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Obiectivele anului : sustenabilitatea serviciilor sociale 
și creșterea anvergurii și a forței de advocacy a FONSS 
Anul 2019 a fost unul dificil pentru organizațiile neguvernamentale din sectorul social. Lipsa recurentă 
a finanțării publice, pauza lungă între ciclurile de finanțare EEA Grants, apelurile limitate de proiecte 
finanțate prin fonduri europene, au diminuat considerabil plaja de oportunități de finanțare pentru 
serviciile sociale ale furnizorilor non-profit. 

In acest context, FONSS a trebuit să accelereze negocierile cu autoritățile locale și centrale pentru 
adoptarea mai rapidă a unor proceduri de achiziție publică și contractare a serviciilor sociale de la 
furnizorii privați. Am militat de asemenea pentru o recunoaștere mai bună a rolului ONG-urilor sociale 
în comunități și pentru ca furnizorii provați non-profit de servicii sociale să fie ca angajatori, cu forță 
economică și cu o contribuție importantă la bugetul de stat. 

Organizațiile furnizoare de servicii, la rândul lor, au fost nevoite să acorde o 
atenție mai mare procedurilor interne, standardelor de calitate, modalităților 
de monitorizare a activităților cu beneficiarii, pentru a putea documenta în 
proce moment rezultatele pe care le obțin, în raport cu Inspecția Socială sau 
autoritățile contractante de la nivel local sau central. De aceste proceduri 
interne și instrumente manageriale a depins accesarea puținelor surse de 
financiare rămase disponibile pe piață, după ultimii trei ani în care atenția 
Statului s-a îndreptat aproape excluziv spre sectorul public de servicii. 

A fost un an în care a trebuit să strângem rândurile și să facilităm schimbul de informații și cunoștințe 
între membrii federației, între echipa FONSS și organizațiile membre, pentru ca serviciile sociale să 
reziste financiar și să  utilizeze cât mai bine toate oportunitățile de colaborare de pe plan local. 

A fost de asemenea un an provocator, în care organizațiile din federația noastră au lucrat mai mult în 
parteneriat și au aplicat împreună la apeluri de proiecte, pentru a-și maximiza șansele de succes.  

Pentru  echipa FONSS, imaginea sectorului de servicii sociale la final de an rămâne îngrijorătoare: 
aproape 70% din furnizorii de servicii sociale din România sunt privați, dar finanțarea din surse publice 
a acestor furnizori nu depășește, în medie, 14-15% din bugetul lor anual total.  

La 12 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană, grupuri mari de persoane vulnerabile nu au 
la dispoziție, în continuare, serviciile esențiale de care au nevoie : persoanele fără adăpost, persoanele 
victime ale violenței domestice sau traficului de persoane, tinerii NEETS, persoanele vârstnice, 
persoanele cu dizabilități etc. Iar atunci când serviciile există, sunt încă puține la număr și 
subfinanțate. 

Preconizăm că ieșirea din criza cronică de finanțare a sectorului, precum și diversificarea accelerată a 
serviciilor sociale necesare tuturor acestor categorii de persoane, vor deveni obiectivele principale de 
advocacy ale anului 2020. 

Diana Chiriacescu, director FONSS,  

Decembrie 2019 
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Membrii FONSS în 2019  
 
 

Asociația Betania, Bacău      str. 
Nordului 19 bis  

Fundația Alături de Voi 
Str.Bazinelor nr.5, Uricani, 
com.Miroslava, jud. Iași 

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

 Fundația Corona, Iași  
 str. Pacurari, nr. 21  

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

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

 

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

Fundația Păpădia, Iași  
str. Săulescu, nr.33 

 
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, Iasi  
str. Manolache Draghici, 
nr.2  

 
Fundația Ancora Salvării  
Iași   
Str. Pantelimon, nr. 10    

  
ASPNS Luceafărul, Piatra 
Neamţ 
Aleea Ulmilor nr. 24   

 
Asociația ProACT 
Suport, București 
str. soldat Simion  
Ștefan nr 34    

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

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

Asociatia Four Change, 
București  
str. Moților 13A  

Asociatia „Buna Ziua, 
Copii din România”, 
Bârlad  
B-dul Epureanu, nr. 19  

 
 

Fundatia COTE Iași  
str. Clopotari nr.38 
   

 
Fundația de Dezvoltare 
Locala “Speranta”, Tg. 
Neamt  
str. Stefan cel Mare nr. 48  

 
 

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

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

 
Centrul Diecezan Caritas 
Iași   
str. Sărăriei, nr.134  

 
Fundația de Sprijin 
Comunitar, Bacau   
 str. Marasti nr.32 bis  

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

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

 
Fundația Iosif, Iași 
str. Dacia, nr.21  

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

Fundația Joyo, București  
Str. Lt. Av. Gheorghe 
Caranda nr. 65  

Asociatia Necuvinte, 
București  
str. Ion Câmpineanu 20   

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

Fundația Inimă de Copil, 
G a l a ț i  
bvd. Dunarea, nr. 3  

 Asociația United Cristian Aid 
– Bunul Samaritean, 
c o m . Nicorești, Galați  

Asociația Umanitară ”Il   
Chicco” Iași  

 str. Vasile Lupu nr.132,   

Fundația Estuar, 
București  

     str. Ion Creangă 8 

   

FONSS re une șt e în  2 0 1 9  37 de  organizații neguvernamentale, non-profit, implicate in 
furnizarea de servicii sociale pentru grupuri vulnerabile, cu activitate recunoscută in 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.  
  

3  



 

 
 

  

Conducerea FONSS  
 
În anul 2019 au avut loc  2 adunări generale (la Iași, martie și octombrie 2019) și 3 reuniuni ale 
Consiliului Director. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Coordonarea FONSS este asigurată de un consiliu director format din:   

• Președinte – Adrianus Muit- Asociația Betania Bacău,  
• 2 vicepreședinți – Corina Mighiu- Asociația Salvați Copiii Iași și Aurora Vatamaniuc – 

Fundația Star of Hope România,  
• 2 membri - Mariana Ursan- Centrul Diecezan Caritas Iași și Elena Matache – 

Organizația Umanitară Concordia.  

Echipa executivă este alcătuită din: Diana Chiriacescu – director național, Mihaela Steliana 
Munteanu – director de comunicare și advocacy, Mihaela Olteanu – coordonator proiecte, 
Alexandru Popa – contabil. 

  
 

 

 
 
 
 
 

Martie 2019 

Octombrie 2019 – ateliere 
tematice de discuții, în 
cadrul Adunării Generale  
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Comitetul Director al FONSS este o structură de conducere 
activă și implicată în viața federației. Membrii boardului susțin 
permanent activitatea echipei executive, dar dezvoltă totodată 
relații de colaborare cu autoritățile publice, cu reprezentanții 
Statelor europene în România, cu mediul de afaceri, în scopul 
creștereii vizibilității și recunoașterii furnizorilor 
neguvernamentali de servicii sociale.  

Domnul André Muit, președinte al FONSS, alături de doamna 
Aura Vatamaniuc, președinte al Star of Hope și vicepreședinte 
FONSS, au avut în luna octombrie 2019 o întâlnire cu Excelența 
Sa doamna Therese Hydén, ambasador al Suediei la București. 
Schimbul de idei s-a centrat pe problemele legate de serviciile 
sociale din România, modalitățile de finanțare și bineînțeles 

posibilitățile de extindere și eficientizare a acestora. Excelența sa, dna ambsador Hydén și-a manifestat 
dorința de a stabili un parteneriat cu FONSS, precum și continuarea relației de aproape trei decenii cu 
Fundația Star of Hope. 
Fluidizarea legislației și cooperarea transfrontalieră în domeniul serviciilor sociale au fost de asemenea 
puncte pe agenda întrevederii.   

 

In anul 2019, Ambasada Franței a fost un sprijin important 
pentru societatea civilă din România. Excelența Sa doamna 
Ambasador Michèle Ramis, alături de domnul Stéphane 
Césari, atașat pe probleme de cooperare, doamna Hélène 
Roos, directoarea Institutului Francez din România, au 
menținut un dialog permanent cu organizațiile neguvernamentale implicate în sectorul social, pe toată 

durata anului 2019. Interesul ambasadei pentru serviciile 
sociale și de tineret din România s-au reflectat și în 
competiția anuală de granturi dedicate organizațiilor 
neguvernamentale. FONSS a câștigat în acest an unul 
dintre granturi, pentru proiectul ”Puternici și responsabili 
– pilotarea unui mecanism colaborativ de prevenire, 
depistare și referire în cazul copiilor din mediul rural care 
se confruntă cu situații de risc social, în comunități rurale 
din regiunea Nord Est.” Acest proiect introduce noțiunea 
de ”avertizor de risc social” și dorește să testeze soluții 
de gestionare a cazurilor sociale pe baza resurselor din 

comunitate, atunci când în comună nu există profesioniști calificați în asistență socială sau domenii 
conexe. 
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Acțiuni de advocacy la nivel național și local  
FONSS a intervenit activ într-o serie de domenii de reglementare cu impact direct asupra activității 
membrilor federației : 

 Respectarea de către autoritățile locale a obligației de a evalua periodic nevoile de servicii 
sociale ale cetățenilor și de a dezvolta servicii sustenabile la nivel local, în acord cu aceste nevoi 
identificate. 

 Creșterea alocării bugetare de la bugetul de stat, pentru sectorul serviciilor sociale (de la 0.6% 
la minimum 2.2%) 

 Eficientizarea procedurilor de rambursare și raportare ale programului POCU/MEN (București, 
augurst 2019) 

Împreună cu colegii noștri de la Asociația Four Change, Fundația Estuar, 
Fundația Solidaritate și Speranță, am solicitat conducerii Autorității de 
Management accelerarea procedurilor de rambursare a tranșelor de 
finanțare, în proiectele aflate în derulare, precum și reducerea birocrației 
excesive din procesul de raportare. 

 Imbunătățirea procedurilor de acompaniere și sprijin ale 
victimelor violenței domestice, alături de colegii de la 
Centrul De Mediere și Securitate Comunitară (CMSC), 
Fundația Corona, European Women’s Lobby, inclusiv prin 
participarea a Marșul împotriva violenței asupra femeilor 
(noiembrie 2019) 

 Finanțarea națională a programului Școală după Școală, alături de HEKS-EPER România, Human 
Catalyst, Salvați Copiii, Terre des Hommes, World Vision, Filantropia Ordodoxă Alba Iulia. 

 Anularea Ordonanței 60/2017 care a condus la închiderea unităților protejate și ieșirea din 
câmpul muncii a 1500 de lucrători cu dizabilități complexe și asociate 

Iată câteva titluri ale articolelor de presă realizate de echipa de comunicare a FONSS în 2019 : 
• Protejați mecanismul de donație- 25 ianuarie 2019 
• SCRISOARE DESCHISA privind modificările la Legea bugetului 2019- februarie 2019 
• Sesizare publică- Abuzurile de la Primăria Nicorești la adresa persoanelor cu dizabilități continuă -  

2 februarie 2019 
• PETIȚIE: Guvernul României trebuie să acționeze imediat pentru ca persoanele cu dizabilități să nu 

piardă asistenții personali- 5 mai 2019 
• Solicităm anularea concursului pentru experți independenți pentru monitorizarea Convenției ONU 

privind persoanele cu dizabilități  - 6 iunie 2019 
• Cand omul contează cel mai puțin, politicul iși face jocul – 9 septembrie 2019 
• Demagogie și minciună de la vârful Primăriei Capitalei- 11 Noiembrie 2020 
• Dialog cu privire la problemele femeii și sprijinirea familiei- 11 noiembrie 2020 
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• FONSS la Autoritatea Naționala pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copilului și Adopție- 
11 noiembrie 2020 

• Pas înainte pentru achiziția publica a serviciilor sociale-11 noiembrie 2019 
• FONSS solidară cu colegii din domeniul dizabilitatii- 12 decembrie 2019 
• Solicităm măsuri drastice pentru un tratament demn al persoanelor cu dizabilități!- 12 decembrie 

2019 
 
Poziția FONSS cu privire la vulnerabilitățile și la prioritățile de reformă din 
sistemul național de asistență socială   
 

În octombrie 2019, FONSS a transmis oficial Guvernului următoarea declarație de poziție cu privire la 
prioritățile de reformă ale sistemului național de asistență socială, din perspectiva furnizorilor 
neguvernamentali de servicii sociale: 

”În ultimii 10 ani, sistemul de asistență socială din România a fost în proporție covârșitoare bazat pe 
beneficii sociale (prestații de tip bănesc), acordate unor categorii foarte variate de populație aflate în 
situații de risc sau de vulnerabilitate socială. 

Această alegere politică s-a dovedit extrem de dăunătoare procesului de incluziune socială și a îngrădit 
progresiv, într-o capcană a pasivității și a sărăciei, multe grupuri de persoane care nu au putut beneficia de 
sprijinul adecvat pentru o participare mai activă în comunitate. 

Asistența socială trebuie să reprezinte un ansamblu echilibrat și coerent de beneficii sociale și servicii 
sociale, fiecare cu rolul său:  

- beneficiile trebuie să asigure un nivel de securitate financiară care să permită implicarea 
persoanelor sau a familiilor în procese de muncă, participare, colaborare sau implicare activă în 
comunitate 

- iar serviciile sociale sunt o plasă de suport pentru situațiile de vulnerabilitate extremă. Ele sunt 
personalizate, se acordă direct fiecărei persoane în parte, sunt foarte flexibile și responsive la 
nevoile specifice ale fiecărei persoane sau a fiecărui grup vulnerabil. 

În România, serviciile sociale au fost Cenușăreasa sistemului de asistență socială.  Subfinanțarea cronică a 
acestui sector (0.6% PIB în România față de 2.7% PIB - media țărilor UE) a dus la o creștere progresivă a 
sărăciei celor mai excluși, la disparități enorme între regiuni, la o lipsă îngrijorătoare de coeziune socială, la 
stigmatizarea nejustificată a celor mai vulnerabili și săraci dintre cetățeni: ”asistați sociali”, ”paraziți ai 
societății” etc.). 

Cifrele statistice documentează situația dezastruoasă produsă de lipsa serviciilor sociale, coroborată cu 
excluziunea asociată a acestor persoane de pe piața muncii, din educație ori din sistemul de sănătate: 18% 
din copii sunt în risc de abandon școlar, 38.7% din populația României se află în risc de sărăcie sau 
excluziune (Eurostat, CE, 2018) 

FONSS apreciază că următoarele aspecte reprezintă vulnerabilități majore în sistemul de asistență 
socială din România: 

a. La nivel instituțional: 

• Bugetul total anual acordat asistenței sociale și, în particular, sistemului de servicii sociale – În 
prezent, în ciuda discursului public, acest buget al asistenței sociale este la nici jumătate din media 
alocărilor din țările membre UE. În timp ce componenta contributorie a protecției sociale crește 
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vizibil (pensii), cea necontributorie rămâne la un nivel dramatic de scăzut în raport cu nevoile reale 
de la nivel național. 

Trebuie să fie conștientizat faptul că investiția în servicii sociale este o investiție în comunitate: 
ele generează locuri de muncă, scot oameni din sărăcie, asigură coeziune și solidaritate locală, 
activează o populație care altfel rămâne tributară asistenței sociale pasive. Beneficiile acestei 
investiții sunt pe termen lung și comunitățile în care se dezvoltă servicii sociale atrag lucrători, 
profesioniști, investiții noi sau complementare, generează de asemeni inovație și bunăstare locală. 

• Descentralizarea haotică și nefinalizată a serviciilor sociale este o altă vulnerabilitate majoră – 
lipsa co-finanțării primăriilor din bugetul de stat, pentru înființarea de servicii sociale este frâna 
majoră a dezvoltării acestor servicii. Primăriile nu sunt capabile să creeze servicii noi din bugetele 
locale, mai ales cele din mediul rural. 

În toate statele europene există o componentă de sprijin financiar de la bugetul de stat pentru 
acest sector. În România, finanțările de la bugetul de stat pentru primării se traduc în PIN-uri 
(programe de interes naționale), care sunt însă neatractive, pentru durata lor limitată și pentru 
condițiile de sustenabilitate imposibil de asigurat după terminarea proiectelor. 

• Capacitatea foarte slabă a SPAS-urilor (Serviciile Publice de Asistență Socială) de a se 
profesionaliza, de a identifica nevoile sociale din teritoriu, de a asigura o bună monitorizare și 
acompaniere a cazurilor sociale din localitate. Lipsa finanțărilor publice este o cauză și pentru 
această situație. 

• Lipsa coordonării între actorii cheie din sistemele de servicii cu funcție socială:  asistență socială, 
educație, ocupare, locuire, sănătate. Serviciile nu sunt integrate, managementul de caz nu este 
unitar, colaborarea intre-instituțională este foarte dificilă. 

• Nici în interiorul MMPS agențiile specializate nu lucrează împreună și nu își soncronizează 
măsurile, resursele, responsabilitățile (ANPD, ANPDCA, ANES). Similar, ministerul nu iși realizează 
funcția de coordonator metodologic al serviciilor sociale implementate de agențiile deconcentrate 
sau descentralizate. Chiar și atunci când neregulile sunt identificate, nu există măsuri posibile de 
sancționare, reorganizare ori închidere a serviciilor publice neperformante. 

• Descentralizarea neașteptată de la începutul anului 2019 a dus la riscul masiv de concediere a 
asistenților personali ai persoanelor cu dizabilități, angajați in primării. Procesul este rapid și 
autoritățile centrale nu opresc în nici un fel acest fenomen de la nivel local. Riscul este enorm 
pentru persoanele cu dizabilități, de a pierde cel mai important serviciu pentru viața lor 
independentă în comunitate – asistentul personal. 

b. La nivelul mecanismelor de reglementare din serviciile sociale: 

• Standardele de cost pentru servicii sunt perimate, iar stabilirea costurilor reale nu se face prin 
consultare cu societatea civilă, care furnizează în prezent aproape 43% din totalul serviciilor 
sociale și care reprezintă 70% din totalul furnizorilor de servicii sociale din România. 

• În procesul de achiziție publică a serviciilor sociale de la furnizori privați, nici măcar aceste 
standarde minime nu sunt respectate. Acest lucru duce la slăbirea progresivă a sectorului privat, și 
așa văduvit de surse stabile de finanțare. Deși asigură aproape jumătate din serviciile sociale din 
România, furnizorii non-profit de servicii sociale nu au primit niciodată fonduri publice care să 
acopere, în medie, mai mult de 11% din bugetele lor anuale. 

• Standardele de calitate trebuie permanent îmbunătățite, cu consultarea largă a furnizorilor și 
utilizatorilor de servicii sociale. 
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• Nu există o evaluare reală a calității serviciilor sociale. Monitorizarea este sporadică, iar sistemul 
național al serviciilor sociale nu este nici în prezent informatizat.  

Precizăm că există la sediul MMJS proceduri de reglementare propuse pentru toate aceste aspecte, 
realizate în anul 2012 la solicitarea MMJS, în cadrul unui proiect PODCA1. Aceste proceduri de 
reglementare nu au fost însă niciodată promovate, deși ar fi contribuit la o transparentizare și 
eficientizare rapidă a serviciilor sociale din România. 

• Inspecția Socială controlează conformitatea serviciilor sociale cu prevederile legale, dar nu 
realizează și o evaluare constructivă a acestor servicii, deși are acest rol. Numărul inspectorilor 
sociale este total insuficient. 

c. Dialogul cu societatea civilă, mai ales cu furnizorii de servicii sociale, este limitat. 

Nu este asigurată o transparență strategică a demersurilor MMPS, nu este limpede care sunt direcțiile în 
care Statul vrea să investească , nici locul ONG ca furnizori complementari de servicii sociale. Deciziile 
neașteptate ale ministerului, finanțările neplanificate (mai ales în ultimii doi ani, prin intermediul 
proiectelor necompetitive) au slăbiit capacitatea furnizorilor non-profit de servicii sociale de a planifica 
strategic direcțiile de acțiune pe care ar trebui să le urmeze. (Exemplu: 500 milioane euro atrași de la 
nivelul CE pentru un proiect de dezvoltare a rețelei de asistenți maternali din România. Suma e  
binevenită, dar privind comparativ, întreg sistemul de servicii sociale de la nivelul primăriilor nu a 
beneficiat vreodată de o sumă similară, la nivel național...Nu ar fi fost mai eficientă o consultare largă 
pentru utilizara acestei oportunități financiare?). 

Imprumutul contractat de România de la Banca Mondială în 2012 (500 milioane USD) pentru ”reforma 
sistemului de asistență socială” nu a fost nici în proporție de 5% cheltuit în acest scop. El  servit de fapt 
acoperirii cheltuielilor cu pensiile. Efectele se văd astăzi: un sistem de asistență socială dezastruos de 
incoerent, incapabil să prevină sărăcia endemică al grupurilor celor mai vulnerabile, în special în mediul 
rural. 

În acest context, FONSS propune următoarele acțiuni prioritare pentru sistemul de asistență socială: 

1. Creșterea urgentă a bugetului național alocat serviciilor sociale, cu cel puțin 400 milioane euro 
suplimentar pe an (0.2% PIB), progresiv pâna la atingerea unui procent de cheltuieli totale de 2.2% 
PIB. 

2. Susținere strategică și eficientă a familiilor care au în îngrijire persoane cu dizabilități, persoane 
vârstnice, copii cu nevoi complexe de îngrijire, persoane care se confruntă cu adicții, alte categorii 
de persoane dependente. 

3. Deschidere politică și alocări inteligente de fonduri pentru sectorul privat de servicii sociale, în 
special în comunitățile mici, rurale, izolate. Valorificarea expertizei organizațiilor 
neguvernamentale performante, multiplicarea intervențiilor de succes. 

4. Susținere masivă și creșterea competențelor angajaților din SPAS-uri. Profesionalizarea urgentă a 
acestui nivel de intervenție socială. 

5. Reorganizare instituțională masivă la nivelul MMPS (agențiile specializate) și al DGASPC. Analiza 
eficienței fiecărei structuri (audit instituțional independent și profesionist), măsuri în consecință. 

1 „Creşterea gradului de implementare a legislaţiei privind serviciile sociale la nivel local în contextul procesului de 
descentralizare” (MMFPS, SMIS 10845, 2011-2012) 
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6. Investiție în dezvoltarea de servicii noi, care lipsesc sau sunt insuficiente în România: centre respiro 
pentru persoanele cu nevoi complexe de îngrijire și familiile acestora, servicii de recuperare, 
locuire socială, servicii de suport pentru incluziunea persoanelor cu dizabilități (interpreți, 
mediatori ocupaționali, profesori de sprijin, etc), servicii de sprijin pentru victimele violenței 
domestice și ale traficului de persoane, servicii pentru persoanele fără adăpost etc. 

7. Informatizarea sectorului de servicii sociale – utlizarea recomandărilor din proiectul PODCA din 
2012 (citat mai sus) privind realizarea sistemului informatic național al serviciilor sociale (a se 
vedea caietul de sarcini produs atunci și orice ameliorare necesară) 

8. Monitorizarea calității serviciilor sociale, investiție în creșterea continuă a calității, în creșterea 
calității managementului serviciilor sociale. 

9. Măsuri pentru o creștere a atractivității sectorului social, în vederea angajarii tinerilor profesioniști 
în acest domeniu. 

Propuneri de acțiuni prioritare pentru sistemul de măsuri pentru ocupare: 

 Anularea Ordonanței 60/2017 care a condus la închiderea unităților protejate și ieșirea din câmpul 
muncii a 1500 de lucrători cu dizabilități complexe și asociate 

 Investiție masivă în serviciile de mediere și coaching pe piața muncii, pentru grupurile vulnerabile 

 Stimularea contractelor de muncă flexibile pentru tineri și pentru lucrătorii migranți, care revin în 
țară. Servicii de suport corespunzătoare pentru menținerea acestora pe piața muncii. 

 Audit instituțional la AJOFM și regândirea serviciilor de sprijin pentru ocupare de la acest nivel. 

Propuneri de acțiuni prioritare pentru dialogul social: 

1. Recunoașterea ONG ca partener social. O propunere legislativă în acest sens a fost depusă de ONG 
la Ministerul Dialogului Social în 2015 și 2017. 

2. Acordarea posibilității ONG (de pildă a celor care sunt angajatori, furnizori de servicii sociale), de a 
forma un patronat și de a participa la crearea comitetelor sectoriale de dialog social 

 
 

 
 
 
 
 

Participarea FONSS la consultarea 
parlamentarilor cu reprezentanții 
societății civile (octombrie  2019) 
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Acțiuni de reprezentare și promovare a activității 
membrilor federației 
EASPD - Conferința internațională ”Investind în servicii sociale, investim în 
oameni" – București, 16-17 mai 2019 
Organizată în comun de către EASPD (European Association of Service Providers for Persons with 
Disabilities), Federația Dizabnet din România, FONSS și Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile 
(FDSC), această conferință europeană privind finanțarea serviciilor sociale a oferit unui număr de aprox. 
250 invitați din întreaga Europă oportunitatea de a obține cunoștințe practice și teoretice cu privire la 
varietatea modelelor eficiente de finanțare a serviciilor sociale.Totodată, ea a reprezentat o bună ocazie 
de a  privi comparativ gradul de adecvare a politicilor naționale cu bunele practici europene în 
dezvoltarea unor servicii de calitate, respectând prevederile Convenției ONU privind drepturile 
persoanelor cu dizabilități. Conferința s-a derulat sub egida Președinției României la Consiliul Uniunii 
Europene. 

Membrii federației noastre, alături de reprezentanții Federației Dizabnet și FDSC, la finalul conferinței 
europene a EASPD la București, mai 2019 
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Advocacy pentru drepturile femeilor din România - vizita reprezentanților 
European Women Lobby și FONSS la  Parlamentul European, (Sept. 2019) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

În perioada 12-15 septembrie 2019 o delegație din Romînia a fost 
prezentă la Bruxelles pentru a dialoga cu europarlamentari și diverse 
organizații internaționale cu privire la politicile publice care susțin 
drepturile femeilor. Vizita a fost organizată de Fundația Corona și 
Centrul de Mediere și Securitate Comunitară, membri ai Romanian 
Women's Lobby, iar directoarea de advocacy și comunicare a FONSS, 
dna Mihaela Munteanu, a fost invitată să participe la această 
Obiectivele vizitei au fost: stabilirea unui cadru comun de colaborare în 

actualul mandat, în jurul temelor legate de bugetarea pe baza de gen, situația femeilor din mediul rural și 
diaspora și efectele negative ale migrației economice asupra familiei transnaționale, antreprenoriat 
feminin, paritate in politică și luarea deciziei pentru femei, precum si o abordare comuna cu privire la 
sprijinirea initiativelor vizand femeile si fetele din grupurile vulnerabile. De asemenea s-a intenționat și 
dezvoltarea unui parteneriat strategic pentru colaborarea în plan european, in condițiile in care in 
delegatie sunt organizații membre ale European Women' s Lobby din 31 state membre UE, candidate UE si 
spatiul EFTA și 18 organizații europene precum European Network of Migrant Women, European Disability 
Forum dar si reprezentantii Agenției Naționale pt Egalitate de Șanse între femei și bărbați. 

 

În urma unui proces competitiv inițiat 
de Secretariatul General al Guvernului, 
FONSS a devenit membru în Consiliul 
pentru Consultarea Asociațiilor și 
Fundațiilor (CCAF),   înființat în baza 
HG 618/2005.  
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Intervenții pe teme legate de funcționarea serviciilor sociale din România, la 
conferințe, seminarii, ateliere de lucru, organizate de-a lungul anului, în 
România și la nivel european 

 

În 2019, reprezentații FONSS au participat la 85 
evenimente organizate pe teme legate de funcționarea 
sectorului de servicii sociale, politicile de incluziune socială, 
politicile de ocupare, reforme sectoriale, achiziția publică a 
serviciilor sociale, respectarea drepturilor diferitelor 
categorii de persoane sau familii vulnerabile 

 
 
FONSS a întărit cooperarea cu Federația Națională a GAL-urilor  

Grupurile de Actiune Locală sunt actori foarte importanți 
în dezvoltarea comunitară, iar furnizorii de servicii sociale 
privați le pot fi buni parteneri.  

Trei dintre membrii FONSS- Fundația Corona, CMSC si 
ADV România- au intrat în dialog cu reprezentanții 
GALurilor la conferința regională a FNGAL din luna 
septembrie (regiunea Nord Est), unii in premiera, alții 
având o colaborare anterioară.  

FONSS și FNGAL ar putea a avea un drum comun, la 
capătul caruia sunt oamenii din spațiul rural care au 
dreptul la un trai decent și la oportunități de dezvoltare 

similare celor din țările dezvoltate europene.  

 

În luna martie 2019, FONSS a fost solicitată de 
European Disability Forum și Comisia Europeană să 
realizeze o sinteză a situației persoanelor cu 
dizabilități din România, pentru a relansa prioritatea 
unei reforme în acest sector. 

 

 

 

 

 

 

Conferința  "Sustenabilitatea sectorului non 
profit din Romania", eveniment organizat de 
Centrul pentru Legislatie Nonprofit. 
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Pe data de 25 mai 2019, organizațiile membre ale FONSS au 
discutat despre revizuirea legislației dialogului social cu echipa 

executivă a Federației Europene a Angajatorilor Sociali (Social Employers - http://socialemployers.eu ), 
federație în care FONSS este membră din anul 2019. 

 

Directoarea FONSS a prezentat apoi exemplele de achiziție publică a serviciilor sociale la Bruxelles, în 
octombrie 2019, în cadrul seminarului european pe această temă, organizat de Social Employers. 
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Participarea echipei executive a FONSS ca experți în 
proiectele membrilor federației și înființarea 
întreprinderii sociale a FONSS 
 
Membrii echipei executive a FONSS au fost cooptați de-a lungul anului 2019 în câteva proiecte de 
advocacy sau de formare, consiliere, antreprenoriat social, dezvoltate de membrii federației. Aceste 
colaborări au permis echipei să asigure o stabilitate financiară (prin activitățile de 
consultanță/activitate economică) și au facilitat totodată schimbul de cunoștințe și de expertiză cu 
organizațiile membre. 

În ianuarie 2019, FONSS a primit statutul de întreprindere socială, putând astfel derula activități 
economice care permit sustenabilitatea financiară a organizației. Toate veniturile din activitatea 
economică a FONSS (predominant consultanță, asistență tehnică în domeniul serviciilor sociale sau al 
politicilor publice, activități de cercetare socială) sunt utilizate pentru buna funcționare a federației. 

 

 

 

 

 

 
  
 
 

15  



 

Servicii oferite membrilor federației  
 
Consiliere și medierea relației dintre organizațiile de furnizori de servicii sociale și autoritățile 
locale 

În 2019 am acordat o serie de servicii de sprijin și consultanță membrilor și partenerilor noștri, 
în mod gratuit:  

 Susținerea echipelor de profesioniști pentru realizarea strategiilor organizațiilor lor pe 3-
5 ani  

 Asistență tehnică, mediere sau negociere  în demersurile de advocacy către autoritățile 
locale, în special penru funcționarea în bune condiții ale mecanismelor de granturi (Legea 
350/2005), de subvenționare a Serviciilor sociale (Legea 34/1998), de achiziție public (Legea 
98/2016). 

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.  

Informațiile sunt transmise organuzațiilor pe e-mail (printr-o adresă colectivă la care au acces 
reprezentanții tuturor organizațiilor membre) precum și prin site-urile voceaong.ro și fonss.ro și 
contul de Facebook al FONSS. 

  

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 2019 fiind postate peste 1200 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.  
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SITUAȚIA FINANCIARĂ A FONSS ÎN 2019 
 

Situaţia veniturilor şi cheltuielilor la finele anului 2019, comparativ cu anul precedent a fost următoarea : 

Indicatori Exerciţiul financiar Diferenţe 

(±∆) 2018 2019 

TOTAL VENITURI, din care: 232.969 171.659 --61.310 

Venituri din sponsorizări şi donaţii 5.981 9.198 3.217 

Venituri din activitati economice 118.334 104.189 -14.145 

Venituri din cotizaţii şi contribuţii 27.600 35.277 7.677 

Venituri din subveníi de exploatare 0 22.995 22.995 

Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial       77.163         0 -77.163 

Venituri din diferenţe de curs valutar          3.891        0 -3891 

TOTAL CHELTUIELI, din care: 281.052 188.508 -92.544 

Cheltuieli materiale 5.325 678 -4.647 

Cheltuieli cu servicii executate de terţi 16.919 11834 -5.085 

Cheltuieli cu personalul 198.704 77.412 -121.292 

Cheltuieli din activitatea economica     49.632       90.271 40.639 

Donaţii şi subvenţii acordate 1.583 1562 -21 

Alte cheltuieli 8889 6751 -2.138 

Rezultatul exerciţiului -48.083 -16.849 31.234 

• Veniturile totale înregistrate de federaţie din activităţile desfăşurate au scăzut în anul curent, cu 
61.310 lei în mărimi absolute, scăderea acestora fiind datorată micşorării veniturilor din activităţi fără 
scop patrimonial şi a celor economice, ponderată în parte de creşterea cu 32,44% a veniturilor din 
sponsorizări,cotizaţii şi contribuţii. 

• Se observă de asemenea că în anul 2019 cheltuielile înregistrate de federaţie, pe total activităţi, au 
scăzut faţă de cele înregistrate în anul precedent cu 92.544 lei, scădere datorată în special reducerii 
costurilor cu personalul. 

• Se remarcă pozitiv scăderea cheltuielilor într-un ritm mai accelerat (32,93%) decât cea a 
veniturilor(26,31%). 

• Ca urmare, având în vedere evoluţia veniturilor şi cheltuielilor înregistrate de entitate, rezultatul 
raportat în exerciţiul financiar 2019 a fost un deficit de 16.849 lei, în scădere cu 285% faţă de anul 
2018. 
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În anul 2019 Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale a desfăşurat şi activităţi 
de natură economică, supuse impozitului pe profit, realizând din aceste activităţi venituri în sumă de 
104.189 lei.  

În raportul său pe anul 2019, cenzorul federației a menționat următoarele: 

”Analizând indicatorii economici realizaţi, putem concluziona că activitatea federaţiei în anul 2019 s-a 
realizat în condiţii optime, în pofida scăderii veniturilor, realizându-se un control strict asupra 
cheltuielilor,  drept urmare deficitul reducându-se substanţial. Au fost întâmpinate dificultăţi inerente 
generate de contextul existent a finanţărilor nerambursabile la nivel naţional. 

Scopurile, propuse şi atinse de entitatea verificată în perioada supusă analizei, fiind promovarea 
implicării ONG-urilor din România în furnizarea de servicii sociale şi atragerea de noi membri în federaţie, 
sprijinirea organizaţiilor neguvernamentale din România şi conştientizarea cetăţenilor privind importanţa 
dezvoltării serviciilor sociale în comunitate.” 

Cotizațiile membrilor au reprezentat 24% din veniturile federației în 2019. 

Fișa sintetică emisă de Agenția Județeană Iași a Finanțelor Publice a certificat faptul că FONSS nu are 
datorii la data de 31.12.2019: 
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