiectul a vizat crearea unui birou de contractare servicii sociale la nivelul 

Consiliului Local, elaborarea anuală a unei hărți de nevoi sociale în baza căreia  să se 

realizeze planul de acțiune și de achiziții servicii, dezvoltarea de parteneriate public-private 

între furnizori în atragerea fondurilor europene pentru realizarea de investiții în servicii sociale.    

Proiectul a inclus o serie de întâlniri de lucru între ONG-urile și autoritățile locale, întâlniri de 

promovare în rândul reprezentanților Primăriilor și Consiliilor Județene din țară a modelului de 

bună practică creat, dar și a regulamentului de finanțare al Consiliului Local Iași, în baza Legii 

350/2005, inclusiv a fondului de co-finanțare proiecte europene existent doar la Primăria Iași. 

O altă activitate importantă vizează primarii din județul Iași, care au fost informați cu privire la 

importanța aplicării corecte a Legii Asistenței Sociale, dezvoltarea de mecanisme de finanțare 

în baza Legii 350/2005, cunoașterea activității ONG-urilor furnizoare de servicii sociale din 

Iași, în vederea dezvoltării de parteneriate integrate pentru atragerea de fonduri europene și 

dezvoltarea de investiții în comunitate. La nivelul ONG s-au derulat activități de formare 

privind mecanismul de achiziție publică a serviciilor sociale, prin Legea 98/2016.  

 

 

  

  



14  
  

  

  

  

  

  

 

 

 

Proiectul  DIZAB-TIN-ACT  –  ”Tineri  activiști  pentru  apărarea  drepturilor  persoanelor  cu    

dizabilități” – finanțat prin Fondul de Inovare Civică (FDSC – apelul 2017)  

Aplicant principal: Psihascend – Centrul de Consiliere, Psihoterapie și Dezvoltare Umană 

Parteneri : AREAS Suceava, FONSS, Asociația Institutul Bucovina, CEFEC (Confederation of 

European Social Firms, Employment initiatives and Social Cooperatives), Asociația Biosilva 

Perioada de derulare: aprilie 2018-martie 2019  

Bugetul total al proiectului : 60.100 lei   

Bugetul alocat FONSS : 2100 lei  

Proiectul a vizat creșterea competențelor tinerilor cu dizabilități în autoreprezentare, 

leadership și activism civic, inclusiv pentru participarea lor la nivelul rețelelor europene. 

Directorul de comunicare și advocacy al FONSS a contribuit la procesul de selecție și formare 

a tinerilor activiști.  

Beneficiarii direcți ai serviciilor suport de instruire și mentorat oferite în cadrul acestui proiect 

au fost 24 de tineri activiști din rândul persoanelor cu dizabilități, cu vârste între 22 și 35 ani și 

12 reprezentanți ai ONG-urilor din domeniu. Au fost realizate cursuri și dezbateri, dar și 

pilotarea inițiativelor tinerilor. Aproximativ 6.000 de persoane cu dizabilități de la nivelul 

comunităților vizate au fost beneficiari indirecți ai acțiunilor de lobby și advocacy demarate de 

tinerii activiști, fiind informați prin flyere și mijloace online despre rețeaua de suport și 

informare oferită de tinerii activiști, la nivelul a 4 județe din nordul țării.    

 

 

  



15  
  

  

  

 

 

 

  

Realizarea strategiei județene de dezvoltare a serviciilor sociale din județul Ilfov 

Aplicant principal : Institutul de Politici Publice (IPP), pentru Consiliul Județean Ilfov 

Partener : FONSS   

Buget FONSS : 2500 euro   

Perioada de implementare: 11 mai- 4 septembrie 2018  

Directorul FONSS și un operator de teren au realizat evaluarea nevoilor de servicii sociale din 

localitățile județului Ilfov, pentru viitoarea planificare strategică a Consiliului Județean. 

Proiectul se implementează în contextul unor presiuni de dezinstituționalizare și modernizare 

a serviciilor de tip rezidențial din județ, generate de semnalarea repetată a cazurilor de 

încălcare a drepturilor fundamentale a beneficiarilor acestor servicii.  

Au fost identificate toate serviciile sociale furnizate pe raza județului și au fost formulate 

recomandări pentru prioritizarea serviciilor în viitoarea strategie județeană.  

 

B. Activități cu caracter economic (AE) :  

 
Proiectul PRO-PACT - Promovarea ONG-urilor și partenerilor sociali prin advocacy, 

capacitare și training  

Aplicant : Centrul de Dezvoltare Socială T&Co Iași  

Expert politici publice subcontractat de la nivelul FONSS, pe o durata de 5 luni (2 ore pe zi) 

Perioada de implementare : 18 aprilie 2018 – 17 august 2019  

Bugetul FONSS : 12.000 lei ( 2.400 lei lunar, timp de 5 luni)  

Obiectivul general al proiectului este creșterea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali din 

cadrul Pactelor regionale și Parteneriatelor județene pentru ocupare și incluziune socială de a 

se implica activ în procesul de formulare a politicilor publice în domeniile ocupării și incluziunii 

sociale, în cooperare cu autoritățile publice.  

Obiectivele specifice ale proiectului au fost:  

1. Întărirea capacității de advocacy a 50 de ONGuri și parteneri sociali din Pactele regionale 

și Parteneriatele județene pentru ocupare și incluziune socială de a participa la realizarea 

politicilor publice de ocupare și incluziune socială și în procesul de luare a deciziilor în 

guvernarea locală, regională și națională;  

2. Consolidarea capacității instituționale a Pactului regional pentru ocupare și incluziune 

socială din regiunea Nord-Est la nivel strategic și la nivel de membership;  

3. Creșterea vizibilității și consolidarea rolului Pactelor regionale în domeniul ocupării și 

incluziunii sociale la nivelul decidenților de politici publice relevante.  

Expertul FONSS a dezvoltat o metodologie de evaluare a politicilor existente din domeniul 

ocupării și incluziunii sociale și a format echipele de lucru în metodologia de elaborare a 

propunerilor de politici publice.  

   

Proiectul ”ACCES – Antreprenoriat, Consiliere și Consultanță pentru o Economie Sustenabilă”  

- CARITAS Iași  
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Implementator – Caritas Iași (POCU)  

Bugetul FONSS : 25.600 lei (3200 lei lunar, pe o durată de 8 luni)  

Un expert FONSS a fost contractat pentru a asigura cursuri de formare în domeniul 

antreprenoriatului, cu o medie de 80 de ore de formare lunar.  

  

Sprijin tehnic pentru introducerea criteriilor de evaluare bazate pe CIF în procesul de 

determinare a gradului de handicap pentru copii, în Republica Moldova  

Contractor – UNICEF Moldova 

Buget FONSS : 9000 euro  

Expert subcontractat de la nivelul FONSS, pe durata iunie – octombrie 2018 (5 luni).  

Expertul FONSS a realizat activități de consultanță pentru sprijinirea echipei de specialiști de 

la nivelul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale din Republica Moldova pentru 

introducerea CIF în sistemul de evaluare a copiilor cu dizabilități. A realizat de asemenea  

recomandări cu privire la instrumentele de evaluare, criteriile de evaluare, scoruri și 

calificatori, pilotarea pe teren a noului model, precum și o foaie de parcurs pentru 

implementarea noilor proceduri de determinare a dizabilității.  

  

Proiectul “Bugetarea de gen si elaborarea de politici publice alternative”    

Aplicant principal : Fundația Corona Iași, în parteneriat cu Fundația Centrul de Mediere și 

Securitate Comunitară și Agenția Naționala pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Barbați 

(ANES)  

Cofinantat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operational Capacitate 

Administrative (POCA), Axa prioritară 1 "Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde 

comune in administrația publică ce optimizeaza procesele decizionale orientate către cetățeni 

și mediul de afaceri, în concordanță cu SCAP".  

Doi experți ai FONSS au fost contractați în cadrul proiectului, pentru a asigura cursuri de 

formare în domeniul elaborării de politici publice alternative, în perioada 18 - 20 octombrie 

2018 și 31 octombrie - 2 noiembrie 2018, precum și pentru asistenta echipei de proiect în 

comunicare  și advocacy.  

  

Proiectul Joint National Advocacy in Romania – finanțat de Ambasada Elveției  

Aplicant principal: FDSC  

Prestator subcontractat de asistență tehnică pentru advocacy: FONSS 

Perioada de implementare: 1 martie 2017 – 30 octombrie 2018  

Bugetul aferent activităților FONSS: 22.790 CHF  (din care 7.920 CHF în 2017, 14.870 CHF 

în 2018)  

   

Obiectul proiectului îl constituie acordarea de asistență tehnică în prestarea serviciilor de 

advocacy în domeniul educației și serviciilor comunitare integrate, inițiate în comun de 

organizațiile finanțate prin Fondul de Integrare pentru Romi al Ambasadei Elveției.  



17  
  

  

  

 

 

 

Proiectul presupune acompanierea tehnică a celor trei consorții regionale de organizații din 

zona Sud Oltenia, Centru și Nord, active în dezvoltarea serviciilor de incluziune socială pentru 

comunitățile de romi, în vederea unor demersuri commune de advocacy la nivel național. 

Finanțatorul elvețian a dorit să crească impactul finanțărilor sale în aceste proiecte și să 

sprijine organizațiile implicate în această linie de proiecte sa colaboreze și să militeze 

împreună la nivel național.    

Asistența tehnică pentru advocacy s-a realizat pe două teme cheie alese de organizațiile 

participante la proiect: EDUCAȚIE pentru grupurile vulnerabile și SERVICII INTEGRATE în 

comunități vulnerabile. Specialiștii FONSS au asigurat și acompaniere personalizată a 

consorțiilor pentru realizarea unor documente naționale de capitalizare și a unor propuneri de 

schimbare legislativă pe aceste teme.  
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SITUAȚIA FINANCIARĂ A FONSS ÎN 2018  

În 2018, FONSS a avut încasări din proiecte și contracte de consultanță, atât din activități fără 

scop patrimonial cât și din activitate economică (AE), din donații și sponsorizări precum și din 

cotizațiile membrilor.   

În graficul următor sunt ilustrate sursele de finanțare ale organizației și ponderea fiecăreia din 

ele în totalul încasărilor:  
 

 
  

La rândul lor, cheltuielile federației au fost realizate pentru activitățile specifice proiectelor,  

respectiv în activitățile de consultanță derulate în județe (activitate economică).  
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Ultima tranșă a proiectului ”Vocea ONG” (Programul de Cooperare Elvețiano-Român, CSS 

59), încheiat la 31 decembrie 2017, a intrat în contul FONSS în 2018.   

Datorită soldului pozitiv cu care FONSS a intrat în anul 2018, balanța negativă de la sfârșitul 

anului nu a avut efecte negative asupra echipei și a situației financiare a federației. Soldul 

final în bancă, la data de 31.12.2018, a fost de 4742,99 lei.   

Fișa sintetică emisă de Agenția Județeană Iași a Finanțelor Publice a certificat faptul că 

FONSS nu are datorii la data de 31.12.2018:  
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