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I. INTRODUCERE 

 

Fiecare OSC atât din Republica Moldova cât 
și de peste hotare are misiunea de a deservi 
comunitatea și de a-și realiza misiunea 
organizației. Pentru realizarea eficientă a 
misiunii și pentru implementarea eficientă a 
activităților și programelor organizației sunt 
necesare mijloace financiare. Reieșind din 
faptul că aceste organizații nu sunt finanțate 
de către stat, ele sunt puse în situația să 
caute alternative sau să desfășoare acțiuni 
de fundraising. 

Colectarea de fonduri reprezintă o 
componentă valoroasă a procesului de 
consolidare a organizaţiilor şi a 
comunităţilor; contribuţiile băneşti (şi non 
monetare) sunt necesare acestora pentru a-
şi realiza activităţile planificate. Obţinerea 
de resurse este prin urmare o sarcină dorită 
şi onorabilă. Colectarea de fonduri este o 
ocupaţie la care ar trebui să contribuie toţi, 
şi pentru care ar trebui toţi să fie 
responsabili. În activitatea de colectare de 
fonduri nu există soluţii rapide, nu există 
scurtături magice. În schimb, munca 
susţinută zi de zi în cadrul organizaţiei, a 
tuturor persoanelor care fac parte din 
organizaţie şi în special a persoanelor 
implicate direct în activitatea de colectare de 
fonduri – vor duce la dezvoltarea unei 
strategii efective a paşilor mici. 

Cei care se implică în activităţi de 
voluntariat fac acest lucru cu conştiinţa clară 
a valorii pe care această activitate o are 
pentru ei, ca persoane, în absenţa oricărui 
câştig financiar. Cei care sprijină implicarea 
în activităţi de voluntariat fac acest lucru cu 
conştiinţa clară a valorii pe care 
voluntariatul o aduce beneficiarilor sau 
comunităţii lor. Orice implicare în activităţi 
de voluntariat implică o formă de învăţare 
socială, chiar dacă de multe ori aceasta nu 
este conştientizată. Implicarea în activităţi 
de voluntariat dezvoltă o serie de abilităţi şi 

competenţe sociale, cum ar fi de exemplu 
solidaritatea, toleranţa, încrederea, spiritul 
civic şi responsabilitatea socială.   

Implicându-ne în activităţi de voluntariat 
reuşim să vedem lumea prin ochii celorlalţi 
şi să înţelegem şi să observăm limitele 
incorecte pe care societatea le pune uneori 
în faţa unora dintre membrii ei.  

Ca să generăm oportunităţi de voluntariat de 
calitate avem nevoie de resurse pentru 
coordonarea şi organizarea voluntarilor şi 
activităţilor, resurse pe care le putem obține 
prin medode de colectare de fonduri. 

DEFINIȚIE: Tipurile și metodele de colectare 
de fonduri prin aplicarea strategiilor și 
programelor elaborate în cadrul asociațiilor  
se numește fundraising. 

Reieșind din concluziile unui studiu național, 
OSC-urile din RM depind în mare parte de 
sursele externe de finanțare (circa 83%). În 
profida acestui fapt, membrii organizațiilor 
tind să-și diversifice sursele de finanțare 
prin diferite metode prevăzute de legislație, 
metodele de colectare de fonduri sunt 
diferite: începând cu cele clasice până la cele 
mai noi metode apărute datorită 
tehnologizării anumitor procese economice 
(crowdfunding, donația online etc). 

Acest suport de curs este destinat 
voluntarilor și organizațiilor care lucrează 
cu voluntarii în procesul de colectare de 
fonduri.
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II. FUNDRAISINGUL ÎN REPUBLICA MOLDOVA 

2.1. IMPLICAREA VOLUNTARILOR ÎN ACTIVITĂȚILE DE FUNDRAISING 

„Voluntarii nu sunt plătiţi nu pentru că nu au nicio valoare,  
ci pentru că sunt de nepreţuit”.  

Sherry Anderson 

Voluntarii sunt parte integrantă a organizațiilor și contribuie esențial la activitatea majorității 
organizațiilor non-profit. Aceștia oferă un sprijin important atât pentru activitatea de bază, cât și 
pentru alte sarcini ale multor organizații caritabile, iar în unele organizații mai mici, voluntarii în 
general reprezintă personalul. 

Voluntarii organizației pot constitui un atu foarte puternic, dacă sunt gestionaţi în mod eficient. 
Pentru un process de fundraising reușit este crucial să fie implicați voluntarii cât mai des în 
aceste activități. Totodată, trebuie menționat faptul că în conformitate cu legislația în vigoare a 
RM, persoanele juridice publice sau cele private fără scop lucrativ (organizațiile necomerciale) 
pot implica voluntari în cadrul diferitor activități a organizației doar dacă dețin statutul de 
instituție gazdă a activității de voluntariat. În cazul în care se efectuează o muncă/activitate de 
voluntariat în cadrul unei entități care nu deține statutul de instituție gazdă a activității de 
voluntariat atunci aceasta este considerată drept o activitate ilegală sau muncă neremunerată, 
prin urmare entitatea poate fi sancționată conform prevederilor legislației. Statutul de instituție 
gazdă a activității de voluntariat se obține la Comisia de certificare a instituțiilor gazdă a 
activității de voluntariat. Suplimentar, în Programul anual de voluntariat al organizației trebuie 
să fie indicat expres în care activități poate fi implicat voluntarul (activități de fundraising și 
perioada activităților sau alte sarcini). 

Pentru a evalua cum pot fi implicați voluntarii în activitățile de colectare de fonduri, este 
important să fie analizată bine situaţia din organizația şi anume: activitățile, domeniile și 
sarcinilie care necesită implicarea voluntarilor, resursele disponibile şi dacă implicarea 
voluntarilor reprezintă cea mai bună soluţie. În continuare vom oferi o serie de întrebări care ar 
putea să vă ajute în procesul de luare a deciziilor privind implicarea voluntarilor în activități de 
fundraising:  

 Aveţi activităţi sau sarcini de fundraising care pot fi realizate de persoane care nu fac 
parte din personalul Dvs.?  

 Ce fel de cunoştinţe sau abilităţi trebuie să posede persoanele pentru realizarea 
activităţilor şi sarcinilor sus-menţionate?  

 Activităţile şi sarcinile date sunt specifice şi de scurtă durată? Sau fac parte din procese 
continue, care necesită o implicare de lungă durată? 

 Veţi avea nevoie să instruiţi voluntarii pentru a vă asigura că sunt capabili să execute 
activităţile şi sarcinile date?  

 Aveţi personal suficient pentru ca să instruiască şi să asigure tot suportul necesar 
voluntarilor?  



 

 Aveţi toate resursele necesare de care au nevoie voluntarii? 

 Cum veţi superviza şi evalua activitatea voluntarilor?  

 Odată ce aţi investit în voluntari prin instruirea lor, cum îi veți menţine interesați în 
activități de fundraising și cum veți evalua performanța acestora?  

Să admitem că aţi stabilit că aveţi nevoie de voluntari şi cunoaşteţi ce doriţi ca ei să facă şi de ce 
fel de resurse aveţi nevoie pentru ca aceștia să fie implicați cât mai eficient în activități de 
fundraising. Dacă aveţi un număr mare de voluntari, trebuie să le gestionaţi timpul corect. Astfel, 
puteţi elabora un grafic lunar, unde în fiecare zi se menţionează cine dintre voluntari şi cât timp 
este disponibil pentru organizaţie.  

Încă la început trebuie să clarificaţi rolurile fiecăruia dintre voluntari şi rolul organizaţiei, 
aşteptările reciproce. Acest lucru va preveni frustrările şi confuziile pe viitor. Se recomandă 
semnarea bilaterală a unui acord de colaborare/contract de voluntariat, în care se vor specifica 
atât drepturile, cât şi responsabilităţile voluntarului, beneficiile acestuia.  

Ca și în cazul personalului de bază, voluntarii trebuie să fie orientaţi și instruiți în ce priveşte 
misiunea, viziunea, valorile şi activitatea organizaţiei. Delegaţi pe cineva din cadrul organizaţiei 
să organizeze sesiunea de instruire, această persoană poate fi atât Coordonatorul de voluntari 
cât și altă persoană. Nu uitați că de atitudinea și efortul Dvs. faţă de voluntari va depinde dacă 
aceştia devin sau nu ambasadori adevăraţi ai organizaţiei Dvs. în comunitate/societate și cât de 
eficient va fi procesul de colectare de fonduri în organizație.  

Rolul și principiile de interacțiune cu voluntarii 

Voluntarii pot fi unul din elementele cheie pentru reușita procesului de colectare de fonduri. Ei 
nu reprezintă doar o resursă sau un suport gratuit. Aceștia pot stabili tonul și succesul unei 
campanii de colectare de fonduri într-un mod mult mai eficient decât mulți fundraiseri sau 
experți profesioniști. În profida faptului că voluntarii nu sunt remunerați pentru munca sau 
activitatea lor, voluntariatul nu presupune lipsa de costuri. Voluntarii necesită implicare, grijă, 
supervizare și efort din partea organizației, voluntarii sunt oameni în primul rând și apoi o 
„resursă”. 

Voluntarii implicați în fundraising – ajutor în promovarea cauzei și sursă de acces la 
potențialii donatori/susținători ai cauzei. Voluntarii pot cunoaște persoane pe care dvs nu-i 
cunoașteți. Voluntarii pot avea acces la persoane la care dvs nu aveți acces. Persoanele care nu 
au încredere în dvs sau cauza dvs pot fi convinși de către voluntari să doneze sau să susțină 
cauza dvs. Implicarea voluntarilor într-o campanie de fundraising transmite un semnal către 
societatea civilă privind valoarea organizației dvs iar discuția privind implicarea acestora va 
avea un impact mult mai mare asupra potențialilor donatori. 
Deseori voluntarii însuși donează bani pentru cauza dvs (nu doar timp, efort și talent). Chiar 
dacă deseori un mic procentaj de donatori generează cele mai mari donații, voluntarii care susțin 
cauza proprie pot convinge și impulsiona donațiile mai „consistente”. 

Gestionarea voluntarilor. Oferiți voluntarilor așteptări clare. Construiți o rețea eficientă și 
interconectată. Nu copleșiți cu activități voluntarii, mai degrabă dați-le sarcini concrete. 



 

Instruiți-i corespunzător și echipați-i cu cele necesare. Acest lucru este la fel de important ca și 
instruirea personalului dvs. Specializat în colectarea de fonduri. Reamintiți-le periodic 
volntarilor care sunt obiectivele campaniei de fundraising. La fel ca și angajaților plătiți, 
voluntarilor trebuie să li se pună la dispoziție repere, să fie verificați și evaluați și uneori, chiar 
să fie purtate discuții de încurajare cu aceștia. Determinați din start cine este împuternicit sau 
responsabil în organizație să coordoneze activitatea de voluntari. 

Angajamentul și implicarea boardului cât și membrilor organizației. Conducerea 
organizației trebuie să fie implicați în campania dvs de fundraising – începând cu cei din top și 
finalizând cu voluntarii organizației. În caz contrar, aceștia vor transmite un mesaj negativ către 
executiv, voluntari și potențialii donatori: efortul acestora nu este atât de important, ei nu sunt 
atât de importanți și prin urmare nici donațiile nu sunt atât de importante pentru cauza 
respectivă. 

Voluntarii pot fi diferența între campaniile bune și cele foarte bune de fundraising. Desigur, 
personalul plătit aduce disciplina, un fundament sigur și un efort zilnic pentru colectarea de 
fonduri și diversificarea acestor surse. Însă voluntarii, lucrând și interacționând cu un staff 
profesionist și dedicat, pot produce o „scânteie” și un impuls nemăsurabil pentru orice campaie 
de fundraising. Voluntarii sunt persoanele care ajung, vor, și aleg să-și dea timpul, talentul și, în 
cele mai bune cazuri, și „comoara lor”. 

2.2. TIPURILE ȘI METODELE DE FUNDRAISING 

Reflectați asupra necesității adăugării unor noi tipuri de fundraising în programul organizației 
dvs. Acest compartiment o să vă ofere o scurtă descriere a unor modele posibile de fundraising, 
continuând aspectele pro și contra. După studierea acestora analizați care din aceste metode par a 
fi potrivite organizației dvs?  

Există mai multe modalități de colectare fonduri pe care un OSC ar putea să-l aplice. Deși există 
anumite cerințe legale și bune practici care trebuie respectate, cu excepția acestora, procesul de 
fundraising este limitat doar de către imaginația și posibilitățile membrilor organizației. 

În prezent, există următoarele tipuri de activități de fundraising: 

 Solicitarea individuală;                   
 Scrisori directe; 
 Solicitări indirecte; 
 Evenimente speciale; 
 Crowdfunding; 
 Telemarketing;                                  
 Desemnarea procentuală; 
 Colaborări corporative;                         
 Tombole; 
 Granturi;                                                   
 Cereri (petiții);                                      
 Oferte (donații) plănuite și alte surse; 

_______________________________________________________________________________________________________________ 



 

I. SOLICITAREA INDIVIDUALA (DIRECTĂ)  

Această metodă de fundraising reprezintă un mijloc de bază pentru colectarea fondurilor atât în 
Republica Moldova cât și peste hotare. Puteți cere aceste resurse fie personal, fie la telefon 
(desigur cererea personala este întotdeauna mai bună). Donațiile persoanelor pot fi considerate 
drept un indicator despre nivelul încrederii beneficiarilor și cât de relevantă sau populară este 
organizația dvs față de comunitatea în care activează. 

PRO CONTRA 
 

 Este una din cele mai eficiente metode 

de fundraising. Nimic nu poate întrece o 

cerere personală de resurse sau 

fonduri; 

 Acordările de resurse sunt întotdeauna 

mari.  

 Dacă personalul de conducere (boardul) 

dispune de relații valoroase, acestea ar 

putea fi o modalitate excelentă de 

colectare de fonduri; 

 Odată ce contactați personal oamenii, 

aceștia ar putea sa vă acorde resurse 

din nou, pot chiar pe viitor să 

menționeze organizația dvs în 

testamentele lor. 

 Este mai greu să refuzi o cerere făcută 

personal.  

 Nu este nevoie de nici o cheltuială.  

 O astfel de donație de la o persoană 

pregatește terenul si pentru multe alte 

donații sau alte tipuri de ajutoare sau 

suport.  

 

 Această metodă presupune munca 

intensivă. Persoana solicitantă trebuie 

să fie dornică de a petrece timpul 

explicându-i organizația unui potențial 

donator; 

 Solicitantul trebuie să fie bine pregătit, 

să nu ezite de a cere bani și foarte 

entuziasmat cu referire la organizatie; 

 Este important de a realiza un studiu cu 

date biografice a potentialilor donatori 

inainte de ai cunoaste si acest proces va 

poate lua timp; 

 Majoritatea persoanelor urasc sa ceara 

careva daruri deoarece le este frica de 

un eventual refuz. (Odată ce treceți 

peste aceasta frică, cererea ar putea fi 

chiar distractivă). 

 

 
Ce putem propune ca organizație cu program de voluntariat? 

 Sporirea gradului de satisfacere a angajaților 

 Împărtățirea exeriențelor de voluntariat 

 Teambuilding pentru echipa potențialului donator 

Ce putem cere ca organizație cu program de voluntariat? 



 

 Susținerea activităților prin contribuții non-monetare (apă potabilă, produse alimentare 
după caz) 

 Acordarea de spațiu cu titlu gratuit pentru desfășurarea activităților 

 Acordarea serviciilor de transport gratuit. 

Sfaturi ce trebuie reținute:  

 Daca nu cunoasteți potențialul donator, găsiți pe cineva care îl cunoaște pentru a vă 
facilita accesul către acesta.  

 Stabiliți o relație cu potențialul donator. Începeti discuția cu careva domenii comune de 
interes pentru a face discuția mai ușoară.  

 Fiți clar și concis în expunerea scopului vizitei sau sunetului.  

 Asigurati-vă ca prezentarea dvs este una bine pregatită. Nu irosiți timpul potențialului 
donator.  

 Oferiți informație actualizată despre organizația dvs și formulați o propunere definită 
care necesită susținere.  

 Cereți ajutorul, este uimitor cât de mulți fundraiseri finalizează prezentarea și pleacă fară 
a aduce la bun sfârsit "misiunea"! Nu uitați, că cel mai rău lucru care ar putea să se 
întimple este ca persoana să vă refuze - dar chiar și acest răspuns poate mai târziu să fie 
transformat în unul pozitiv.  

 Dacă delegați unui voluntar sarcina de a negocia cu organizații, persoane sau companii, 
cel puțin discutați aspectele de bază cu voluntarul. Voluntarul reprezintă și imaginea 
organizației dvs, un comportament neprofesionist sau indezirabil din partea voluntarului 
va influența negativ și organizația dvs. 

 Când persoanele vă ofera ajutor - multumiți-le din plin.  

 Informați donatorii încontinuu despre evenimentele sau acțiunile care au loc în 
organizația dvs (prin expedierea buletinelor, comunicări de presă, invitații la evenimente 
etc). Deasemenea expediați-le felicitări cu ocazia zilelor de naștere sau sarbătorilor. 
Niciodată nu priviți un ajutor ca fiind un eveniment unic sau donatorul ca fiind un 
susținător de o singură dată. Priviți-i ca fiind prieteni ai organizatiei și tratați-i într-un 
mod corespunzător.  

 Pastrați o evidentă exactă a tuturor ajutoarelor (donațiilor) sau suținătorilor. Un sistem 
informațional performant este de neprețuit.  

 
 
_______________________________________________________________________________________________________________ 



 

II. SCRISORI DIRECTE 

Cu această metodă reală si probată de fundraising dvs pentru început creați designul 
ambalajului pentru scrisoarea directă. Acest ambalaj cuprinde: o scrisoare de solicitare a 
susținerii, o anexă (de tipul unei broșure) care descrie organizația dvs, un compartiment pentru 
răspuns (deobicei un plic pentru răspuns) și un plic în care să fie expediate toate aceste 
materiale. Nu treceți peste ultimul element deoarece ca să obții posibilitatea ca persoanele sa 
deschidă plicul dvs înainte de altele poate fi unul din cele mai mari obstacole. 

Ulterior decideți asupra listei de destinatari pentru mesajele dvs. Puteți crea o listă proprie sau 
procura una de la un broker, sau puteți negocia o listă de donatori cu o altă organizație.  
După expedierea mesajelor directe duceți o evidență exactă a răspunsurilor primite. S-ar putea 
sa vă doriți să mai expediați scrisori la aceleași persoane de mai multe ori.  

PRO 
 

CONTRA 
 

 Aceasta metodă de colectare de fonduri 

lărgeste baza dvs de date a donatorilor.  

 Nu aveți nevoie de mari cheltuieli de 

timp sau bani pentru a începe.  

 Puteți începe cu puțin și să evoluați pe 

parcurs.  

 Puteți obține un public vast.  

 

 Aceasta metodă de colectare de fonduri 

rareori poate aduce mulți bani.  

 Donatorii sofisticați cer o tratare la fel 

de sofisticată prin tratarea cu scrisorile 

directe.  

 Ar trebui sa testați cât mai multe tipuri 

de scrisori și sa înregistrati care 

strategii au reușit si care nu.  

 Modalitatea modernă de expediere a 

scrisorilor directe solicită o stabilire 

selectiva a prospectelor si cercetărilor 

de piață.  

 Costurile de expediere continuă sa 

crească.  

 Nu este atât de uțor pe cât pare a fi să 

scrii o scrisoare directă de impunere 

sau să introduci un plic pe care lumea l-

ar deschide.  

 
Specific pentru organizația cu program de voluntariat 

 Descrieți într-un limbaj accesibil activitatea pentru care solicitați resurse (atât financiare, 
cât și materiale – apă, birotică, materiale ilustrative, etc) 

 Puneți accent pe componenta de voluntariat, explicația valoarea muncii voluntarilor. 

 Faceți referință la responsabilitatea socială a potențialului donator. (Este bine să vă 
documentați în prealabil, dacă acesta are o politică de responsabilitate socială) 



 

 Prezentați și promovați adecvat activitățile de voluntariat. 

Sfaturi ce trebuie reținute  

 Orientați-vă și argumentați-vă scrisoarea directă pe faptul cum donatorul ar putea sa 
ajute pe ceilalți. Apelați la emoții.  

 Rețineți că scrisorile mari ca volum primesc răspunsuri mai bune decât cele mici.  

 Obținerea unor servicii calitative de imprimare sunt foarte importante pentru succesul 
expedierii scrisorilor dar deasemenea este importantă și păstrarea costurilor reduse. 
Obtineți reduceri de la cel puțin trei imprimante la fiecare proiect,î același timp nu 
sacrificați calitatea pentru prețuri foarte joase sau reduse.  

 Fiți explicit în ce răspuns ați dori să primiți de la donator, adică cantitatea și termenul 
limită. Întotdeauna includeți un termen limită (deadline) privind posibilitatea efectuării 
donației și introduceți un aspect de urgență.  

 Personalizați plicurile cât de mult posibil pentru a spori probabilitatea că persoanele îl 
vor deschide.  

 Utilizați timp îndeajuns pentru a crea un mecanism de răspuns. Nu uitați că aceasta 
constituie un element important în impachetarea scrisorii directe, facând posibilă 
transferarea banilor. 

 Puteți să mariți media donațiilor oferind recompense când donatorul oferă 500 lei sau 
mai mult, dar asigurati-vă că recompensa va fi valoroasă pentru donator și accesibilă în 
cost pentru a fi transmisă.  

 Nu transmiteți scrisori directe unui grup de donatori în perspectivă doar o singura dată. 
Transmiteți-le scrisori cel puțin trei ori pe an, repetând mesajul într-o modalitate diferită. 
În rest, pe parcursul anului transmiteți-le comunicate de presă, newsletter-uri și alte 
scrisori care le-ar relata cu ce vă ocupați și ce mai ramâne de făcut.  

 Înainte de a expedia pachetul (plicul) pentru solicitarea de fundraising analizați cele mai 
bune posibilități și asigurați-vă că aveți listele cu adrese corecte.  

 Întotdeauna aduceți mulțumiri donatorilor într-un mod rapid si utilizați scrisoarea dvs de 
mulțumire în calitate de cerere pentru o alta donație.  

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

III. SOLICITĂRI INDIRECTE  

Această metodă de fundraising întrece solicitările individuale prin faptul că dispune de mai 
multe persoane care utilizând telefoanele cer resurse. În categoria de solicitări indirecte intră și 
campaniile de fundraising în cadrul rețelelor sociale. 

PRO 
 

CONTRA 
 

 Această metodă deopotrivă cu 

solicitarea individuală impartaseste 

elementul contactului personal.  

 Permite distribuirea mesajelor 

individuale pentru persoane specifice la 

un cost accesibil.  

 Când o campanie telefonică este 

utilizată conform listelor selectate, rata 

de asigurare poate fi de 10 - 12 ori mai 

mare decât cea a scrisorilor directe.  

 Ați putea transforma sunatul într-o 

campanie care este distractivă pentru 

telemarketeri. Persoanele vor prinde 

aceasta senzație/competiție de la 

ceilalți și vor fi mai motivate să 

telefoneze decât în cazul unei singure 

persoane.  

 

 Nu toate persoanele care promit 

donarea banilor - o fac. Va puteți 

astepta la situatia că pâna la 20% din 

persoanele care promit oferirea 

resurselor nu o vor face.  

 Solicitanții prin telefon ar trebui 

informați despre organizația dvs și 

instruiți în tehnicile de telemarketing. 

Această instruire și orientare ar putea fi 

costisitoare si ar putea să necesite timp.  

 Telemarketingul a devenit într-atit de 

sofisticat încât s-ar putea să aveți 

nevoie  de angajarea unui consultant 

specializat în telemarketing.  

 Dacă telemarketerii nu sunt politicoși și 

agreabili, ei vor contribui mai mult 

negativ decât pozitiv.  

 Unii potențiali donatori considera 

apelurile telefonice inoportune și sunt 

deranjați de acestea.  

 
 
Sfaturi ce trebuie reținute  

 Dacă desfășurați o campanie de colectare de fonduri online fiți atenți ca voluntarii din 
bună credință dar necunoaștere să posteze poze cu copii bolnavi, persoane social-
vulnerabile fără acordul acestora. Legislația RM prevede necesitatea asigurării 
confidențialității informațiilor și datelor cu caracter personal. O poză postată fără acordul 
unei persoane ar putea afecta grav imaginea unei organizații sau mai rău, ați putea fi 
acționați în instanța de judecată. 

 Trebuie să aveți un obiectiv exact și realizabil pentru sunetul telemarketing. Pregatiți o 
înscriere. 

 Desfasurați un plan bine gândit pentru obținerea rezultatelor dorite.  



 

 Repartizati mesaje de multumire în plicuri semnate. Desfășurările de acțiune prompte 
sunt esențiale dacă vă asteptați ca să obtineți banii de la persoanele care v-au promis.  

 Veți spori rezultatele într-un mod grandios dacă veți avea personalități din comunitate 
sau industrie care să facă aceste apeluri telefonice.  

 Cheia spre telemarketingul de succes este utilizarea acestuia ca parte a strategiei totale 
de marketing și fundraising.  

 Majoritatea companiilor de telemarketing îmbină publicitatea și scrisorile directe cu 
telemarketingul. Testați piață pentru a descoperi cea mai bună combinație pentru 
compania dvs.  

 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

IV. EVENIMENTELE SPECIALE  

Evenimentele speciale includ: cine festive, târguri, vânzări, licitații, competiții, curse, baluri, 
festivaluri, carnavaluri, curse derby, banchete, walkathon (maraton constând in parcurgerea 
unei distante pentru colectarea de surse) etc. În Republica Moldova, organizațiile desfășoară tot 
mai multe astfel de evenimente. Există foarte multe posibilitați și idei care pot fi implementate 
de către organizațiile din Moldova.  

PRO 
 

CONTRA 

 Aceste evenimente atrag susținători; 

 Ele sporesc vizibilitatea organizației 

dvs;  

 Implică un număr mare de persoane; 

 Încurajează implicarea persoanelor sau 

suținătorilor din exterior;  

 Aceste evenimente unesc mai multe 

grupuri;  

 Ajută la formarea listei de mailing;  

 Ele unesc persoanele pentru un scop 

comun și sporesc angajamentul;  

 

 Aceste evenimente necesită mult timp, 

planificare și abilitați de organizare; 

 Astfel de evenimente pot fi stricate din 

cauza timpului, un eveniment care ar 

face concurență și s-ar desfașura în 

aceeași zi, o vedetă inclusă în 

programul evenimentului care nu s-ar 

prezenta și multe alte detalii pe care nu 

le puteți controla;  

 Banii câștigați ar putea să nu acopere 

timpul petrecut.  

 

 

Sfaturi ce trebuie reținute  

 Detaliile sunt foarte importante în organizarea evenimentelor. Asigurați-vă ca persoana 
implicate sau responsabilă este una atentă la detalii.  



 

 Asigurați-vă că companiile locale vor acorda cât de mult posibil de servicii și produse 
necesare pentru organizarea evenimentelor respective, cum ar fi: imprimarea, premiile, 
produse alimentare, timbrare, lucrul de voluntariat etc. 

 Fiți atenți la alegerea timpului pentru eveniment. Verificați această dată cu autoritățile 
pentru a fi siguri că evenimentul dvs nu se va ciocni de alte evenimente organizate în 
localitate.  

 Regula cu privire la termenul de începere a planificării: cu cât mai repede, cu atât mai 
bine! Alocați resurse pentru publicitatea acestui eveniment într-o cantitate cel puțin egală 
cu cea alocată pentru amuzament.  

 

______________________________________________________________________________________________________________ 

V. CROWDFUNDING 

Crowdfundingul (Multifinanțarea - finanțarea colectivă) este o tehnică de finanțare a proiectelor 
din cele mai diverse domenii, folosind resurse online (forumuri, platforme de socializare etc.) 
desprinsă din crowdsourcing. La baza ei stă ideea a apela la o comunitate ca un potențial 
finanțator pentru a dezvolta un proiect. 

 

De ce sa apelezi la multifinanțarea unui proiect sau idee? Deoarece, având o idee genială, pentru 
a fi pusă în practică, ai nevoie de suportul financiar al celor care cred în ideea ta. De asemenea 
multifinanțarea este o oportunitate de a inova si de a stabili relații în același timp. 

 

PRO CONTRA 

 Puterea rețelei sociale create – în cazul 

în care rețeaua creată în jurul 

proiectului nu este suficient de 

închegată, este foarte probabil ca suma 

de bani strânsă în urma crowdfunding-

ului să fie insuficientă; 

 Necesită o mulțime de oameni; 

 Necesită inovație și creativitate; 

 Consolidarea încrederii; 

 Riscul de a-ți fi preluată/furată ideea în 

caz de nereușită; 

 Necesită o taxă pentru înregistrare; 

 Atât criticii cât și susținătorii vor fi 

vizibili în comentarii 

 

 Sursă de finanțare mare cu efort scăzut; 

 Puterea social media (facebook, twitter, 

odnoklassniki) care poate contribui la 

colectarea fondurilor; 

 Achiziție de potențiali susținători 

 Riscul de a pierde toți banii acumulați 

de pe platform de crowdfunding în 

cazul în care nu a fost depășit pragul 

minim necesar. 

 

 



 

Aspectele și etapele din cadrul unei campaniei de crowdfunding. 

a) Ideea  
Postează acel proiect de care tu ești pasionat și în care crezi. Daca tu crezi cu adevărat în 
proiectul tău, nu va fi nicio problemă ca oamenii care sunt inspirați de ideea ta să te urmeze și să 
doneze.  Gândește empatic:  dacă altcineva ar posta proiectul tau, tu ar trebui să fii primul care l-
ai susține financiar. Dacă tu ești încântat de proiectul tău, oamenii vor ști. Asigură-te că proiectul 
tău stârneste emoții care vor fi transpuse în dorința de susținere. 
 
b) Echipa și susținătorii proiectului 
Cunoașterea în detaliu al propriului proiect este un element esențial în demersul de finanțare, 
dar un aspect la fel de important este cui te adresezi ca susținere. Șansa de reușită a proiectului 
tău va depinde de strategia pe care o vei alege în atragerea susținătorilor. Pentru început, alege-
ți un grup definit de oameni și încearca sa-i inspiri. Cu cat ei vor fi mai dedicati ideii proiectului 
tau, cu atat sansele de finatare vor fi mai ridicate. De asemenea este important sa ai in vedere 
aspectul demografic al ariei vizate. Totodată atrageți atenția și la reputația sau credibilitatea 
membrilor echipei, o reputație proastă a acestora ar putea să afecteze mult campania dvs de 
crowdfunding. 

c) Platforma de crowdfunding 

O platformă de crowdfunding reprezintă o unealtă digitală (site) prin intermediul căreia este 

realizată conexiunea dintre donator și beneficiar. În dependență de ideea propusă spre finanțare 

sau scopul urmărit, putem deosebi mai multe platforme de crowdfunding: naționale sau 

internaționale, generalist sau specializate, în dependență de taxele percepute de către platformă 

etc. 

În Moldova există 2 platforme importante: www.guvern24.md (din momentul apariției 

platformei până în prezent au fost lansate în jur de 400 proiecte) care reprezintă o platformă 

generalistă sau www.caritate.md care reprezintă mai mult o platformă socială unde se donează 

preponderend pentru persoane bolnave, cu dizabilități etc. 

d) Stabilirea duratei proiectului 
 
Obiectivele proiectului trebuie sa fie sustenabile si determinate in timp, astfel incat sa ii oferi 
sustinatorului increderea in utilitatea banilor investiti. 
Perioada de finatare optima este de 30 de zile. Un interval mai scurt de 30 de zile nu este 
suficient pentru a-ti promova proiectul, iar un interval mai lung decat cel mentionat poate depasi 
momentul oportun de finantare prin pierderea atractiei sustinatorilor fata de proiect. Munceste 
intens in scurtul interval de 30 de zile pentru a reusi sa-ti finantezi cu succes proiectul. 

e) Stabilirea recompensei pentru susținătorii proiectului 

Stabilirea recompensei pentru sustinatorii proiectului tau,inseamna inainte de toate, mentinerea 
unei bune relatii cu aceștia.  În principal recompensele trebuie sa fie realizari tangibile ale 
proiectului insusi; trebuie sa sigure susutinatorul ca va beneficia de pe urma proiectului. 

 

http://www.guvern24.md/
http://www.caritate.md/


 

Exemple de tipuri de recompense: 

-    Produse și/sau servicii generate de proiect (copie dupa prototip; DVD-ul cu piese muzicale 
sau film); 

-   Posibilitatea oferita sustinatorului de a-și lasa amprenta in proiectul propus (utilizarea 
profilului sustinatorului in cadrul unui joc pe calculator; acordarea unui rol in cadrului unui film 
etc) 

-    Experiențe trăite (un interviu; o cină cu autorul unei carți etc) 

-    Lucruri personalizate (tricou cu logo, carte poștală din simbolistica proiectului etc) 

Stabilirea sumelor primite în schimbul recompenselor trebuie să țină cont de faptul că proiectul 
tău nu este unul caritabil, ci unul comercial. Recompensa trebuie să aibă valoare. Dacă 
recompensa  este de natura unor experiențe unice sau sub forma unor ediții limitate, valoarea ei 
este relativă  în raport cu audiența, în timp ce daca recompensa este un produs, atunci valoarea 
ei va fi apropiată de costul real al acestuia. 

f) Promovarea  

Proiectul tău va trebui sa aibă o descriere scurta, să fie concis pentru a nu deveni plicticos. 
Trebuie să fii clar, la obiect, și in limita posibilității, să oferi originalitate si individualitate 
descrierii tale. Nu este necesar să dai toate detaliile legate de proiect, ci sa transmiti ideea  care 
va inspira susținătorii acestuia. 

Realizează un film video de o calitate buna. Acesta este primul contact al proiectului tau cu 
potentialii sustinatori. Prin intermediul acestuia vei arata cat de angajat esti in proiectul tau si 
cat de extraordinara este ideea care sta la baza lui. Scenariul acestui film, calitatea imaginii si 
realizarea efectiva a acestuia sunt elemente cheie pentru a capta atentia sustinatorilor 
proiectului tau. 
Atragerea atentiei unui numar cat mai mare de oameni este esential in derularea oricarei 
campanii de finantare, dar si mai important este modul in care esti perceput. Retelele de 
socializare pot fi instrumente eficiente in promovarea proiectului tau, insa trebuie tinut cont de 
restrictiile care pot exista.Una dintre greselile frecvente este de a bombarda publicul cu o 
multime de informatii, ceea ce va genera o reactie de respingere a intentiei tale. Întreaba-te pe 
tine și pe membrii echipei:  Ce vreau sa transmit despre proiect? Ce cauză serveste? Cine ar 
trebui informat? Care ar fi cea mai eficientă cale de a ajunge la publicul țintă? Gândeste 
raspunurile acestor intrebari inainte de a lansa campania de marketing. 

g) Lansarea proiectului 

Înaintea lansării oficiale a proiectului ai nevoie de cațiva susținători (ambasadori) care să fie 
primii contribuitori ai proiectului tau. Acești primi susținători vor atrage interesul și increderea 
altora, realizând o pistă de lansare a proiectului. Fară prezenta acestor primi susținători, ceilalți 
nu-și vor gasi usor motivatia de a investi in proiect sau nu le va părea ideea suficient de credibilă 
sau atractivă. 
 
Sfaturi ce trebuie reținute  

 Atunci când faceți crowdfunding în Republica Moldova, iar sumele țintă sunt mai mari de 
10.000 lei/MDL să se considere implicarea diasporei și a donatorilor din exterior. Acasă 



 

lumea donează mai puțin online, pentru că încă nu folosim online banking așa de mult 
comparativ cu țările dezvoltate. De asemenea, e bine ca să se sugereze suma donației spre 
exemplu: pentru $ 7, se pot cumpăra 3 prânzuri într-o cantină socială. 

 Fiți creativi în promovare. Nu cereți pur și simplu bani pentru cauza voastră, faceți 
anumite compromisuri în schimb (spre exemplu: alergați maratoane, săriți cu parașuta, 
mergeți cu bicicleta distanțe mari, înotați, donați sânge, depășiți anumite frici pentru 
cauza voastră). Ba chiar, invitați finanțatorii să se alăture nebuniei voastre, pentru a se 
simți parte din ea în totalitate. Succesul e garantat! 

 Atrageți o atenție deosebită materialului vizual foto/ video, acesta spune mai mult decât 
cuvintele. 

 Fiți înțelepți în relația cu donatorii, iar când îi abordați nu vorbiți despre “proiecte”, 
“construcții” sau “resurse’, vorbiți despre OAMENI. 

 Dacă vorbiți doar despre bani, nu îi veți obține. 

 Faceți ca fundraising-ul să se potrivească scopului organizației voastre și dorințelor 
finanțatorului. 

 Rețineti, persoana care solicită este foarte importantă. Trimiteți persoana potrivită să 
discute cu finanțatorul. 

 Transformăți-l pe finanțator în prietenul vostru. 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

VI. DESEMNAREA PROCENTUALA 

Ce înseamnă Legea 2% ? 

Mecanismul de desemnare procentuală (numit și mecanismul 2%) este o modalitate indirectă 
prin care statul susține financiar activitatea organizațiilor necomerciale și a cultelor. Statul 
renunţă la 2% din impozitul pe venit al persoanelor fizice şi permite acestora să decidă cine va 
beneficia de această sumă. 

Care este procedura de înregistrare pentru a beneficia de 2%? 

Pentru a beneficia de mecanismul 2%, organizațiile vor trebui să depună o cerere la Ministerul 
Justiției şi să prezinte informaţii care confirmă că sunt eligibili. Solicitanții trebuie: 

1. să demonstreze că își desfășoară activitatea timp de cel puțin 1 an până la depunerea cererii; 
2. să demonstreze că nu are datorii față de bugetul public național pentru perioadele fiscale 

anterioare; 
3. să desfășoare activități de utilitate publică în cazul asociaţiilor obşteşti, fundațiilor și 

instituțiilor private, sau să desfășoare activități sociale, morale, culturale sau de caritate, în 
cazul cultelor religioase şi a părților lor componente. 

 



 

Cum pot fi utilizate sumele obținute în urma desemnării? 

Odată ajunse la beneficiari, sumele obținute în urma desemnării procentuale urmează să fie 
utilizate în următoarele scopuri: 

1. Pentru susținerea activităților de utilitate publică a organizațiilor necomerciale, sau a 
activităților sociale, morale, culturale sau de caritate ale entităților religioase; 

2. Pentru acoperirea cheltuielilor administrative în mărime de: 
 50% dacă suma obținută este de până la 50 000 lei inclusiv, 
 40% dacă suma obținută este mai mare 50 000 și nu depășește 100 000 lei; 
 30% dacă suma obținută este mai mare de 100 000 și nu depășește 500 000 lei; 
 25% dacă suma obținută este mai mare de 500 000 lei, însă nu mai mult de 250 000 lei. 

Care sunt avantajele legii 2% 
Mecanismului 2% contribuie la sustenabilitatea financiară a asociațiilor obștești, fundațiilor şi 
instituțiilor private. Pentru acestea, sursele obţinute prin desemnarea procentuală sunt 
complimentare la cele de bază. Experiența din alte state a confirmat că mecanismul procentual 
aduce un beneficiu nu doar în bani, ci îmbunătățeşte şi relația beneficiarilor desemnării cu 
constituenții şi potențialii donatori. În același timp, mecanismul creează premize pentru 
dezvoltarea filantropiei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. PREGĂTIREA ȘI PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR DE FUNDRAISING 
 
3.1. TEST DE AUTOEVALUARE A ORGANIZAȚIEI 

Foarte multe organizatii non-profit pierd „aurul de sub picioare" deoarece ele se implică în 
finantare fara a avea un program adecvat. Nu lasați să vi se intimple același lucru! Incepeti cu 
acest test de autoapreciere pentru a vedea care sunt punctele voastre forte si care sunt punctele 
la care ar trebui sa depuneti un efort mai mare.  

 Aveti in organizația dvs vreo persoană, fie aceasta angajata sau voluntar care sa poata sa 

dedice cel putin trei ore pe zi fundraising-ului?  

 Dispuneti de rapoarte recente privind misiunile si viziunile companiei dvs? 

 Daca ați cere de la membrii si funcționarii companiei să enunțe misiunile si viziunile 

companiei, ar putea ei s-o facă și ar coincide aceste declaratii?     

 Ati putea sa enumerati piețele de bază pentru serviciile prestate de dvs?  

 Cunoasteti cum fiecare din pieți ar descrie imaginea organizatiei dvs?  

 Fiecare din membrii dvs vă ajuta sa colectati fonduri?  

 Aveti dvs resurse special repartizate pentru fundraising? 

 Bugetul dvs contine bani pentru training? 

 Dispuneti de resurse necesare pentru angajarea unui consultant în fundraising?  

 Aveti relatii de colaborare cu alte Organizatii Non-profit?   

 Dispuneti de tehnologii moderne? 

 Aveti plan strategic pentru organizatia dvs?  

 Colaborati cu mass media privind organizatia dvs si evenimentele la care ia parte 

aceasta?     

 Sunteti in relatii bune cu liderii comunitatii voastre (autoritatile publice)?  

 Ati putea enumera pe toti cei care au acordat resurse de mai multe ori anul trecut? 

 Dispuneti de varianta actualizată a cel putin sapte din materialele care se refera la 

organizatia dvs, expuse mai jos: (1) brosura / (2) obiecte de marketing / (3) scrisori 

electronice / (4) invitatii pentru ocazii speciale / (5) buletin / (6) comunicate de presa / 

(7) raport anual (8) decupari din ziare / (9) studii de caz / (10) lista de planuri / (11) 

video / (12) slide show / (13) PSA (anuntul serviciilor publice)  

 
3.2. ETAPELE COLECTĂRII DE FONDURI 

Nu puteți crește fondurile in mod eficient fara prezenta unei baze. Urmați acești 8 pasi pentru a 
pregati baza.  

 Pasul 1: Identificati specialistul pentru fundraising ; 
 Pasul 2: Actualizati declaratiile companiei privind misiunile si planurile;  
 Pasul 3: Stabiliti lumea dincolo de usa dvs (World Outside Your Door); 
 Pasul 4: Stabiliti lumea din interiorul organizatiei (World Inside Your Organization);  
 Pasul 5: Evaluati programele si serviciile dvs; 
 Pasul 6: Faceti ca organizatia dvs sa fie mai vizibila;  



 

 Pasul 7: Adunati materialele descriptive; 
 Pasul 8: Incepeti colectarea fondurilor.  

 
A. Identificati cine este specialistul dvs de fundraising  
Răspundeti la urmatoarele întrebări:  
1.     Cine este persoana cu responsabilitati directe de fundraising?  
2.     Specialistul de fundraising este voluntar sau un angajat platit?  
3.     Cât timp poate dedica aceasta persoana pentru fundraising?  
4.     Care sunt abilitătile specifice ale specialistului in fundraising?  
5.     În ce domenii specialistul dvs are nevoie de training suplimentar?  

Nu continuați până nu raspundeti la aceste intrebari. Daca nu aveți un specialist în fundraising - 
trebuie să gasiți unul. Unele sugestii pot fi:  

 Angajati o persoana in calitate de specialist in fundraising, fie aceasta voluntar sau 
angajat platit  

 Angajati un consultant in fundraising; 

 Scutiti un angajat de unele atributii pentru a dedica citeva ore pe zi fundraising-ului  

 Indiferent de faptul pe cine alegeti in calitate de specialist in fundraising, organizati 

pentru aceasta persoană traininguri în domeniile necesare. De asemenea ar fi binevenit 

sa participati la astfel de traininguri si dvs impreuna cu echipa de lucru. Cu cit mai multe 

persoane din organizatia dvs vor participa la training, cu atit se vor mari sansele de a 

realiza ideile dvs cu succes. Banii cheltuiti pe traininguri sunt mereu bine cheltuiti!  

Activitatea de fundraising necesită oameni cu aptitudini pentru astfel de activități și care sunt 
instruiți (pentru a evidenția aptitudinile, este necesară însă mai întâi o activitate practică). 
Fiecare din membrii echipei de strangere de fonduri trebuie sa inteleaga importanta activitatii 
pe care o desfasoara. Persoanele care au inteles rolul si scopul activitatii de strangere de fonduri 
trebuie mentinuti cu un moral ridicat si, in masura in care sunt interesati si dovedesc abilitatile 
necesare, trebuie sprijiniti prin activitati de instruire. 

Un aspect ține de o atitudine manageriala de succes (care include si respectul pentru activitatea 
desfasurata de fiecare membru al echipei): analizati rezultatele zilnice sau saptamanale ale 
activitatii de strangere de fonduri in termeni de volum de resurse obtinute, dar tineti minte ca 
tot ce s-a obtinut se datoreaza echipei care a realizat efectiv activitatile de fundraising. De ei, de 
experienta si de munca lor, aveti nevoie de fiecare data cand va trebuie bani – adica pe intreaga 
durata de viata a organizatiei dumneavoastra; de aceea, lor TREBUIE sa le multumiti si sa le fiti 
recunoscatori. 
Cei care se ocupa de stringerea de fonduri vor da gres, cu siguranta, de mai multe ori decit vor 
avea succes dar, dupa fiecare esec, vor invata sa o ia de la inceput, pentru ca intreaga organizatie 
depinde de puterea lor de a invata din fiecare eroare.  

O astfel de activitate nu e deloc usoara. Pentru a putea fi mentinut un nivel ridicat al motivatiei, 
fiecare persoana implicata in activitatea de strangere de fonduri trebuie sa fie informata despre 
programul organizatiei, bugetul de cheltuieli planificat si justificarea detaliata a obiectivelor si 



 

modalitatilor de utilizare a resurselor obtinute (de altfel, intrebari legate de aceste subiecte vor 
primi si din partea donatorilor contactati). 
Pe de alta parte, lipsa de loialitate trebuie judecata cu atentie, trebuie aplicate masuri 
disciplinare, pentru ca aceste persoane reprezinta in mod direct organizatia dumneavoastra in 
fata celor care pot sa o sprijine. 
 
B. Actualizați strategia organizatiei (sarcinile și planurile)  
Asigurati-vă ca toți membrii organizatiei - voluntarii, personalul retribuit, reprezentantii 
organizatiei - indeplinesc exercitiile de la 1 la 6 de mai jos.  
 
1.   Constatati diferentele dintre obiectivele si planurile organizatiei. Observati ca planificarea 
reiese direct din obiective, totodata  cuprinzind aspecte ale acestora. Obiectivele stabilite denota 
scopul pentru care a fost fondata organizatia, in timp ce planificarea explica ce ar dori sa devina 
aceasta organizatie.  
2.     Stabiliti obiectivele organizatiei dvs in 1-2 propozitii.  
3.     Stabiliti planurile, viziunile organizatiei in 1-2 propozitii.  
4.     Relatarile dvs sunt clare? (Sunt ele clare in masura in care chiar si bunica dvs le-ar intelege?)  
5.     Sunt aceste relatari concise? (Sunt ele suficient de concise incat sa poate fi plasate pe verso 
la o carte de vizita?)  
6.     Sarcinile stabilite reflecta starea reala? Planificarea dvs stabileste careva obiective reale 
pentru viitor?  
 
C. Planul de fundraising 
Înainte de toate, de ce un plan de fundraising? Ce este greu în strângerea de fonduri este că 
durează până vezi rezultatul concret al muncii tale. Și poate dura uneori foarte mult. Ceea ce 
poate demotiva. Atunci când se întâmplă acest lucru, prin planul de fundraising poți avea 
asigurată plasa de siguranță și trambulina care să te ducă din nou pe valul acțiunii și încrederii: 
prin implementarea și monitorizarea lui poți vedea și urmări cum fiecare pas mic, fiecare acțiune 
realizată la momentul potrivit te duce tot mai aproape de obiectivul final. Sau te poate ajuta să îți 
ajustezi acțiunile în funcție de obstacolele întâmpinate. 
 
Înainte de a intra concret în planul de fundraising, există un lucru interesant, anume faptul că 
fundraisingul necesită îmbinarea cunoștințelor, comportamentelor și practicilor din domenii 
diferite precum management, marketing, vânzări sau comunicare. 
 
Legătura între fundraising și management, Un bun fundraiser trebuie să își dezvolte și calități 
manageriale, nu neapărat în sensul managementului unei echipe, ci mai degrabă în sensul ca 
funcțiile mangementului și atitudinea managerială să fie însușită de un fundraiser în activitatea 
sa de zi cu zi. 
 
Sunt 4 funcții utile ale managementului în activitatea de fundraising care se desfășoară în felul 
următor: 

 Planificare - Ca în orice “bătălie” pe care urmează să o începi, înainte de a înainta, ar 
trebui să gândești primul pas. Și pe al doilea și pe al treilea, să ai o idee cum trebuie să 
arate finalul și ce o să faci după ce se termină totul. Un plan trebuie să existe.Nu neapărat 
unul foarte complicat și atotcuprinzător, dar destul de complet încât să îndeplinească 
rolul de ghid, de hartă pentru a ști întotdeauna care este drumul către a obține ceea ce 

http://alinaavatamanitei.finantare.ro/2012/04/25/bunul-sim%c8%9b-%c8%99i-planul-de-fundraising/


 

dorești și ai nevoie. Din categoria ce au zis unele persoane notorii despre acest subiect, 
Antoine de Saint-Exupery zicea simplu: “un scop fără un plan este doar o dorință”. Tindem 
să îi dăm crezare. 

 
 Organizare - După crearea planului, urmează și acțiunea. Iar acțiunile în haos = slabe 

șanse să aibă rezultate concrete. Urmărirea pașilor și a activităților realizate, tot ce ține 
de organizarea eficientă a timpului și a resurselor sunt vitale pentru un fundraiser. 

 
 Antrenare și coordonare - Din ce am observat, un fundraiser nu poate realiza de unul 

singur obiectivele setate – pe de o parte, are nevoie de intrări, recomandări, pe de altă 
parte are nevoie de organizația sa să îl sprijine într-un fel sau altul – astfel, e vital ca el să 
identifice zonele în care e nevoie să antreneze alți oameni pentru a îndeplini planul de 
fundraising și, mai mult, să aibă capacitatea de a coordona toate aceste focusuri diferite. 

 
 Control – „Controlul excesiv” este un termen peiorativ în unele situații. În altele, poate că 

e bine să fii așa și să ții în frâu aspectele care îți definesc și îți vor modela succesul. Dacă 
nu faci tu asta și nu te asiguri că lucrurile merg în direcția cea bună, cine să o facă? 

  
Punctul de pornire este Planul de fundraising (Anexa 1). Ce trebuie să conțină? Lucruri simple, 
evidente, 
de bun simț, precum: 

 Obiectivele financiare – la urma urmei, rezultatul concret al activității de fundraising. Ele 
pot fi urmate de alte tipuri de obiective, la fel de importante, precum relația cu donatorii, 
comunicarea cu ei, poziționarea etc. 

 Mijloace – ce metode de fundraising vom folosi? (o parte din ele detaliate și înghidul de pe 
finanțare.ro) 

 Grupul țintă – grupul căreia metoda de fundraising se adresează 
 Perioada de implementare – care să fie cuprins într-un action plan cu activități, calendar, 

deadline-uri 
 Resurse necesare pentru implementare 
 Responsabili. 

 
D. Reguli generale 
În organizarea si desfasurarea activitatilor de strangere de fonduri, experienta a evidentiat o 
serie de reguli cu caracter general:  
Solicitati fonduri ori de cate ori aveti nevoie, pentru ca nimeni nu va da daca nu cereti. 
Activitatea unei organizatii nu se poate baza pe rarele cazuri cand donatorii se manifesta din 
proprie initiativa (chiar si in aceste cazuri, este necesara promovarea organizatiei, pentru a 
anunta activitatile desfasurate si cele planificate).  
Fiti precisi in cererile dumneavoastra. Stabiliti exact ce si cat cereti. Stabiliti exact cum veti 
utiliza sprijinul solicitat.  
Cautati donatori corespunzatori. Unii oameni sunt mult mai deschisi sa sprijine anumite 
activitati decat altii. Reamintiti donatorilor promisiunile facute. Divizati activitatea de strangere 
de fonduri. Astfel, membrii echipei se pot concentra asupra actiunilor care le revin. Incercati sa 
le oferiti, pe rand, posibilitatea sa desfasoare actiuni diferit; astfel poate fi evitata monotonia si 
pot fi puse in valoare mai bine abilitatile fiecarui membru al echipei. 

http://www.finantare.ro/ghid-de-strangere-de-fonduri


 

Multumiti donatorilor frecvent si in public. Multumirile adresate personal sunt, de asemenea, 
extrem de importante. 
Explicati donatorilor cum ati utilizat ajutorul primit. Astfel va fi evitata orice suspiciune de 
utilizare nepotrivita, ineficienta sau incorecta. Pentru a relatie pe termen lung intre organizatia 
dumneavoastra si donator, astfel de schimburi periodice de informatii sunt esentiale. 
Ca orice alta activitate, strangerea de fonduri se realizeaza mult mai usor prin exercitiu. Adaptati 
si aplicati experienta altora, experimentati, studiati, exersati continuu. 
 
E. Stabiliti lumea/mediul dincolo de ușa dvs (World Outside Your Door)   
1. Enumerati contingentul de baza al organizatiei (cum ar fi piata, audienta sau publicul tinta). 
Acestea sunt grupurile care controleaza viitorul organizatiei. Ele pot include donatorii dvs acuali 
si potentiali, voluntari, fondatori, clienti, vinzatori, autoritati publice. Nu uitati ca acesti oameni 
sunt foarte importanti. Ei constituie baza pe care se va construi viitorul organizatiei si asigurarea 
in cazul de criza.  
 
2. Faceti un sondaj pentru acest grup, utilizind telefonul, chestionarele sau grupurile. Puneti-le 
urmatoarele intrebari cu referire la organizatia dvs. (In cazul in care aveti un program foarte 
cunoscut, puteti sa le puneti aceleasi intrebari despre program):  
Utilizind 25 de cuvinte sau mai putin, relatati opiniile referitoare la organizatie.  
Ce pozitie are organizatia in comparatie cu alte organizatii care ofera servicii similare?  
De ce organizatia este un bun al comunitatii?  
Care sunt programele si serviciile care ar tebui dezvoltate? Care din ele ar trebui eliminate, 
stopate?  
In ce programe si servicii noi ati dori sa vedeti implicata organizatia noastra?  
Care sunt problemele organizatiei?  
 
F. Stabiliti lumea/mediul din interiorul organizației (World Inside Your Organization) 
Raspunde la urmatoarele intrebari care ar putea ajuta la stabilirea punctelor tari si slabe ale 
organizatiei din interior. Apoi stabiliti modalitati de transformare a fiecarui punct slab in punct 
forte.  
1.     Care sunt abilitatile voluntarilor si a personalului platit? Sunt angajatii decisi, inteligenti, 
energici? Sau sunt ei supraobositi, descurajati, slabiti? Ati putea stabili modalitati de schimbare a 
punctelor slabe in puncte forte? De exemplu prin includerea angajatilor in acest exercitiu de 
autoapreciere se poate schimba descurajarea cu un sentiment reinoit de optimism cu privire la 
posibilitatile organizatiei.  
2.     Care sunt abilitatile reprezentantilor organizatiei? Sunt ei activi si devotati? Au acestia o 
legatura buna cu comunitatea? Contribuie ei la stabilirea relatiilor de prietenie cu organizatia 
dvs indiferent de locul in care s-ar afla?  
3.     Care este atitudinea fiecarui mebru, reprezentant vis-a-vis de fundraising? Daca majoritatea 
sunt finantatori doritori, va puteti acorda puncte suplimentare pentru acest aspect puternic!   
4.     Ce resurse aveti stabilite pentru fundraising? Cit timp din activitatea personalului este 
atribuit eforturilor de dezvoltare? Care este bugetul alocat pentru instruirea angajatilor si 
voluntarilor? Dispuneti de resurse pentru a angaja un consultant in fundraising? Daca raspunsul 
la aceste intrebari este "nu", atunci planificati sa dezvoltati aceste resurse.  
5.     Ce ajutor este disponibil pentru dvs de la alte organizatii? Spre exemplu, aveti un oficiu 
umbrela care dispune de resurse de finantare? Daca aceste organizatii au experienta in 
fundraising si resurse, se vor imparti cu dvs? Poate aveti si dvs ce sa le oferiti in schimb.  



 

6.     Dispuneti de un sistem informational actual, incluzind liste de mail-uri, baze de date ale 
donatorilor si proceduri de contabilitate? Este tehnologia dvs moderna?  
7.     Aveti plan strategic pentru organizatie? Include acesta si fundraising-ul? Daca aveti un plan 
strategic, utilizati-l ca etapa incipienta pentru procesul de fundraising. Daca nu aveti unul atunci 
planuiti o adunare a membrilor, reprezentantilor pentru a crea unul.   
8.     Este organizatia dvs puternica din punct de vedere financiar? Evalueaza situatia financiara a 
organizatiei pentru a fi sigur.    
9.     Dvs utilizati echipe de management total al calitatii (MTC)? Aceste echipe sunt cea mai buna 
modalitate pentru a-a determina pe toti angajatii sa lucreze pentru scopurile organizatiei si sa se 
straduie pentru o imbunatatire constanta.  
10. Va place ceea ce faceti? Sunteti pe deplin devotati obiectivelor si planurilor organizatiei? Dvs 
dati tonul organizatiei, energia dvs va aprinde energia in altii. Pasiunea dvs este cel mai 
important instrument de fundraising.  
11. Enumerati alte aspecte tari si slabe ale organizatiei si idei de transformare a celor slabe in 
tari. Organizati o sesiune de schimb de idei cu angajatii, reprezentantii pentru a obtine sugestiile 
acestora.  
   
Stabiliti lumea dincolo de ușa dvs. Evaluati programele si serviciile dvs  
1.     Descrieti concis programele si serviciile dvs actuale.  
2.     Pe care dintre ele ati dori sa le dezvoltati? De ce? (Aceasta intrebare este importanta. Ar 
trebui sa aveti informatia de la etapa 3 potrivit careia membrii dvs doresc ca sa extindeti aceste 
programe si servicii.)  
3.     Potriviti fiecare program cu grupurile identificate in etapa 3.  
4.     Care este distanta geografica a fiecarui program?  
5.     Care este obiectivul fiecarui program? Dvs efectuati calculele eficientei fiecarui program? 
Dispuneti de informatie care ar arata succesul fiecarui program?  
6.     De ce capacitati si proceduri dispune compania dvs pentru a face ceea ce face de fapt? De 
exemplu: training unic de voluntariat, un software special creat pentru companie, aptitudini 
specializate de consultanta, capacitati de publicare, etc.  
7.     Ce retele, contacte si relatii speciale are organizatia dvs pentru a oferi produsul si serviciile 
clientilor? De exemplu: legatura cu distribuitorii, contacte cu publicatiile, contracte pentru 
servicii cu angajatii corporativi ai programului de asistenta, relatii cu alte organizatii non-profit 
din acelasi domeniu de activitate.  
8.     Identifica oare subiectii dvs cheie, organizatia cu programele in care se implica aceasta? Ce 
considera ei ca fiind puncte tari si slabe in fiecare program?  (Urmariti rezultatele studiului in 
etapa a treia.)  
9.     Toate programele dvs sunt compatibile cu obiectivele? Daca nu, decideti fie sa excludeti 
programele necompatibile, fie sa va largiti obiectivele, pentru ca acestea sa cuprinda programele 
date. (Este OK daca vă extindeti obiectivele, de fapt, cu cit aceste obiective sunt mai vaste cu atit 
mai multa flexibilitate aveti pentru a satisface nevoile populatiei.)  
10. Aveti vreun program, serviciu sau produs pe care l-ati putea vinde altor organizatii sau 
publicului? Exemplu: ati putea transforma cercetarile dvs intr-un capitol dintr-o carte sau 
sesiune de training care ar putea ajuta alte organizatii non-profit receptionind totodata o taxa?  
11. Ce programe noi ati dori sa adaugati? Sunt acestea compatibile cu obiectivele puse? Sunt ele 
necesare? Sunt ele dorite? De unde cunoasteti aceste lucruri  
12. Ce resurse aveti (personal, bani, relatii de colaborare) care pot contribui la extinderea 
programelor dvs si adaugarea altor noi?  



 

  Faceți organizația mai vizibilă. Răspundeți la urmatoarele intrebări:  
1.     Ce procentaj din comunitatea pe care o deserviti cunoaste despre existenta dvs?  

2.     Ce procentaj din aceasta comunitate cunoaste cu ce va ocupati de fapt?  

3.     Presa cunoaste despre organizatia dvs si cu ce va ocupati?  

4.     Dispuneti de o lista de presa pentru fiecare zona geografica pe care o deserviti?  

5.     Mentineti permanent comunicarea de presa despre activitatea dvs ?  

6.     Ati invitat vreodata reprezentanti media pentru a asista la un eveniment?  

Răspunsul la intrebarile 1 si 2 ar trebui sa fie cel putin 80%, iar raspunsul la intrebarile de la 3 la 
6 ar trebui sa fie "da". Daca situatia e diferita ar trebui sa lucrati la urmatoarele exercitii pentru a 
imbunatati relatia cu publicul.  

1.     Creati un slogan scurt (de 10 cuvinte sau mai putin), slogan care ar descrie organizatia. 
(Lumea organizatiilor non-profit are multe exemple: "Pierderea intelepciunii este un lucru 
teribil." "Fiecare copil-e un copil dorit." "Serviciul - mai presus de propria persoana.") Sloganul 
trebuie sa defineasca caracterul organizatiei si sa va diferentieze de alte organizatii. Asigurati-va 
ca numele organizatiei dvs apare intotdeauna dupa slogan.  
2.     Creati o lista a reprezentantilor media de la publicatiile cu o mare popularitate (vizibilitate 
publica). Expediati-le permanent comunicate de presa. Stabiliti relatii cu acestia astfel incit sa fiti 
considerati de catre ei ca fiind experti care ar putea fi contactati pentru informatie.  
3.     Fiecare din necesitatile dvs de finantare are o istorie in spate: informatie de fond, relatari 
personale, crestere si proiecte de viitor. Creati-va comunicatele de presa si alte comunicari pe 
baza relatarii acestor istorii.  
4.     Asigurati-va vizibilitatea participind la actiuni televizate, maratonuri si alte evenimente care 
au acoperire televizata. Implicati-va in activitatea organizatiilor locale.  
5.     Comunicati direct cu publicul tinta. (Acestea sunt grupurile pe care le-ati identificat in Etapa 
3.) Asigurati-va ca dispuneti de numele, adresa, numerele de telefon/ fax a acestor persoane. O 
modalitate buna de comunicare cu aceste persoane este prin intermediul buletinului. O alta 
modalitate ar fi transmiterea comunicatelor de presa pentru aceste persoane. In momentul 
primirii unor astfel de comunicate, persoanele citesc de fapt ceea ce ati scris dvs si nu produsul 
modificat de redactor. (Cind scrieti un comunicat de presa folositi modelul "piramidei inversate". 
La inceput oferiti informatia de baza, apoi informatia importanta si in final cea diversa.)  
6.     Formati o forta creativa orientata pe sarcini din cele mai creative persoane din organizatie. 
Cereti ca acestea sa se intilneasca permanent si sa-si concentreze fortele pentru a rezolva 
situatia aparuta.  
7.     Nu tratati  Relatiile Publice (PR) ca fiind o funcție separata. Imbinați PR-ul, publicitatea, 
marketingul, fundraisingul și activitatea de voluntariat într-un plan intreg pentru a vă spori 
vizibilitatea pentru publicul țintă.  
 
Adunați materiale descriptive. Care din materialele de mai jos le aveți deja pregătite?  
 Brosura cu informatii despre organizatie; 
 Obiecte de marketing pentru a fi oferite in calitate de mici cadouri; 
 Scrisori directe; 
 Invitații pentru ocazii speciale; 
 Buletin (newsletter); 
 Comunicate de presă;  



 

 Rapoarte anuale;  
 Decupări din ziare sau articole online cu informație despre organizația dvs; 
 Studii de caz; 
 Lista dorințelor/necesitaților; 
 Filmări și spoturi video cu referire la organizația dvs;  
 Informație despre organizatie in slide show (PowerPoint)  
 Anunțuri de servicii publice (PSA) despre organizatie;  
 Alte informații sau materiale relevante. 

 
Dacă nu ați pregătit aceste materiale, vă recomandăm să luați în considerație acest fapt. Toate 
aceste materiale vor fi foarte importante pentru colectarea fondurilor.  Pastrați o bază de date cu 
astfel de materiale de la alte organizații care vă vor servi ca exemple în cazul în care dvs 
actualizați propriile date. 
 
Concluzii 
 

 Solicitaţi fonduri ori de cîte ori aveţi nevoie, pentru că nimeni nu vă dă dacă nu cereţi.  
Activitatea unei organizaţii nu se poate baza pe rarele cazuri cînd donatorii se manifestă din 
proprie iniţiativă (chiar şi în aceste cazuri, este necesară promovarea organizaţiei, pentru a 
anunţa activităţile desfăşurate şi cele planificate). 
 

 Fiţi precişi în cererile dumneavoastră.  
Stabiliţi exact ce şi cît cereţi. Stabiliţi exact cum veţi utiliza sprijinul solicitat. 
 

 Căutaţi donatori corespunzători.  
Unii oameni sunt mult mai deschişi să sprijine anumite activităţi decît alţii. 
  

 Reamintiţi donatorilor promisiunile făcute. 
Divizaţi activitatea de colectare de fonduri. Astfel, membrii echipei se pot concentra asupra 
acţiunilor care le revin. Încercaţi să le oferiţi, pe rînd, posibilitatea să desfăşoare acţiuni diferite; 
astfel poate fi evitată monotonia şi pot fi puse în valoare mai bine abilităţile fiecărui membru al 
echipei.  
 

 Multumiţi donatorilor frecvent şi în public.  
Mulţumirile adresate personal sînt, de asemenea, extrem de importante.  
 

 Explicaţi donatorilor cum aţi utilizat ajutorul primit.  
Astfel va fi evitată orice suspiciune de utilizare nepotrivită, ineficientă sau incorectă. Pentru a 
stabili o relaţie pe termen lung între organizaţia dumneavoastră şi donator, astfel de schimburi 
periodice de informaţii sunt esenţiale.  
 
Ca orice altă activitate, colectarea de fonduri se realizează mult mai uşor prin exerciţiu! 
 

SUCCESE! 
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https://www.cntm.md/ro/publication/ghid-de-crowdfunding
http://crjm.org/wp-content/uploads/2017/02/CRJM-Ghid-2-procente-ro-WEB.pdf
http://crjm.org/wp-content/uploads/2017/03/Analiza-ONG-fiscal-2016-WEB-1.pdf
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http://www.fhi360.md/files/Diversificarea_Resurselor_Financiare_ale_ONGurilor_Gh
id_teoretico-practic_(Centrul_CONTACT).pdf  

 Colectare de fonduri din surse autohtone: oportunităţi şi perspective. Centrul Contact. 
2015. Disponibil la: http://ecnl.org/wp-content/uploads/2016/02/colectare-de-
fonduri-final_2016.pdf  

 Managementul ONG. Ghid pentru reprezentanții ONG-urilor din Republica Moldova 
(pag. 53 – 60). Disponibil la: 
http://ong.md/uploads/docs/resurse/managementulong.pdf  

 Comportamentul filantropic. Sondaj la nivel național 2010. Disponibil la: 
http://fhi360.md/docs/23%20Studiul%20Comportamentul%20filantropic%20%C3
%AEn%20Republica%20Moldova,%20EveryChild.pdf  

 The good fundraising guide. Where to start? Ghid privind colectarea de fonduri (în 
limba engleză). Disponibil la: http://www.reading.gov.uk/media/1299/Institute-of-
Fundraising-Good-Fundraising-Guide/pdf/Institute-Of-Fundraising-Good-
Fundraising-Guide.pdf  

3. Site-ografie: 

 Филантроп. Элекронный Журнал Благотворительности (Revistă tematică în 
limba rusă privind filantropia). Disponibil la. http://philanthropy.ru/  

 Portalul surselor de finanțare. Disponibil la: http://www.finantare.ro/  

 Site-ul Platformei POINT. Adresă de resurse utile privind colectarea de fonduri (în 
limba engleză). Disponibil la: http://fundraising.cz/point/library/  

 Discurs TedX Jersey privind crowdfundingul (în limba engleză). Disponibil la: 
https://www.youtube.com/watch?v=tGb7bQKtA3o 

 Site de fundraising (în limba engleză). Disponibil la: 
http://www.futurefundraisingnow.com/  

 Site de fundraising (în limba engleză). Disponibil la:  
http://www.ignitedfundraising.com  

 Blog de fundraising (în limba engleză). Disponibil la: http://getfullyfunded.com/blog/  

 Site de fundraising (în limba engleză). Disponibil la: 
http://www.nonprofitpro.com/post/10-key-fundraising-best-practices-direct-mail/  

 Site de fundraising (în limba engleză). Disponibil la: http://101fundraising.org/ 
https://ktvmrqnad.updog.co/a3R2bXJxbmFkMDA3MTc3MDgxWA.pdf  

 Site de fundraising (în limba engleză). Disponibil la: http://nonprofithub.org/  
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 Site de fundraising (în limba engleză). Disponibil la: http://www.nptechforgood.com/  

 Site de fundraising (în limba engleză). Disponibil la: 
https://doublethedonation.com/nonprofit-software-and-resources/peer-to-peer-
fundraising-guide/ 

 Site de fundraising (în limba engleză). Disponibil la: http://blog.wedid.it/ 

 Site de fundraising (în limba engleză). Disponibil la: 
http://www.thestorytellingnonprofit.com/resources/resources-for-women-in-
fundraising/ 
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Anexa nr. 1 

PLANUL COLECTARE FONDURI AL ASOCIAȚIEI ________________ 
pentru perioada ianuarie 2018 –decembrie 2019 

 
 
 
 
 
 

 

Obiectivul financiar I:   Colectarea mijloacelor financiare pentru ______________________  (X 
Euro) 

 Mijloace de 
colectare de 

fonduri 

Grup-Ținta Perioada de 
implementare 

Resurse 
necesare 

Responsabil 
 

Indicatori Rezultate 

1 Scrisori 
directe 

1. Ambasad
a SUA; 

2. Ambasad
a 
Elveției; 

3. Ambasad
a 
Germani
ei. 

Februarie 2018 
Octombrie 
2018 
Februarie 2019 
Septembrie 
2019 

500 MDL 
 

 1. scrisori 
expediate-  
30 
2.vizite la 
Ambasade- 
14 
3. solicitari 
acceptate- 
10 
 

 
 

2 Cereri directe 
către 
potentialii 
sponsori 

Moldova Gaz 
SA 
Orange 
Moldova SA 
Moldcell SA 
  

Mai 2018 
Mai 2019 

100 euro    
 

3
. 

Organizarea 
Zilei  
Internațional
e a 
_____________ 

 01 octombrie  
2018 
01 octombrie  
2019  

500 euro    
 

  

Rezultatele totale  Ob. Fin. 1:  
 

Obiectivul financiar II:   De colectat mijloace financiare pentru ___________________  (X MDL) 

1 
 

  
 

     
  

 
 
 



 

 
 

Anexa nr. 2 
 

Planul activităților de fundraising 2018 - [introduceți 
denumirea organizației dvs] 

 

 Denumirea 
activității 

pentru 
colectare 

de fonduri 

Costuri Vol. de ore 
personal/ 

Volunt. 
necesari 

Venit 
Est. 

Venit 
net 

Rezultat 
2017 

Indicatori Alte 
resurse/Not

ițe 

Trim. 1 

Ianuarie                 

                  

Februarie                 

                  

Martie                 

                  

Trim. 2 

Aprilie                 

                  

Mai                 

                  

Junie                 

                  

Trim. 3 

Iulie                 

                  

August                 

                  

Septembrie                 

                  

Trim. 4 

Octombrie                 

                  

Noiembrie                 

                  

Decembrie                 

                  

Total         $0.00       
 


