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În atenţia: D-nei Rovana PLUMB – Ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi  
                                                         Persoanelor Vârstnice 

 

CC: D-lui Codrin Scutaru – Secretar de Stat 

  D-nei Elena Dobre – Preşedinte, Comisia de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi          

fundaţiilor pentru acordarea subvenţiilor în temeiul Leg. 34/1998 

 

 

 

 

Stimată Doamnă Ministru, 

 

Prin această scrisoare peste 150 de organizaţii neguvernamentale active la nivel 

naţional semnalează modalitatea defectuoasă în care Ministerul Muncii, Familiei, 

Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice (M.M.F.P.S.P.V.), prin Comisia de evaluare şi 

selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor pentru acordarea subvenţiilor, înfiinţată prin 

Ordinul M.M.F.P.S.P.V. nr. 2106/2014, a interpretat şi aplicat Ordinul 1838/2014 

privind aprobarea liniilor de subvenţionare prioritare în domeniul asistenţei sociale 

pentru anul 2015. 

 

Aceste organizaţii semnalează atât vicii de procedură, birocratizare excesivă sau proceduri 

neuniforme de evaluare a dosarelor depuse de către organizaţiile neguvernamentale, cât şi 

aspecte care ţin de afectarea sau nerespectarea unor valori şi principii asociate furnizării 

serviciilor sociale din România. Aceste elemente vor fi detaliate în prezenta scrisoare. 

 

Totodată, ne exprimăm îngrijorarea asupra efectelor directe pe care le va avea respingerea 

de la acordarea de subvenţii pentru anul 2015 a unui număr semnificativ de servicii sociale 

oferite de asociaţii şi fundaţii.  

 

Luând în considerare faptul că sistemul serviciilor sociale din Romania se află în 

condiţii cronice de subfinanţare, acordarea de subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor pentru 

furnizarea acestor servicii reprezintă în continuare un mecanism extrem de necesar pentru 

sprijinirea persoanelor aflate în situaţii de dificultate sau vulnerabilitate. Mecanismul de 

subvenţionare de la bugetul de stat a fost una din puţinele surse de finanţare publică pentru 

furnizorii privaţi non-profit din localităţile în care bugetele locale nu au putut acoperi 

finanţarea acestui sector. Deşi insuficient şi perfectibil, acest mecanism a asigurat, la nivel 

local, o minimă funcţionare a unor servicii absolut necesare categoriilor de persoane 

vulnerabile. 

 

Stimată Doamnă Ministru, considerăm că M.M.F.P.S.P.V. trebuie să abordeze cu 

prioritate tema finanţării serviciilor sociale pentru toţi cetăţenii din România care au 

nevoie de acestea (în afara contextului Legii 34), indiferent de localizarea lor (rural sau 

urban), şi să asigure condiţiile şi cadrul legal de funcţionare a acestora prin intermediul 

furnizorilor acreditaţi şi pe baza standardelor de cost. 

 

Ne exprimăm, de asemenea, deschiderea şi disponibilitatea unui dialog privind 

perspectiva finanţării serviciilor sociale. 

 

 

 

 

http://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri/ministrul-muncii-familiei-protectiei-sociale-si-persoanelor-varstnice


 2 

Potrivit dispoziţiilor art. 5 din Legea 292/2011, sistemul naţional de asistenţă socială se întemeiază pe o 

serie de valori şi principii generale. În procesul de subvenţionare a serviciilor sociale pentru anul 2015, 

apreciem că unele dintre acestea au fost grav încălcate. În acest sens, membrii reţelelor pe care le 

reprezentăm ne-au furnizat exemple concrete care ilustrează  presiunea, tratamentul inegal şi birocraţia la 

care sunt supuse asociaţiile şi fundaţiile care au solicitat subvenţii de la bugetul de stat, situaţie pe care o 

prezentăm mai jos, precum şi în documentul anexat.    

 

Doamnă Ministru, invocăm, în mod particular, nerespectarea următoarelor valori şi principii:  

 

A. Solidaritatea socială şi universalitatea  

 Menţinerea aceluiaşi cuantum al nivelului mediu al subvenţiei lunare, în contextul în care cheltuielile 

eligibile au crescut în ultimii cinci ani, reprezintă un element care reduce semnificativ capacitatea 

serviciilor sociale de a acoperi nevoile curente ale beneficiarilor acestor servicii; acest cuantum nu 

este corelat cu realităţile economice cotidiene. Menţionăm faptul că, în perioada 2014-2015, salariul 

minim brut pe economie a fost majorat de 3 ori, neluând în calcul şi alte majorări derivate de creşterea 

tarifelor la energie, combustibil ş.a. Alocaţia de hrană pentru persoanele cu dizabilităţi a crescut la 

rândul său cu aproape 50%. În acest context, subvenţia pe beneficiar, aferentă serviciilor sociale, a 

rămas nemodificată. Totodată, subvenţia acordată în cadrul serviciilor sociale pentru plata salariului 

personalului cu studii medii este de 900 lei / 8 ore, în condiţiile în care salariul minim brut pe 

economie de la 1 ianuarie 2015 este de 975 lei.  În acest context, organizaţiile evidenţiază lipsa de 

corelare a cuantumului subvenţiilor cu nevoile sociale ale diferitelor categorii de beneficiari şi cu 

capacitatea furnizorilor de a acoperi aceste nevoi. 

 Un număr important de organizaţii semnalează diminuarea numărului de beneficiari pentru care se 

acordă subvenţia, sau a cuantumului alocat per beneficiar, fără precizarea criteriilor care au stat la 

baza acestor decizii. 

 In plus, o serie de categorii de beneficiari, cum ar fi copiii separaţi sau la risc de separare de familie, 

sunt excluşi de la subvenţionare, deşi aceştia sunt incluşi ca şi grup ţintă în Ordinul MMFPSPV nr. 

1838/2014. Cu toate acestea, ei nu pot beneficia de serviciile unui centru de zi, pentru că printre 

serviciile enumerate ca şi eligibile de către minister, nu se regăsesc o serie de servicii necesare pentru 

aceşti beneficiari cum ar fi: consiliere, dezvoltare de activităţi de viaţă independentă, servicii 

educaţionale, socializare ş.a,. care se regăsesc de altfel în standardele de calitate. În aceeaşi categorie 

de probleme întâmpinate de furnizori intră şi faptul că, în cadrul implementării procedurilor de 

subvenţionare (Legea 34), costurile serviciilor asociate familiilor nu sunt eligibile, iar costurile pentru 

copii şi tineri sunt acoperite doar parţial. Acest fapt contravine standardelor de calitate ale serviciilor 

sociale pentru copii şi tineri, care fac referire la categorii mai largi de beneficiari ai acestor servicii, 

incluzând părinţii sau familia extinsă.  

 Un alt aspect disfuncţional este nerecunoaşterea contribuţiei financiare a furnizorului de către 

M.M.F.P.S.P.V., cu toate că numărul de beneficiari ai serviciilor sociale este solicitat a fi raportat ca 

şi cum ar fi fost acoperite integral costurile de funcţionare pentru serviciile care le-au fost acordate.  

 Subvenţia nu acoperă (integral) costurile serviciilor sociale pentru toţi beneficiarii şi, în plus, 

acordarea subvenţiei este greu de anticipat pe termen mediu şi lung (chiar şi atunci când toate 

condiţiile de eligibilitate sunt respectate). Furnizorii de servicii sunt astfel puşi în incapacitatea de a-şi 

elabora planuri de finanţare multi-anuale şi se găsesc în situaţii extrem de dificile în raport cu 

beneficiarii şi angajaţii lor, atunci când subvenţia este retrasă sau neacordată.  

 

B. Parteneriatul şi eficienţa 

 Organizaţiile neguvernamentale subliniază lipsa consultării cu asociaţiile şi fundaţiile în vederea 

stabilirii liniilor prioritare de subvenţionare a serviciilor sociale la nivel naţional, inclusiv în privinţa 

stabilirii nivelului mediu al subvenţiei lunare.  
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 Reamintim că furnizorii privaţi non-profit de servicii sociale reprezintă jumătate din numărul total de 

furnizori, la nivel naţional. Este indiscutabil faptul că organizaţiile cunosc în detaliu problemele 

sociale din teritoriu. Lipsa unei proceduri naţionale unitare de cartografiere a nevoilor de servicii 

sociale, în parteneriat cu organizaţiile neguvernamentale furnizoare de servicii sociale şi cu 

reprezentanţii beneficiarilor, caracterul inegal al consultărilor public-privat la nivel local şi naţional, 

conduc la măsuri şi decizii care nu răspund întotdeauna nevoilor reale de servicii la nivel local.  

 

C. Transparenţa   

 Criteriile pentru calculul cuantumului efectiv al subvenţiei nu sunt publice. Pe site-ul MMFPSPV nu 

este afişată suma alocată pe beneficiar, aprobată pentru fiecare unitate de asistenţă socială, iar această 

sumă variază deseori de la an la an, pentru unul şi acelaşi furnizor. 

 De asemenea, decizia de a acorda subvenţia pentru un anumit număr de beneficiari ai serviciilor 

subvenţionate, nu este justificată de către evaluatori. 

 Furnizorii de servicii sociale au fost confruntaţi recent cu obligativitatea înregistrarii asistenţilor 

sociali în REVISAL, anterior semnării contractului de subvenţioare,  în condiţiile în care nici Legea 

34/1998 şi nici Normele metodologice ale acesteia nu o prevăd ca o condiţie de eligibilitate. 

Reamintim că asistenţii sociali pot fi angajaţi de către furnizorii de servicii sociale şi în baza unor 

contracte de prestări servicii, încheiate cu cabinetele individuale de asistenţă socială. 

 

D. Activizarea şi eficacitatea  

 Obligativitatea ca beneficiarii să primească servicii timp de 8 ore zilnic, pentru ca furnizorii să 

devină eligibili la subvenţie, este o solicitare care nu respectă nevoile specifice şi drepturile 

beneficiarilor.  

 În ceea ce priveşte personalul: în condiţiile dezvoltării serviciilor de asistenţă sociale ca servicii 

integrate, şi mai ales în condiţiile în care furnizarea eficientă a serviciilor sociale (mai ales în mediul 

rural) reclamă echipe pluridisciplinare de lucru, organizaţiile semnalează insistent urgenţa 

reconsiderării categoriilor de personal care sunt eligibile pentru încadrarea în costurile de salarizare 

acoperite de subvenţie. Excluderea unora dintre categoriile de personal din categoria costurilor 

eligibile reprezintă un aspect extrem de contraproductiv în furnizarea eficientă a unor servicii de 

calitate, cu precădere în serviciile de reabilitare, cele din mediul rural sau din oraşe mici, cele 

destinate unor categorii diversificate de beneficiari. În acelaşi sens, articularea corectă a eligibilităţii 

categoriilor de personal cu prevederile COR şi cu cele ale reglementărilor din domeniul formării 

profesionale reprezintă o prioritate. 

 

E. Abordarea individuală şi respectarea demnităţii umane  

 Ordinul 1838/2014  precizează că accesul unei persoane este limitat la un singur serviciu social 

subvenţionat, excepţie făcând numai serviciile acordate complementar. Apreciem că Ordinul 

MMFPSPV încalcă principiile abordării individuale şi a respectării demnităţii umane, nesocotind 

nevoile specifice ale beneficiarilor.   

 

Semnalăm, de asemenea, birocraţia inutilă şi viciile de procedură ale Mecanismului de utilizare şi 

raportare a subvenţiei aprobate: 

 

 Birocraţie excesivă privind raportarea contribuţiei proprii, deşi nici în Legea 34/1998, nici în 

convenţia încheiată pentru subvenţionare nu este solicitat acest lucru. 

 

  Aplicarea neuniformă, la nivelul judeţelor, a procedurilor de subvenţionare, ca de exemplu: 

o Procedurile privind plăţile şi decontarea; 
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o Solicitarea extrasului din REVISAL aferent personalului care nu este remunerat din 

subvenţii, în contextul în care Legea 34/1998 şi nici un alt act normativ incident 

domeniului asistenţei sociale şi subvenţionării serviciilor sociale nu menţionează o atare 

cerinţă.  

o Nu se acceptă ca raportarea pe subvenţie (venituri şi cheltuieli) să se facă în contabilitate 

pe analitic separat (aşa cum sunt înregistrate proiectele), ci se solicită balanţă contabilă 

lunară pe subvenţie (atât pentru subvenţia primită, cât şi pentru contribuţia proprie), ceea 

ce constituie contravenţie conform art. 35 alin. (3) din Legii 82/1991.  

o Venitul unităţii protejate (secţie internă în cadrul organizaţiilor nonprofit, nu a S.R.L.-

urilor), nu poate fi considerat contribuţie proprie, ceea ce contravine principiilor şi 

legislaţiei în domeniu.  

o Conformitatea administrativă a dosarelor depuse de către organizaţii, în vederea obţinerii 

subvenţiei, este evaluată pur birocratic. Au fost semnalate situaţii în care subvenţia a fost 

respinsă (chiar şi în cazul unor servicii care deserveau sute de beneficiari), pentru lipsa 

unui document din dosar (ex.autorizaţia sanitară) şi aceasta deşi a fost demonstrat în 

cursul contestaţiei că acest document era emis şi exista la data depunerii dosarului. 

În anexa la prezenta scrisoare se află o situaţie centralizată a datelor comunicate de 117 furnizori de 

servicii sociale, care au solicitat subvenţie pentru anul 2015. Considerăm că analiza acestor informaţii este 

utilă pentru aprecierea impactului pe care diminuarea sau neacordarea subvenţiilor îl are asupra 

beneficiarilor, angajaţilor sau furnizorilor de servicii sociale. (anexa 1). 

 

Ca urmare a aspectelor semnalate, solicităm M.M.F.P.S.P.V., următoarele: 

 

1. Menţionarea temeiului legal în baza căruia centrele de zi care au propus servicii pentru copiii separaţi sau 

la risc de separare de părinţi au fost respinse de la subvenţionare pentru anul 2015, deşi această categorie 

de beneficiari se regăseşte menţionată în Ordinul MMFPSPV nr. 1838/2014.  

2. Indicarea criteriilor sau a formulei de calcul a cuantumului subvenţiei, respectiv afişarea pe site-ul 

M.M.F.P.S.P.V., pentru a se asigura transparenţa. 

3. Afişarea pe site-ul M.M.F.P.S.P.V. până la finalul lunii februarie 2015, a unei situaţii complete a 

subvenţiilor acordate care să includă cel puţin urmatoarele informaţii: nume furnizor privat; judeţul din 

care provine furnizorul; cuantum subvenţie solicitată pe fiecare tip de serviciu; număr de beneficiari 

pentru care s-a solicitat subvenţia; cuantum subvenţie aprobată, număr de beneficiari finali care vor fi 

deserviţi, cuantum contribuţie proprie furnizor; procent de subvenţionare din bugetul de stat. Separat, 

trebuie publicată pe site şi situaţia furnizorilor privaţi care au solicitat subvenţii şi cărora nu le-a fost 

aprobat dosarul.  

4. Transmiterea în termen de 30 de zile de la primirea prezentei adrese, atât către beneficiarii de subvenţii pe 

2015 cât şi către solicitanţii respinşi, a grilei de evaluare pe fiecare dosar de subventie depus la minister şi 

motivarea propunerii de respingere, admitere sau diminuare a bugetului solicitat. Solicităm ca, pe viitor, 

transmiterea grilei de evaluare către fiecare furnizor care depune dosar pentru acordarea de subvenţii să 

fie realizată în termen de 30 de zile de la depunerea acestuia. 

5. Indicarea temeiului legal pe care se fundamentează:  

5.1 Obligativitatea de a înregistra asistenţii sociali în REVISAL anterior semnării contractului de 

subvenţioare 

5.2 Solicitarea extrasului din REVISAL a personalului care nu este remunerat din subvenţii 

5.3 Obligativitatea ca beneficiarii să primească servicii zilnic / 8 ore 

5.4 Nerecunoaşterea ca şi contribuţie proprie a venitului unităţii protejate (secţie internă în cadrul 

organizaţiilor non-profit, nu a S.R.L.-urilor) 
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6. Aplicarea uniformă, la nivel naţional, a procedurilor de plată şi decontare, cu includerea prevederilor care 

permit organizaţiilor să realizeze plăţi în numerar, să avanseze sume pentru cheltuielile curente (până la 

virarea subvenţiilor în cont) etc. 

7. Reconsiderarea categoriilor de personal eligibile pentru subvenţionare, în acord cu specificul serviciilor 

sociale, nevoile beneficiarilor şi particularităţile cererii de servicii de la nivel local; 

8. Simplificarea raportării lunare a contribuţiei proprii şi verificarea acesteia în balanţa lunară; 

9. Comunicarea pe site-ul ministerului a metodologiei de implementare anuală a subvenţiilor, pentru 

organizaţiile beneficiare, inclusiv metodologia de monitorizare si control utilizată de către Inspecţia 

Socială, cu privire la sumele alocate anual organizaţiilor furnizoare de servicii sociale.  

10. Consultarea periodică a furnizorilor privaţi de servicii sociale cu privire la: stabilirea liniilor prioritare 

pentru subvenţionare, actualizarea cuantumurilor subvenţiilor acordate pentru serviciilor sociale şi cadrul 

general de finanţare a serviciilor sociale de către MMFPSPV. 

11. Pentru anii următori, verificarea conformităţii administrative a dosarelor de subvenţionare, în momentul 

depunerii acestora.  

 

Organizaţiile şi platformele semnatare menţionează că solicitările prezentate, precum şi problemele 

semnalate, sunt generate de experienţa acumulată în calitate de beneficiari ai subvenţiei în anii trecuţi. 

Organizaţiile re-confirmă interesul lor de a contribui la îmbunătăţirea mecanismului de subvenţionare, dar 

şi la elaborarea unui cadru general de finanţare, adecvat şi cuprinzător, pentru serviciile sociale din 

România. 

 

Vă mulţumim anticipat pentru atenţia acordată solicitărilor noastre şi aşteptăm cu interes răspunsurile 

asupra aspectelor menţionate la următorul contact: Doina Crângaşu - Confederaţia Caritas Romania, 

Bucureşti, Str. Washington, 38, sector 1, e-mail: doina.crangasu@caritas.org.ro, tel. 0756 042 801.   

 

 

Cu stimă, 

 

Doina Crangaşu– Director Executiv, Confederaţia Caritas Romania, Manager de Proiect SenioriNet 

 

Angela Achiţei - Preşedinte, Federaţia ONGurilor pentru Servicii Sociale (FONSS) 

 

Roxana Ogrendil– Director, Federaţia Organizatiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC)  

 

Andreia Moraru – Lider DizabNet– Reţeaua prestatorilor de sevicii pentru persoane cu dizabilităţi 

 

Ionuţ Sibian - Director, Fundatia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile (FDSC)  

 

Poziţia comunicată în prezenta scrisoare este asumată de peste 150 de ONGuri active în domeniul 

social, susţinute şi membre ale reţelelor: 

 

Confederaţia Caritas România  www.caritas.org.ro, organizaţie neguvernamentală de tip reţea cu o 

istorie de 20 ani, are rolul de a reprezenta la nivel naţional şi internaţional cele 10 organizaţii Caritas 

active în România. Caritas abordează sistematic şi structurat problemele sociale ale comunităţiilor 

răspunzând nevoilor persoanelor aflate în dificultate. La nivel naţional, organizaţiile Caritas derulează 

programe de asistenţă socială complexă: îngrijire socio-medicală la domiciliu, pentru bătrâni şi 

persoane cu dizabilităţi, asistenţă directă şi consiliere pentru familii aflate în dificultate, centre de zi 

pentru copii şi tineri în risc, activităţi de integrare comunitară şi profesională pentru persoane 

mailto:doina.crangasu@caritas.org.ro
http://www.caritas.org.ro/
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defavorizate social, educaţie pentru prevenirea dezastrelor naturale, intervenţie directă în caz de 

calamităţi. Confederaţia Caritas România este membră în reţelele internaţionale şi naţionale: Caritas 

Internationalis, Caritas Europa şi FOND. 

 

Federaţia Organizatiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC) www.fonpc.ro, este o 

organizaţie neguvernamentală de tip reţea/federaţie, numărând în prezent 78 de membrii, ONG active în 

domeniul protecţiei copilului, din Bucureşti şi peste 25 de judeţe din România. De la momentul înfiinţării 

(1997) şi până în prezent, FONPC a acţionat ca interlocutor de referinţă al autorităţilor publice centrale 

şi locale în vederea elaborării şi implementării politicilor publice privind promovarea, protecţia şi 

respectarea drepturilor copilului în România, utilizând şi dezvoltând, într-un cadru coerent şi 

comprehensiv, experienţa şi expertiza membrilor săi  

Direcţiile strategice prioritare ale Federaţiei înglobează următoarele arii de acţiune: promovarea 

drepturilor copilului prin aducerea Drepturilor Copilului pe agenda politică şi publică din România; 

implicarea în elaborarea de proiecte de politici publice prin garantarea includerii Drepturilor Copilului 

în totalitatea politicilor publice;monitorizarea drepturilor copilului prin crearea şi implementarea unui 

mecanism naţional de monitorizare a drepturilor copilului;întărirea capacităţii organizaţionale a 

Federaţiei de a-şi îndeplini misiunea prin consolidarea capacităţii, expertizei şi experienţei Federaţiei 

pentru promovarea şi monitorizarea drepturilor copilului. 

 

Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale – FONSS www.fonss.ro,  

reprezintă o platformă de lobby şi advocacy, care şi-a propus ca misiune implicarea în schimbarea 

politicilor şi dezvoltarea sustenabilă a serviciilor sociale. Federaţia reuneşte 10 organizaţii cu activitatea 

relevantă în domeniu: Fundatia “Alaturi de Voi” Romania, Asociatia Alternative Sociale, Asociatia 

Salvati Copiii Iasi, Centrul de Dezvoltare Sociala, Centrul Diecezan Caritas, Fundatia COTE, Fundatia 

Iosif, Fundatia Serviciilor Sociale Bethany, Fundatia Star of Hope si Fundatia World Vision Romania. În 

anul 2013, cele 10 ONG care fac parte din federaţie au raportat un număr de peste 5000 de beneficiari 

deserviţi,547 de persoane angajate, 14,4 mil euro atraşi şi investiţi în comunitate, din care finanţarea din 

fonduri publice a reprezentant doar 1,78%, foarte puţin comparativ cu implicarea de peste 60% a statului 

în finanţarea serviciilor sociale oferite de către ONG-uri în alte state europene. 

 

Dizabnet - Reţeaua prestatorilor de servicii pentru persoane cu dizabilităţi www.disabnet.ro a fost 

înfiinţată în 2006 şi acţionează ca o platformă de comunicare şi reprezentare pentru prestatorii de 

servicii sociale în domeniul dizabilităţii, în complementaritate cu organizaţiile care reprezintă interesele 

şi drepturile persoanelor cu dizabilităţi şi în acord cu documentele internaţionale din acest domeniu 

(Convenţia Naţiunilor Unite cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilităţi, Planul de Acţiune în 

domeniul Dizabilităţii al Consiliului Europei etc.) În prezent, reţeaua are 91 de organizaţii membre din 

România, cu caracter public şi privat. 

 

SenioriNET www.seniorinet.ro este o retea informală care reuneşte 52 de ONGuri furnizoare de 

servicii sociale şi medicale dedicate persoanelor varstnice, cu precadere ingrijiri la domiciliu. Reteaua 

îşi propune să coalizeze într-o singura voce organizatiile active in domeniu la nivel national, de a 

consolida capacitatea organizatiilor neguvernamentale din sectorul social de a raspunde nevoilor 

vîrstnicilor şi de a participa activ la îmbunatatirea strategiilor si politicilor privind asistenţa persoanelor 

vîrstnice. SenioriNET a fost creată printr-un grant co-finantat din partea Elvetiei prin intermediul 

http://www.fonpc.ro/
http://www.fonss.ro/
http://www.disabnet.ro/
http://www.seniorinet.ro/
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Contributiei Elvetiene pentru Uniunea Europeana extinsa, in cadrul Schemei de Grant pentru ONG-uri, 

Fondul Tematic pentru Participarea Societatii Civile - Programul de Cooperare Elvetiano-Roman. 

 

Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile (FDSC) www.fdsc.ro este o organizatie 

neguvernamentala, independenta, infiintata in anul 1994 a cărei viziune este aceea a unei societati civile 

puternice si influente, cu cetateni responsabili, implicati, care isi promoveaza interesele si valorile pentru 

binele comunitatilor. Printre obiectivele  strategice pentru 2011-2015 se află: furnizarea serviciilor de 

asistenta tehnica, consultanta si instruire, advocacy, informare, cercetare la standarde inalte de calitate, 

adaptate permanent nevoilor organizatiilor societatii civile, pentru a creste impactul actiunilor lor in 

comunitate şi reprezentarea intereselor sectorului neguvernamental catre celelalte sectoare ale societatii. 

 

http://www.fdsc.ro/
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Anexa 1  

Cheltuiala cu subvenţiile acordate organizaţiilor neguvernamentale furnizoare de servicii sociale, 

de la bugetul de stat: 

 2013 2014 2015 

Numărul de organizaţii finanţate 183 174 150 

Suma totală alocată pentru 

subvenţii (bugetul de stat) 

27.082.317 27.399.723 20.720.560,56 

(MMFPSPV) 

Situaţia prezentată de un număr de 117 furnizori de servicii, în ianuarie 2015 

In anul 2015, 21 ONG din 12 judeţe şi Municipiul Bucureşti, care furnizează un număr de 117 servicii 

sociale acreditate, au comunicat federaţiilor semnatare a prezentei scrisori o situaţie actualizată a 

subvenţiilor acordate serviciilor lor, din care rezultă că: 

- 40 din aceste servicii (34,18%) au primit subvenţii diminuate, în condiţiile în care cererea de 

servicii creşte continuu la nivel local. Serviciile ale căror subvenţii au fost diminuate acoperă un 

spectru larg de beneficiari, inclusiv pe cei care se încadrează în criteriile de prioritate pentru 

subvenţii, în anul 2015. 

- 28 dintre servicii (23,93%) au pierdut complet subvenţiile în anul 2015, iar printre ele se 

numără şi servicii pentru vârstnici sau persoane cu dizabilităţi (categorii de persoane despre care 

MMFPSPV afirmă că au fost prioritizate în procesul de subvenţionare din acest an, în dauna 

copiilor cu risc de abandon, de exemplu). Motivele neacordării subvenţiilor au fost diferite de la 

furnizor la furnizor, dar există numeroase contradicţii între argumentele prezentate de către 

minister, precum şi aspecte discutabile care ţin de procedura de evaluare a aplicaţiilor sau de 

modul birocratic în care a fost gestionat acest proces. 

- Un numar de 147 salariaţi al căror salariu a fost acoperit prin subvenţie în anul 2014 nu vor 

mai putea fi menţinuţi în actualele servicii sociale. 

- 9 dintre cei 28 de furnizori care au pierdut subvenţia în anul 2015 acopereau peste 40% din 

bugetul anual al serviciului social, cu această sumă. In acest context, serviciile sociale respective 

vor diminua drastic numărul de beneficiari sau îşi vor închide porţile. 

Menţionăm că organizaţiile gestionare ale acestor 117 servicii sociale angajează în prezent un 

număr total de 1204 persoane şi contribuie semnificativ la creşterea gradului de ocupare a 

perosoanelor aflate în situaţii de dificultate sau marginalizare. 

Pentru aceşti 1204 salariaţi, organizaţiile plătesc anual taxe şi impozite de peste 7.224.000 lei, 

considerând o sumă medie pe salariat de minimum 500 lei taxe salariale, lunar. Aceasta inseamnă 

că o treime din sumă totală a subvenţiilor acordate ONG in 2015 se intoarce la bugetul de stat sub 

formă de taxe, numai de la cele 21 de organizaţii menţionate în această scrisoare.  

Acest eşantion de servicii şi funizori este doar unul foarte mic în raport cu numărul furnizorilor care au 

solicitat subvenţie, dar considerăm că aceste cifre şi situaţii sunt importante pentru modul în care 

ministerul ar trebui să analizeze oportunitatea şi consecinţele neacordării subvenţiilor, în condiţiile în care 

acest tip de mecanism de finanţare este şi aşa insuficient pentru buna derulare a activităţilor cu profil 

social în serviciile respective. 


