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Metodologie de cercetare&analiza 

Activitatea A3.1.  

Cartografiere ONGuri si actori publici si realizarea unei harti/catalog online pentru 

judetul Galati 

 

 

SECTIUNEA I 

 

I.1 Context 

 

ASOCIATIA PERSOANELOR CU HANDICAP SPORTING CLUB GALATI, în calitate de 

Beneficiar, impreuna cu Partner 1 – Federatia pentru Accesibilizarea Romaniei si 

Partner 2 – Asociatia Consultantilor si Expertilor in Economie Sociala Romania, 

implementează proiectul  cu titlul “DA – pentru dezvoltare locala! DA – pentru ONGuri 

active in comunitate!”. 

 

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional 

Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 2 - Administratie publica si sistem 

judiciar accesibile si transparente, Obiectiv Specific 2.1 - Introducerea de sisteme si 

standarde comune in administratia publica locala ce optimizeaza procesele orientate 

catre beneficiari in concordanta cu SCAP, cod SIPOCA 928/cod MySMIS 150804. 

 

Obiectivul general al proiectului/ Scopul proiectului 

Obiectiv general: Cresterea capacitatii operationale a ONGurilor, din Galati, pentru a 

se implica activ si relevant in implementarea de initiative si parteneriate intre diversi 

actori, inclusiv autoritati publice, in vederea facilitarii dezvoltarii locale, in diverse 

arii de actiune (social, educatie, drepturile omului, ocupare, economie sociala, 

sanatate etc.). 
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Obiective specifice: 

OS1 Stimularea dezvoltarii capacitatii de a promova&facilita dezvoltarea la nivel 

local, prin cooperare&actiuni comune, pe baza de mecanisme si instrumente 

inovative, cu cel putin 12 actori institutionali (ONGuri+autoritati/institutii publice). 

OS2 Dezvoltarea abilitatilor si competentelor practice a cel putin 30 reprezentanti 

ONGuri, in a promova si sustine initiative concrete&relevante de dezvoltare locala in 

diverse arii de actiune (social, educatie, drepturile omului, ocupare, economie 

sociala, sanatate, sport&timp liber, cultura etc.). 

 

I.2 Activitatea A3.1 

 

Acesta activitate presupune realizarea unui ”profil” virtual al fiecarei organizatii 

cartografiate, pentru ca autoritatile publice sa poata dezvolta proiecte si actiuni cu 

diferite ONGuri, in functie de aria de actiune si tipul de beneficiari, toate profilele 

fiind integrate in catalog. Acesta are rolul de comunitate de expertiza/resurse, care 

poate fi accesata cu usurinta pentru diferite initiative, proiecte si activitati, ce sustin 

dezvoltarea locala, realizate impreuna cu diferiti actori publici. 

 

Cartografierea si profilarea sunt importante pentru ca faciliteaza cresterea gradului 

de cunoastere aprofundata a ONGurilor active in diferite arii de actiune relevante 

pentru dezvoltarea locala si comunitate, in judetul Galati; in plus incurajeaza 

cooperarea intre diferite organizatii neguvernamentale inregistrate pe domenii de 

interes comune si/sau sau intre acestea si autoritati publice, cu privire la problemele 

comune, ce tin de dezvoltarea locala. 

 

Harta/catalogul online eficientizeaza comunicarea si implicarea unui numar cat mai 

mare de actori ai societatii civile. 
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Se face o analiza a ONGurilor active+autoritati publice, la nivelul oras/judet Galati, 

conform unei metodologii de cercetare&analiza, care include criterii specifice, ca 

fundament al cartografierii acestor organizatii/institutii.  

Se realizeaza profilul/fisa fiecarei organizatii, care cuprinde elemente relevante 

pentru cooperarea cu autoritati publice, se creeaza softul specific, care permite 

realizarea hartii/catalogului online, se publica harta/catalogul online, pentru 

cresterea capacitatii organizatiilor, de a sustine dezvoltarea la nivel local, in domenii 

de interes. Profilul fiecarei organizatii si catalogul, ca atare, constituie elemente de 

baza in dezvoltarea de parteneriate relevante, tintite direct in diferite arii, dintre 

autoritatile publice si acesti actori non profit. 

 

I.3 Obiectiv metodologie 

 

Prezenta metodologie are rolul de a furniza suport echipei de experti, in crearea 

catalogului online, cu actori institutionali din judetul Galati (organizatii 

neguvernamentale si institutii publice/autoritati publice). 

 

SECTIUNEA II 

 

II.1 Dezvoltarea locala 

 

În  vederea unei mai bune analize a noțiunii de dezvoltare locală, au fost identificate 

câteva definiții, care sunt mai apropiate de realitate: 

 dezvoltarea economică locală este un proces participative, în cadrul căruia 

membrii comunității, din toate sectoarele lucrează împreună, pentru a stimula 

activitatea comercială locală, care să conducă la dezvoltarea durabilă economică 

a localității. Totodată DEL este şi un mijloc de asistență în crearea de noi locuri de 

muncă şi creşterea nivelului de trai al tuturor membrilor comunității; 
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 “un proces de diversificare şi de dezvoltare a activităților economice şi sociale la 

nivelul unui teritoriu, pornind de la mobilizarea şi coordonarea resurselor şi 

energiilor existente”; 

 “o strategie eficace ce permite găsirea unor soluții la problemele grupurilor 

defavorizate, cât şi ale colectivităților mai puțin dezvoltate”; 

 dezvoltarea locală este expresia solidărității locale creatoare de noi relații sociale 

şi manifestă voința locuitorilor unei regiuni de a valorifica resursele locale. 

 

Dezvoltarea locală este centrată, în principal, pe mobilizarea resurselor existente la 

nivelul comunităților1, resurse ce aparțin diverşilor actori locali, instituționali sau 

noninstituționali, publici sau privați. Astfel, ea implică noi forme de cooperare şi 

coordonare a actorilor locali care mută accentul la nivel conceptual de la noțiunea de 

guvern la cea de guvernare. Aceste noi forme de guvernare promovează formarea de 

rețele şi parteneriate, care să stea la baza dezvoltării economice şi sociale. 

 

Dezvoltarea comunităților nu vizează exclusiv factorii de decizie de la nivel central, 

regional sau național. Pentru a asigura dezvoltarea zonelor, este necesară mobilizarea 

tuturor părților interesate (autorități locale, organizații și reprezentanți ai societății 

civile) și, implicit, formarea unui parteneriat solid între acestea.  

 

Rolul parteneriatului2 ține de expunerea principalelor provocări de la nivel local, 

stabilirea priorităților, identificarea soluțiilor de dezvoltare și aplicarea de măsuri și 

strategii integrate. Strategiile se bazează pe legăturile dintre factorii participanți, cu 

efecte multiple asupra dezvoltării locale și a programelor generale la nivel regional, 

național și comunitar. Acestea trebuie concepute în sensul valorificării punctelor forte 

sau „atuurilor” sociale, de mediu și economice ale comunității. Comunitățile locale 

diferă în privința nivelului capacităților, experiențelor de cooperare și/sau de 

                                                             
1
 (PDF) Parteneriat si dezvoltare locala (researchgate.net) 

2 http://madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/rndr/buletine-tematice/PT37.pdf 
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conflict, precum și al culturii instituționale. Este, deci, foarte important ca 

parteneriatul să fie proiectat în funcție de realitățile contextului local. 

 

Dezvoltarea locala, generata prin cooperare si actiune conjugata cu diversi factori, 

care actioneaza intr-o comunitate, este principalul vector de sustenabilitate si 

bunastare, de cresterea a calitatii vietii tuturor. Astfel, se raspunde nevoii acute de a 

profesionaliza si a coaliza organizatiile neguvernamentale si autoritatile locale, intr-o 

voce comuna, pentru a raspunde nevoilor diverse de dezvoltare ale comunitatii, pe 

diverse paliere si in diverse domenii. 

 

Cooperarea si parteneriatul sunt considerate drept un vehicul pentru politicile de 

dezvoltare.  

Dezvoltarea locala prin cooperare este posibilă datorită unui cumul de factori 

determinanți de natură atăt politică, căt şi economică. Printre cei mai relevanți 

factori determinanți se pot menționa:  

1. Implicarea comunității în producerea bunăstării colective şi impactul acestor 

schimbări asupra programelor sociale.  

2. Aplicarea conceptului de cetățean şi participare socială, extrem de important în 

contextul producerii statului bunăstării sociale.  

3. Implementarea conceptului de reformă a guvernării în contextul reformei 

sectorului public.  

 

O bună guvernare locală implică elaborarea unui plan de dezvoltare pe termen mediu 

şi lung a unei comunitati, stabilirea unor priorități, care să fie în acord cu prioritățile 

cerute de cetățeni, informarea, consultarea şi implicarea acestora în rezolvarea 

problemelor comunitare, dezvoltarea sociaetatii civile, a capacitatii ONGurilor de a 

crea impact pozitiv, de a colabora cu diferiti actori sociali. 
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II.2 Actori institutionali vizati 

 

II.2.1 ORGANIZATII NEGUVERNAMENTALE 

 

În spațiul românesc3, organizație neguvernamentală sau organizație nonprofit, 

organizație a societății civile, fără scop patrimonial sau fără scop lucrativ sunt 

concepte care, de cele mai multe ori, desemnează acelaşi univers de entități legale. 

 

Exista cateva repere, valabile şi în prezent, după care putem identifica care sunt 

formele juridice cele mai reprezentative pentru sectorul asociativ, respectiv al 

organizațiilor neguvernamentale. Astfel, o entitate tipică trebuie:  

 să fie organizată, în sensul în care funcționarea sa nu se bazează pe o 

manifestare spontană, necoordonată şi se concretizează într-o structură 

formală, respectiv este persoană juridică;  

 să fie privată, în sensul în care este separată de Stat, nu este parte din 

sistemul de autorități şi instituții publice, este o persoană juridică de drept 

privat; 

 să fie capabilă să ia decizii în mod autonom (self-governing), în sensul în care 

are propriile organe de conducere şi administrare şi nu depinde de interesele 

unei alte entități legale; 

 să nu distribuie eventualul profit care rezultă din activitatea sa către membri, 

fie ei asociați sau fondatori; această constrângere nu înlătură posibilitatea unei 

organizații neguvernamentale de a desfăşura activități economice, dar o obligă 

ca eventualul surplus obținut să îl folosească pentru realizarea scopului şi 

obiectivelor pentru care s-a constituit; 

 să aibă caracter voluntar, respectiv să fie rezultatul unei inițiative de asociere 

izvorâtă din voința membrilor fondatori, iar calitatea de membru asociat să nu 

                                                             
3 https://www.fdsc.ro/library/files/romania-2017.pdf 
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îşi aibă izvorul într-o obligație legală, ci în voința proprie. În egală măsură, 

această caracteristică este completă atunci când organizația reuşeşte să atragă 

contribuții voluntare în bani sau în natură. 

 

ONG-urile constituie o componentă esențială a participării într-o societate deschisă şi 

democratică prin angajarea unui număr mare de indivizi. Faptul că multe dintre 

aceste persoane sunt şi alegători subliniază relația de complementaritate cu 

democrația reprezentativă.  

 

ONG-urile pot contribui prin cunoştințe şi expertiză independentă la procesul de luare 

a deciziilor. Acest lucru a determinat guvernele de la toate nivelurile, de la nivel 

local şi regional până la nivel național, să apeleze la experiența şi competența 

relevantă a ONG-urilor care să acorde asistență în dezvoltarea şi implementarea de 

strategii si actiuni in diferite arii de dezvoltare. ONG-urile se bucură de o încredere 

unică din partea membrilor şi a societății acestora de a exprima preocupările, de a le 

reprezenta interesele şi de a obține implicarea în cauzele respective, furnizând astfel 

o contribuție crucială în elaborarea de politici. 

 

Modificările permanente ce apar în mediu, generând în consecință noi nevoi sociale 

sau agravarea celor existente deja, impun o continuă evaluare şi reorientare a 

activităților principalilor actori ai comunității către prioritățile momentului.  

 

Organizațiile neguvernamentale sunt caracterizate printr-o mare mobilitate în ceea 

ce priveşte modul şi direcțiile lor de acțiune. Această mobilitate reprezintă condiția 

lor de supraviețuire, atâta vreme cât funcționarea lor este dependentă de o corectă 

identificare a nevoilor în comunitate şi de atragerea resurselor necesare pentru 

abordarea acestor nevoi. Organizațiile neguvernamentale reprezintă un “barometru” 

al comunității. Dinamicitatea lor este relevanta în ceea ce priveşte capacitatea 

comunității de a reacționa rapid la propriile sale nevoi, catalizând resurse de care 

administrația publică nu dispune. În acelaşi timp, analiza direcțiilor de acțiune ale 



 

 

 
www.poca.ro 

organizațiilor ar putea da administrației publice semnale relevante privitoare la 

problemele pe care în viitorul apropiat va trebui să le abordeze.  

 

ONGurile pot juca un rol fundamental în identificarea unor probleme ce ar putea fi 

trecute cu vederea de către autoritățile publice, iar prin utilizarea resurselor umane 

proprii, a datelor locale şi a capacității lor organizatorice, ele pot monitoriza 

activitatea agențiilor publice şi le pot sprijini în realizarea obiectivelor lor. Adeseori, 

ONG-urile pot acoperi anumite nevoi ale comunității, mai bine şi mai ieftin decât o 

poate face sectorul public (exemple frecvente sunt oferite în domeniile asistenței 

grupurilor vulnerabile sau al managementului unor instituții de asistență medicală). 

 

Căile prin care sectorul neguvernamental poate influența dezvoltarea unei 

comunități:   

 

 încurajând instituțiile publice să adopte soluții elaborate şi folosite cu succes în 

cadrul sectorului   

 educând şi sensibilizând publicul în privința drepturilor prevăzute de cadrul 

legislativ 

 participând la adaptarea programelor guvernamentale la nevoile publice, 

 exprimând punctul de vedere al opiniei publice şi punând în valoare 

experiențele locale  colaborând cu instituțiile publice 

 influențând politicile de dezvoltare locală a instituțiilor naționale, regionale si 

locale 

 ajutând administrația publică să elaboreze o strategie de dezvoltare mai 

eficientă, prin întărirea instituțiilor, creşterea calificăriii profesionale a 

personalului, instruirea acestuia şi întărirea capacității sale manageriale. 

 

Organizațiile neguvernamentale au rolul:   

 de a răspunde unora dintre nevoile comunității care nu sunt acoperite în 

totalitate de alte tipuri de instituții (administrație publică, mediu de afaceri).   
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 de a oferi posibilitatea unei participări cât mai largi a cetățenilor la decizia 

publică. 

 

Organizatiile neguvernamentale sunt active in orice domeniu in care se manifesta 

nevoia societatii: educatie, stiinta, cercetare, cultura, protectie sociala, minoritati, 

drepturile omolui, protectia mediului, protectia copilului, etc. În acest sens, 

organizațiile neguvernamentale îsi pot asuma diverse funcții, cum ar fi:   

 

 Intermedierea relației dintre cetățeni şi autorități 

 Facilitarea integrării sociale şi politice a cetățenilor (organizatiile reprezinta 

un cadru de participare civica);   

 Furnizarea de bunuri şi servicii publice;   

 Reprezentarea intereselor de grup în societate. 

 

ONG-urile joacă un rol activ ca și catalizatori pentru schimbare. Furnizând stimuli 

pentru diferitele sectoare ale societății, ONG-urile oferă abilități, cunoștințe și 

resurse importante necesare în lupta cetățenilor pentru o viață mai bună și o 

societate mai umană. În timp ce dimensiunea și flexibilitatea acestora le ajută ușor să 

se adapteze la circumstanțele și condițiile în schimbare în implementarea 

programelor și proiectelor, acestea au o capacitate slabă de a absorbi entități mai 

mari. Deși conștientizează astfel de limitări, ONG-urile încă ezită să își mărească 

dimensiunea, temându-se că flexibilitatea și dinamismul lor pot fi sacrificate în acest 

proces. Față de astfel de probleme și amenințări la adresa credibilității lor, ONG-urile 

au văzut nevoia de a stabili legături și rețele între ele și cu alte sectoare ale 

societății, in special cu autoritati/institutii publice. 

 

Societatea civilă trebuie perceputa de administratia publica ca partener real de 

dialog, capabil să sprijine în mod constructiv eforturile administrației de a lucra în 

beneficiul cetățeanului. 
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Trebuie create conditii reale, care sa faciliteze dezvoltarea locala, inclusiv printr-o 

relație constructivă între ONG-uri şi autoritățile publice, bazată pe încredere 

reciprocă şi înțelegere mutuală pentru democrație participativă. 

 

II.2.2 AUTORITATI PUBLICE 

 

Sectorul public este unul dintre actorii cei mai importanți în dezvoltarea locala, 

deoarece reglementează și asigură cadrul instituțional pentru aplicarea actelor 

normative, de la care nu se poate sustrage nici o comunitate, oricât de ridicat ar fi 

gradul ei de autonomie. Conlucrarea autorităților și instituțiilor publice cu ceilalți 

actori ai dezvoltării, comunități, sectorul privat și cel neguvernamental, înțelegerea 

de către agenți a proceselor de dezvoltare comunitară durabilă, asumarea sprijinirii, 

asistării comunităților în producerea propriei dezvoltări, reprezintă soluția unei 

dezvoltări sociale armonioase 

 

Autoritățile publice locale, în calitate de actori sociali, nu sunt doar reprezentanții în 

comunitate a autorității centrale, dar şi instrumentul public al comunității. În 

organizarea şi dezvoltarea programelor comunitare de interes general administrația 

publică locală are un loc central, dat fiind că aceasta are toate competențele 

necesare pentru a formula politici de interes local în limitele cadrului juridic existent 

şi a competențelor.  

 

În virtutea statutului şi atribuțiilor sale, autoritățile publice locale dispun şi 

mobilizeaza resurse: financiare, de muncă, de solidaritate, naturale pentru anumite 

domenii de interes comunitar:  

• reabilitarea infrastructurii comunitare;  

• amenajări teritoriale şi activități de reabilitare a ecosistemului;  

• realizarea unor obiective de interes public: şcoli, spitale, locuri de agrement, 

complexe sportive;  
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• dezvoltarea de capacități productive atât de tip individual, cît şi cooperativ, prin 

stimularea dezvoltării de afaceri, a creării de locuri de muncă;  

• creşterea securității individuale şi colective care reprezintă pentru societățile 

actuale, extrem de vulnerabile, obiectul frecvent al acțiunilor comunitare;  

• forme permanente de suport şi întrajutorare. 

 

Capacitatea unei instituții publice este determinată nu doar de modul de organizare 

internă, dar şi de măsura în care este legata de societate, problemele căreia trebuie 

să fie soluționate prin intermediul unor politici adecvate orientate spre producerea 

bunăstării şi care trebuie să implice toți actorii comunitari.  

 

Autoritatile trebuie sa sprijine  organizațiile locale, nonguvernamentale, să preia 

unele activități de soluționare a nevoilor comunității. Astfel, se dezvoltă conceptul de 

împuternicire locală, care încredințează responsabilități sporite colectivității locale, 

delegându-se autoritatea şi slăbind centralismul administrative, în vederea creşterii 

gradului de flexibilitate şi a eficacității, cat şi a responsabilității față de beneficiar şi 

de nevoile locale, a ajustării la nevoile locale şi individuale.  

 

Are loc legitimarea unui parteneriat comunitar cu implicarea diverşilor actori 

comunitari, în care părțile alocă resurse, îşi asumă responsabilități pentru realizarea 

unui scop comun, iar distribuția riscurilor şi beneficiilor este împărțită în mod 

echitabil. Parteneriatul este o modalitate de extindere a solidarității şi 

responsabilității pentru sfera publică. Parteneriatele în dezvoltarea locala constituie 

soluția pentru multiple probleme şi situații care vizează diverse categorii de persoane 

dezavantajate sau în situații de risc. Promovarea parteneriatelor între administrația 

publică şi alți actori sociali, inclusiv organizațiile neguvernamentale în soluționarea 

unor probleme ale comunității, colaborare care implică arii extrem de complexe şi 

vaste, devine un deziderat al instituției publice.  

Capacitatea administrativa reprezintă aptitudinea instituțiilor publice de a identifica 

obiective clare, institui priorități precise şi a le implementa eficient.  
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Ceea ce se întâmplă în administrația publică locală are un impact profund asupra 

cetățenilor4. Paul Negulescu spunea: „Este incontestabil că instituțiile locale joacă un 

rol foarte important în destinele unei țări. Influența lor se resimte asupra bunăstării 

generale şi chiar a vieții politice. În organizarea vieții locale, acest principiu este mai 

uşor de dovedit ca oriunde. Când în localitatea sa cetățeanul constată că legalitatea 

domină, când instituțiile locale se bucură de cea mai mare libertate, desigur că se 

naşte întrînsul spiritul de independență şi de demnitate”. 

 

SECTIUNEA III 

 

III.1 Abordarea metodologica 

 

Etape de urmat: 

a) Stabilirea tipurilor de informatii si date, ce urmeaza a fi culese pentru: 

 identificarea organizatiilor, ce urmeaza a fi incluse in catalogul online 

 crearea si dezvoltarea ”profilului” virtual al fiecarei organizatii cartografiate 

b) Stabilirea surselor de informatii/documentare, pentru identificarea de ONGuri 

active, in diferite arii ale dezvoltarii locale (de exemplu, social, educatie, drepturile 

omului, ocupare, economie sociala etc.),in judetul Galati, precum si a diferite 

proiecte&initiative relevante implementate de aceste organizatii, in aceste arii. 

c) Stabilirea indicatorilor relevanti pentru realizare profil individual al fiecarei 

organizatii. 

d) Stabilirea metodelor de culegere a datelor necesare realizarii profilului virtual al 

fiecarei organizatii vizate. 

e) Culegerea, analiza și sistematizarea datelor. 

 

                                                             
4 56717.pdf (flacsoandes.edu.ec) 
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a) Tipuri de informatii si date5 (atat pentru ONGuri, cat si pentru institutii/autoritati 

publice): 

Nume organizatie 
 

 
Punct de contact 

 

An infiintare 

 

Misiune 

 

Angajati si voluntari 

 

Grupuri tinta 

 

Domenii de actiune in comunitate 

 

Puncte tari/capabilitati organizationale 
 

Colaborari si parteneriate relevante 
Parteneriat 1: 

 Cu cine: 
 In ce domeniu: 

Parteneriat 2: 
 Cu cine: 
 In ce domeniu: 

Parteneriat 3: 
 Cu cine: 
 In ce domeniu: 

Scurta descriere a organizatiei 

 

Nevoi de colaborare cu autoritatile locale (in ce arii? activitati?) pentru dezvoltare locala 

 

Problema cea mai stringenta in comunitate, pe care doriti sa o rezolvati impreuna cu: (o 
autoritate locala sau cu un ONG) 
 

Exemplu de buna practica a organizatiei care poate fi adoptata/adaptata de catre alte 
organizatii in comunitate sau o ”poveste” de schimbare pozitiva generate de organizatie 

                                                             
5 Aceste tipuri de date pot suferi modificari, in functie de feed back ul primit, la momentul discutiilor initiate cu 
diferite organizatii si al aplicarii instrumentelor. 
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b) Surse6 de informatii/documentare: 

- Baze de date la nivel national, regional si judetean. Bazele de date sunt dezvoltate 

de catre diferite organizatii publice si/sau private: 

Registrul National 
ONG/Ministerul Justitiei 

https://www.just.ro/registrul-national-ong/ 
 

https://www.just.ro/rapoarte-de-activitate-si-situatii-
financiare-anuale-asociatii-si-fundatii-recunoscute-ca-
fiind-de-utilitate-publica/ 
 

REGISTRUL ASOCIAȚIILOR ŞI 
FUNDAȚIILOR LUATE ÎN 
EVIDENȚĂ/CJ Galati 

CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI (cjgalati.ro) 

CONECT – Catalogul 
Organizatiilor 
Neguvernamentale 

https://conect.gov.ro/1/judetul-galati/ 
 

sustinebinele https://www.sustinebinele.ro/onguri 
https://www.sustinebinele.ro/sustine-binele/rezultat-
cautare-ong/judet-galati/oras-toate-orasele/domeniu-

de-activitate-asistenta-sociala/pagina-1 
https://listainstitutii.ro/ong-uri-din-
galati?act=1&pag=1 
 

Camera Deputatilor – Lista 
ONGuri inregistrate 
 

http://www.cdep.ro/informatii_publice/ong2015.ches
t_aprobate 
 

Membri coalitii, retele, 
federatii 

http://federatiavolum.ro/membri-2/ 
 
https://www.fondromania.org/ 
 
https://fundatiacomunitaragalati.ro/home/ 
 

Pagini Aurii https://www.paginiaurii.ro/firmy/GALA%C5%A2I/q_fun

datii+umanitare/1/ 
 
https://www.paginiaurii.ro/cauta/asocia%C5%A3ii+per
soane+handicap%2bnear%2bGALA%C5%A2I/ 
 

DateONG 
 

https://galati.cylex.ro/organiza%C5%A3ii-
neguvernamentale-ong-uri/ 

                                                             
6 Aceste surse pot fi imbogatite continuu, pe durata implementarii activitatii. 
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Fa bine 
 
 

https://fabine.eu/lista-ong-uri/ 
 

Lista institutii https://listainstitutii.ro/ong-uri-din-
galati?act=1&pag=1 
 

ONG DB 
 
 

https://www.ongdb.ro/organizations 
 

Registrul sectorului cultural https://www.culturadata.ro/registrul-sectorului-
cultural/ 
 

 

- Raporte, studii, strategii la nivel judetean si national, care pot furniza informatii 

relevante in ceea ce priveste activitatea diferitelor organizatii neguvernamentale 

si/sau institutii publice: 

Secretariatul General al Guvernului: TABLOU NAȚIONAL AL IMPLICĂRII 

ORGANIZAȚIILOR NEGUVERNAMENTALE ȘI GRUPURILOR DE VOLUNTARI ÎN COMBATEREA 

EFECTELOR COVID-19, ÎN ANUL 2020 

https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/03/2-Raport-ONG-COVID-19.pdf 

Strategia de dezvoltare a județului Galați pentru perioada 2021-2028 

https://www.cjgalati.ro/images/stories/Comunicate21/03-strategia.pdf 

Strategia de Dezvoltare a Municipiului Galati 2016-2025 

http://www.anpm.ro/documents/19877/31765021/STRATEGIE+DE+DEZVOLTARE+2016

-2025_Mun+Galati.pdf/31c360db-c396-4d2e-ab34-20dd21e9581b 

Studiu privind capacitatea ONG-urilor din România în furnizarea serviciilor sociale 

versus disponibilitatea de contractare a autorităților locale și județene 

https://fonss.ro/wp-content/uploads/2019/12/Raport-de-cercetare_Studiu-privind-

capacitatea-ONG-urilor-din-Rom%C3%A2nia-%C3%AEn-furnizarea-serviciilor-sociale-

versus-disponibilitatea-de-contractare-a-autorit%C4%83%C8%9Bilor-locale-%C8%99i-

jude%C8%9Bene.pdf 
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- portaluri online, site-uri, pagini de social media (Facebook, Instagram etc.), astfel 

incat sa se poata culege date transparente si valoroase, chiar din postarile 

organizatiilor vizate de proiect: 

Facebook – grupul FB – ”ONGuri din Galati”, cu 1661 membri 

https://www.facebook.com/groups/263436950533880/ 

portalul online stiriong.ro 

https://www.stiri.ong/anunturi-ale-organizatiilor 

portalul online romaniapozitiva.ro 

http://www.romaniapozitiva.ro/ 

platforme care oferă servicii pentru ONG-uri, cum ar fi: Redirecționează.ro, Bursa 

Binelui, VotONG, RoHelp, Galantom etc. 

 

c) Indicatori relevanti pentru realizare profil individual al fiecarei organizatii, ce va 

fi inclusa in catalogul online: 

 

 motivatie in a lucra colaborativ 

 experienta in colaborare si coordonare 

 transparenta organizationala 

 parteneriate in comunitate 

 proiecte si actiuni in comunitate 

 canale de comunicare cu alte sectoare 

 bune practici, actiuni/activitati model, care pot fi adoptate/adaptate de catre 

alte organizatii in comunitate; povesti de schimbare pozitiva 

 imaginea organizatiei, reputatia in comunitate 

 

d) Metode si tehnici de culegere a datelor necesare realizarii profilului virtual al 

fiecarei organizatii vizate: 
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• compilatie si analiza date secundare (consultare documente si alte surse) – a se 

vedea sursele de informatii/documentare descrise mai sus (Baze de date la nivel 

national, regional si judetean; raporte, studii, strategii la nivel judetean si national; 

portaluri online, site-uri, pagini de social media (Facebook, Instagram etc.). 

- ancheta sociologică, ce presupune recoltarea unor informații atât cantitative, cât și 

calitative, sub cele două forme ale acesteia: ancheta pe bază de chestionar şi 

ancheta pe bază de interviu.  

• ancheta pe bază de chestionar consta în utilizarea unor instrumente de lucru 

realizate de către echipa de experți, chestionarele fiind pretestate&validate. 

Administrarea propriu-zisă a acestora se face online. Sunt create doua chestionare: 

 unul dedicat organizatiilor neguvernamentale 

 cel de al doilea, autoritatilor/institutiilor publice 

 

CHESTIONARUL – PUNCTE TARI: •Ușor de cuantificat și interpretat; 

• Cel mai puţin costisitor; 

• Se pretează la eșantioane mari; 

• Permit analize comparative în 

timp și între unităţi și standarde 

organizaţionale; 

• Grad sporit de obiectivitate; 

• Potrivit pentru studierea 

atitudinilor. 

 

• ancheta pe bază de interviu utilizeaza un instrument semiformal, elaborat de 

experți. Instrumentul cuprinde itemi predefiniti, dar care dau posibilitatea 

intervievatorului să introducă tema și să lase libertate persoanei intervievate să vină 

cu mai multe informații, de natură calitativă. In acelasi timp, interviul are rolul 

primordial de a aprofunda datele culese prin chestionarul online. 
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INTERVIUL – PUNCTE TARI: • Acoperă o gamă largă de subiecte și 

caracteristici organizaţionale;• Pot fi 

modificate ușor, chiar și în timpul 

procesului de analiză; 

• Oferă date cu un conţinut bogat de 

informaţie; 

• Facilitează înţelegerea punctului 

de vedere și interpretărilor 

respondentului; 

• Mai puţin impersonal, deci 

generează încredere. 

 

• Analiza SWOT – in anumite cazuri, se va folosi si acest tip de analiza, in special 

pentru evidentierea punctelor tari, capabilitatilor si a oportunitatilor organizatiilor 

vizate.  

 

e) Culegere, analiza și sistematizare date: 

Culegerea datelor pornește de la ideea că organizatiile vizate sunt sursa de informatii 

principală și că cel mai valoros si simplu mod este sa se parcurga ”un drum”, care 

consta in: 

- contactare organizatii 

- prezentare proiect si A3.1/catalog online 

- transmitere prin email a invitatiilor de completare - trimitere link chestionar online 

- comunicare permanenta, pentru clarificari posibile nelamuriri, explicatii 

suplimentare ale intrebarilor/problemelor abordate de chestionar etc. 

- analiza datelor furnizate de respondentii chestionarului 

- aplicare interviu, prin doua modalitati: fata in fata si/sau telefonic, conform fisei de 

interviu, pentru aprofundare date obtinute dupa aplicarea chestionarului online 

- sistematizare date, realizare profile sintetice ale organizatiilor respective. 
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SECTIUNEA IV  

Anexe - Instrumente de lucru – Fise de lucru 

 

Anexa 1 – Chestionar pentru organizatii neguvernamentale 

 

Obiectivul acestui chestionar este cunoasterea aprofundata a ONGurilor active in 

diferite arii de actiune relevante pentru dezvoltarea locala in comunitate (in 

orasul Galati si in judetul Galati). Dorim sa dezvoltam un catalog online cu ONGuri 

si institutii publice, care contribuie la dezvoltarea locala. 

 

Sectiune 1: date despre organizatie 

 

Nume organizatie 

 

Punct de contact 

 

An infiintare 

 

Misiunea organizatiei 

 

Resurse umane – nr angajati si numar voluntari 

 

Grupuri tinta vizate de organizatie 

o persoane cu dizabilitati 

o copii si tineri 

o femei 

o persoane in risc de saracie 

o someri 

o altele ____________ 



 

 

 
www.poca.ro 

 

Domenii de actiune in comunitate 

o educatie 

o social 

o drepturile omului 

o ocupare/consiliere vocationala 

o antreprenoriat/economie sociala 

o sanatate 

o altele__________ 

 

Scurta prezentare a organizatiei 

 

Descrieti un proiect relevant, implementat in cooperare cu autoritati publice 

 

Descrieti un proiect relevant, implementat in cooperare cu o alta organizatie 

neguvernamentala 

 

Puncte tari ale organizatiei (cel putin trei) 

 

Sectiunea 2: Colaborari si parteneriate 

 

Partener 1 

In ce domeniu 

 

Partener 2 

In ce domeniu 

 

Partener 3 

In ce domeniu 
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Gradul de cooperare cu autoritatile publice din domeniul de actiune al organizatiei (1 

- f. putin; 5 - f. mult) 

1 2 3 4 5 

 

Care sunt mijloacele cele mai potrivite de cooperare cu aceste autoritati publice? 

(mai multe raspunsuri sunt acceptate) 

o intilniri periodice 

o grupuri de lucru pe o anumita problematica 

o ateliere comune 

o proiecte in comunitate, pe baza de parteneriat 

o altele ___________ 

 

Care sunt nevoile organizatiei de colaborare cu autoritatile locale (in ce domenii? 

activitati?) pentru dezvoltarea locala a comunitatii? Enumerati, cel putin doua nevoi 

 

Care este problema cea mai acuta in comunitate, pe care doriti sa o rezolvati 

impreuna cu autoritatile publice? 

Sectiunea 3: Provocare! 

 

Daca acum organizatia ar avea un buget de 1 milion de euro, ce problema ati ”ataca” 

imediat, in comunitate, impreuna cu autoritatile publice? Va rugam sa va ganditi in 

sens mai larg, nu numai din perspectiva domeniului organizatiei dvs. 

De ce? 

 

In ce masura sunteti interesat sa participati la crearea unor scenarii de rezolvare de 

probleme in comunitate? (1 – f. putin; 5 - f. mult) 

1 2 3 4 5 

 

Definiti organizatia intr-un slogan de 4 cuvinte: 
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Anexa 2 – Chestionar pentru autoritati/institutii publice 

 

Obiectivul acestui chestionar este cunoasterea aprofundata a institutiilor publice 

active in diferite arii de actiune relevante pentru dezvoltarea locala in comunitate (in 

orasul Galati si in judetul Galati). Dorim sa dezvoltam un catalog online cu institutii 

publice si ONGuri, care contribuie la dezvoltarea locala. 

 

Sectiunea 1: date despre organizatie 

 

Nume organizatie 

 

Punct de contact 

 

An infiintare 

 

Misiunea organizatiei 

 

Resurse umane – nr angajati  

 

Grupuri tinta vizate de organizatie 

o persoane cu dizabilitati 

o copii si tineri 

o femei 

o persoane in risc de saracie 

o someri 

o altele ____________ 

 

Domenii de actiune in comunitate 
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o educatie 

o social 

o drepturile omului 

o ocupare/consiliere vocationala 

o antreprenoriat/economie sociala 

o sanatate 

o altele__________ 

 

Scurta prezentare a organizatiei 

 

Descrieti un proiect relevant, implementat in cooperare cu o alta autoritate publica 

 

Descrieti un proiect relevant, implementat in cooperare cu o organizatie 

neguvernamentala 

 

Puncte tari ale organizatiei (cel putin trei) 

 

Sectiunea 2: Colaborari si parteneriate 

 

Partener 1 

In ce domeniu 

 

Partener 2 

In ce domeniu 

 

Partener 3 

In ce domeniu 
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Gradul de cooperare cu organizatii neguvernamentale din domeniul de actiune al 

organizatiei (1 - f. putin; 5 - f. mult) 

1 2 3 4 5 

 

Care sunt mijloacele cele mai potrivite de cooperare cu aceste organizatii 

neguvernamentale? (mai multe raspunsuri sunt acceptate) 

o intilniri periodice 

o grupuri de lucru pe o anumita problematica 

o ateliere comune 

o proiecte in comunitate, pe baza de parteneriat 

o altele ___________ 

 

Care sunt nevoile organizatiei de colaborare cu ONGurile (in ce domenii? activitati?) 

pentru dezvoltarea locala a comunitatii? Enumerati, cel putin doua nevoi 

 

Care este problema cea mai acuta in comunitate, pe care doriti sa o rezolvati 

impreuna cu ONGurile? 

Sectiunea 3: Provocare! 

 

Daca acum organizatia ar avea un buget de 1 milion de euro, ce problema ati ”ataca” 

imediat, in comunitate, impreuna cu ONGurile? Va rugam sa va ganditi in sens mai 

larg, nu numai din perspectiva domeniului organizatiei dvs. 

De ce? 

 

In ce masura sunteti interesat sa participati la crearea unor scenarii de rezolvare de 

probleme in comunitate? (1 – f. putin; 5 - f. mult) 

1 2 3 4 5 
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Anexa 3 –  

FISA SINTETICA - INTERVIU7 

PROFIL ORGANIZATIE NEGUVERNAMENTALA 

 

Nume organizatie 

 

Punct de contact 

 

An infiintare 

 

Misiune 

 

Angajati si voluntari 

 

Grupuri tinta 

 

Domenii de actiune in comunitate 

 

Puncte tari/capabilitati organizationale 

 

Colaborari si parteneriate relevante 

Parteneriat 1: 

                                                             
7
 Pentru aprofundarea, clarificarea si detalierea elementelor din chestionar 
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 Cu cine: 

 In ce domeniu: 

Parteneriat 2: 

 Cu cine: 

 In ce domeniu: 

Parteneriat 3: 

 Cu cine: 

 In ce domeniu: 

 

Scurta descriere a organizatiei (nu mai mult de 2 paragrafe): 

 

Nevoi de colaborare cu autoritatile locale (in ce arii? activitati?) pentru dezvoltare 

locala 

 

Problema cea mai stringenta in comunitate, pe care doriti sa o rezolvati impreuna cu 

o autoritate locala: 
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Anexa 4 – FISA SINTETICA INTERVIU8 

PROFIL AUTORITATE PUBLICA LOCALA 

 

Nume organizatie 

 

Punct de contact 

 

An infiintare 

 

Misiune 

 

Angajati  

 

Grupuri tinta 

 

Domenii de actiune in comunitate 

 

Puncte tari/capabilitati organizationale 

 

Colaborari si parteneriate relevante cu ONGuri din comunitate: 

Parteneriat 1: 

 Cu cine: 

                                                             
8
 Pentru aprofundarea, clarificarea si detalierea elementelor din chestionar 
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 In ce domeniu: 

Parteneriat 2: 

 Cu cine: 

 In ce domeniu: 

Parteneriat 3: 

 Cu cine: 

 In ce domeniu: 

 

Scurta descriere a organizatiei (nu mai mult de 2 paragrafe): 

 

Nevoi de colaborare cu ONGurile din comunitate (in ce arii? activitati? pentru 

dezvoltare locala) 

 

Problema cea mai stringenta in comunitate, pe care doriti sa o rezolvati impreuna cu 

ONGuri. 
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Anexa 5 – Model Analiza SWOT 

 

Sustenabilitate pentru toți, în prezent și în viitor!” 
”ACCES – Dincolo de prejudecăți, dincolo de discriminare!” 

 
 

„Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programului Operațional 

Capacitate Administrativă 2014-2020” 


