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Poate atunci când mergi în parc te deranjează lipsa coșurilor de gunoi sau poate locuiești la sat și ți-ai dori 
să poți vedea o piesă de teatru sau ți-ai dori un loc de joacă curat pentru copiii tăi? Atunci când este nevoie 

să rezolvăm o problemă în comunitate auzim de nenumărate ori lânga noi oameni care se întreabă: De ce să 
mă implic? Eu de unul singur nu pot schimba mare lucru! În mod sigur este greu să poți schimba lucruri de 

unul sigur! Schimbarea însă trebuie să pornească de la cineva. 

Ce sunt ONG-urile și care este legătura lor cu tine

În �ecare zi auzi despre oameni obișnuiți sau grupuri de oameni 
care vor să rezolve probleme sau te îndeamnă să li te alături 
pentru a semna petiții, pentru a strânge bani sau a � voluntar 
pentru rezolvarea unor situații care te privesc pe tine sau pe cei 
din  jurul tău.

Un grup de oameni au sesizat în comunitate o problemă care 
trebuie rezolvată – spre exemplu la noi în sat exista bătrâni 
singuri, care se deplasează foarte greu, care au nevoie de ajutor 
pentru treburile zilnice și îngrijirea personală.

Este nevoie doar de 3 persoane pentru în�ințarea unui ONG. 
Aceștia se vor numi “membri fondatori”.

Un ONG poate desfășura �e activități de dezvoltare locală a comunității, �e ajutorare a copiilor sau a persoanelor în nevoie, a bătrânilor fără 
ajutor, �e de ecologizare a spațiilor verzi, educație sau promovarea culturii.

94744� organizații neguvernamentale sunt înregistrate în prezent în România. Multe dintre ele sunt active și luptă zilnic pentru  
dezvoltarea societății romanesti în domenii precum educație, cultură, sănătate, social, sport, drepturile omului, egalitate de gen, protecția 
mediului, patrimoniu, precum și în multe alte domenii.

Organizațiile neguvernamentale au produs schimbări care ne afectează pe toți precum: interzicerea violenței asupra copilului, accesul la 
educație pentru grupuri dezavantajate, oprirea proiectelor de exploatare minieră, crearea de întreprinderi sociale, servicii pentru vârstnicii 
singuri.

Organizațiile neguvernamentale sunt formate din cetățeni și funcționează alături de cetățeni, pentru cetățeni.

Tinerii din sat consideră că nu pot sta nepăsători atunci când vecinii lor bătrâni fără ajutor nu își pot purta singuri de griji. Încep să vorbească 
între ei, căutând soluții. Apar întrebări precum: cine ar putea să le facă mâncare, cine ar putea să îl ducă pe vecinul până la dispensar. 
Discutând, găsesc și câteva soluții: �ecare familie poate găti pe rând o cantitate mai mare o dată pe lună și poate da și bătrânilor neajutorați, 
cei care fac naveta cu mașina, se pot organiza și pot duce la dispensar în oraș pe cei care au nevoie.

Prin acest material iți arătam cum poți să �i tu acela!

Comunitate ONG-uri
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 �Registrul Asociaților și Fundațiilor, Ministerul Justiției, Septembrie 2015 

O inițiativă cetățeneacă și ulterior o organizație neguvernamentală se naște atunci când un grup de oameni se asociază pentru rezolvarea 
unei probleme pe care comunitatea sau autoritățile responsabile nu au identi�cat-o sau nu au resursele necesare pentru a o soluționa. 

Organizaţia neguvernamentală este cunoscută sub mai multe denumiri: organizaţie nonpro�t, organizaţie fără scop lucrativ, organizaţie 
caritabilă, asociaţie/fundaţie.

În România, organizaţiile neguvernamentale se în�inţează și funcționează conform Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu modi�cările și 
completările ulterioare.

Legea de�neste organizația neguvernamentală (ONG) astfel: o entitate juridică, privată, independentă de stat, 
care își propune activități de interes general, local, de grup sau personal. 

Care este soluția? 

Cei care au sesizat problema și se gândesc la soluții sunt ceea ce numim “cetățeni activi”. Îi putem recunoaște după modul în care vorbesc și 
acționează: 

“Haideţi să-i ajutăm” “Haideţi să facem ceva 
pentru satul nostru”  

“Haideţi să schimbăm”“Haideţi să obţinem sprijin” “Haideţi să ne spunem părerea”

“Haideţi să ne organizăm”



Cum în�ințezi și cum funcționează un ONG

Cetățenii care doresc să în�ințeze un ONG pot să aibă în vedere următorii pași: 

Depunerea dosarului și prezentarea în fața justiției. 
Următoarele documente vor � depuse la Judecătoria pe raza căreia se a�ă sediul organizației nou în�ințate: actul 
constitutiv; statutul; actele doveditoare ale sediului și patrimoniului initial; dovada disponibilității denumirii eliberate de 
Ministerul Justitiei; cazierul �scal al asociatilor, cerere tip și dovada plăților aferente înregistrării acestui tip de dosar.  La 
depunerea dosarului, veți primi un număr de înregistrare. În maxim 2 zile puteți a�a de la http://portal.just.ro/, secțiunea 
"Portalul instanțelor de judecată", data la care să vă prezentați în fața instanței și numărul completului de judecată. În 
urma ședinței veți primi hotărârea judecătorească de în�ințare.

Un ONG își începe existența odata cu încheierea procesului de în�ințare. De la acest moment pentru a funcționa este necesar să existe cel 
puțin o persoană responsabilă de organizarea și plani�carea activităților curente.  Modul de organizare și funcționare al ONG-ului este 
reglementat de statut. 

Resursele necesare pentru funcționarea ONG-ului pot �:
Ÿ Cotizațiile și taxele membrilor 
Ÿ Resurse puse la dispoziție de către membrii (sediu, mașină, echipamente, timp pentru implicare)
Ÿ Sponsorizări 
Ÿ Finanțări nerambursabile (fonduri europene, bugetele locale, naționale, etc) 
Ÿ Activități economice (în limita legii)
Ÿ Impozitul pe venit - 2% (persoane �zice)
Ÿ Impozitul pe pro�t - 3‰ (persoane juridice). 

Unul dintre membrii Asociației Fiii Satului Măgura a auzit despre o �nanțare nerambursabilă acordată de către Consiliul Județean. În cadrul 
unei întâlniri a membrilor asociației, aceștia au decis să solicite ajutor �nanciar pentru a susține proiectul de ajutorare a bătrânilor pe care 
familiile din Măgura l-au demarat. 

Cum îi implici și pe alții în rezolvarea problemei?

Oricât de inovatoare este soluția ta, poți face mai multe implicând 
mai mulți oameni – vecini, colegi, persoane interesate de același 
domeniu și nu în ultimul rând autorități. Participarea publică 
înseamnă ca toți cei afectați sau interesați de o problemă să se 
consulte și să își spună opiniile despre cum aceasta poate � 
soluționată. Puteți descoperi că soluția pe care o propuneți inițial 
este susținută și de alții care vor să se implice sau puteți descoperi 
împreună o soluție mai bună. 

Astfel de discuții sunt utile doar dacă toți cei prezenți sunt informați 
și au toate datele problemei. La aceste discuții este indicat să 
participe cei direct afectați de problemă și dacă este posibil și cei 
care ar trebui să rezolve sau să vă ajute să rezolvați problema. 

Grupul de familii implicate în�ințează Asociația Fiii Satului Măgura care are ca scop sprijinirea bătrânilor singuri și care au nevoie de îngrijire 
din Măgura și satele învecinate.

Organizarea ședinţei de în�inţare a ONG-ului.
 La această întâlnire membrii fondatori vor stabili care este rolul organizației, forma de organizare (asociație sau fundație), 
cărei probleme se adresează și denumirea organizației. 

Redactarea statutului și actului constitutiv.  
Pe baza concluziilor ședinței de în�ințare se stabilesc statutul și actul constitutiv. 

Rezervarea denumirii. 
Pentru rezervarea denumirii trebuie să depuneți o cerere la Ministerul Justiției însoțită de dovada achitării unei taxe la 
Trezoreria sectorului sau orașului în care locuiți, în contul Ministerului Justiției. Dacă sunteți din afara Bucureștiului, puteți 
trimite documentele prin poștă.  Veți primi răspuns în maxim 10 zile dacă denumirea pe care doriți să o dați organizației 
este disponibilă.

Stabilirea sediului. 
Sediul se poate stabili într-un spațiu pe care îl aveți în folosință în baza
unui document (contract de comodat sau contract de închiriere).

Constituirea patrimoniului. 
În funcție de forma de organizare aleasă (asociație sau fundație) veți 
depune într-un cont suma necesară constituirii patrimoniului.

Pasul 1: 

Pasul 2: 

Pasul 3: 

Pasul 4: 

Pasul 5: 

Pasul 6: 

Înainte de a demara orice activitate, membrii Asociației merg la bătrâni acasă și a�ă de la aceștia ce nevoi au. Astfel, ei au a�at că mult mai 
important decât mâncarea pe care o primesc este să aibă ocazia să vorbească cu cineva măcar câteva minute pe zi, pentru a nu se mai simți 
atât de singuri. A�ând aceasta, membrii asociației au vorbit cu vecinii tuturor bătrânilor, cu copii și tineri și le-au spus că a ajuta nu înseamnă 
numai să dai bani sau mâncare, ci poate însemna doar să vizitezi pe cineva. 



Care este relația cu autoritatea publică 

Orice acțiune în comunitate poate avea un succes mai mare cu implicarea autorităților locale. Primăria, școala, biserica, poliția locală sunt 
resurse care servesc comunitatea și orice cetățean. Așa cum ne consultăm cu cei care au probleme, la fel ne consultăm sau putem cere 
implicarea celor care știu să folosească resursele comunității (taxele locale, bugetul local, spațiile publice etc).

Având în vedere cererea mare de servicii de îngrijire, membrii asociației își propun să demareze procesul de acreditare ca furnizor de servicii 
sociale. Apelând la sprijinul autorităților locale, au acces la un spațiu pe care îl pot folosi gratuit pentru activitățile organizației și o sumă de 
bani lunară pentru acoperirea parțială a cheltuielilor legate de serviciu, având în vedere că, consiliul local și edilul local recunosc că acest tip 
de serviciu aduce un bene�ciu foarte mare comunității.

Acum este rândul tău! 
Sigur este o problemă pe care ai observat-o în comunitatea ta. 
Te-ai gândit adesea că te deranjează, dar nu știi cine ar trebui să o rezolve.
Iată ce ai putea face:

Acești oameni au considerat că schimbarea în comunitate începe cu ei și au făcut voluntar primul pas pentru a 
găsi soluții și a le da viață:

Grupul de Inițiativă Locală Mara - Cosău
 au organizat Campania

„Salvați Maramureșul Istoric!”

Grupul Civic „Prietenii Parcului IOR” 
au organizat campania 

„Vrem parc, nu betoane!”

Grupul Inimi Deschise 
Vizurești - Acasă în comunitatea ta 

a demarat Campania 
„Fii schimbarea

 pe care vrei să o vezi în lume!”

Inițiativa Mediaș 
derulează campania 

„Să nu se ducă orașul de râpă!”

Asociația 
Împreună pentru Viitor - Spanțov, Călărași 

a realizat 
„After-school pentru copiii rromi”

Vorbește cu prietenii tăi,
cu vecinii, cu colegii și
vezi cine a mai sesizat
această problemă.1

Stabilește o întâlnire cu toți cei care sunt 
interesați și vorbiți doar despre posibile 
soluții și la cine puteți apela pentru a 
implementa aceste soluții.2

Fiți creativi și 
nu lăsați pe alții 
să vă spună ca 
nu se poate3
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