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Cinci măsuri-cheie pentru evitarea colapsului sectorului social și medico-social
Stimate domnule Prim Ministru,
Stimate domnule Ministru de Finanțe,
Serviciile sociale furnizate de organizațiile societății civile și lucrătorii din sistemul social și medico-social, care au o
importanță majoră în comunitate în perioada de criză pe care o parcurgem, au nevoie de cinci măsuri cheie pentru
a nu intra în faliment, cu consecințe dramatice asupra beneficiarilor lor, persoane vulnerabile.
Situația este de o gravitate maximă pentru că toate sursele de finanțare ale serviciilor sociale ale organizațiilor
societății civile sunt în prezent în pericol, odată cu suspendarea serviciilor de zi către beneficiari, iar costurile
serviciilor rămase funcționale cresc foarte rapid. Toate aceste servicii funcționează preponderent din donațiile și
sponsorizările companiilor și ale persoanelor fizice și se sprijină pe un procent mic dar important de finanțare
publică, reprezentat de subvenții, contracte de furnizare de servicii și granturi, din bugetul central și al autorităților
locale.
Pentru a menține sectorul social funcțional și a evita falimentul rapid al furnizorilor non-profit de servicii sociale, vă
solicităm cinci măsuri-cheie pentru sector:
1. Menținerea intactă a subvențiilor pentru organizațiile neguvernamentale furnizoare de servicii sociale,
acordate în baza Legii 34/1998, conform contractului semnat pe perioada martie-decembrie 2020, și
posibilitatea de a realoca sumele contractate pentru sprijinirea beneficiarilor serviciilor sistate, pe baza noilor
urgențe și nevoi ale populației, prin servicii de bază alternative (de exemplu servicii de cumpărături pentru
vârstnici, pachete alimentare și cu materiale igienico-sanitare pentru copiii beneficiari ai centrelor de zi,
programe de învățare online, programe de informare despre prevenție coronavirus în comunitățile vulnerabile,
etc.). Solicităm de asemenea menținerea tuturor finanțărilor acordate acestor organizații de către autoritățile
publice, prin diferite mecanisme de finanțare, și aplicarea acelorași măsuri de menținere a finanțării ca în cazul
furnizorilor publici, având în vedere că, dacă furnizorii non-profit intră în faliment, personalul disponibilizat nu
va mai putea fi recuperat până la (și nici după) sfârșitul perioadei de criză.
2. Prorogarea cu 3 luni a termenelor de depunere a declarațiilor fiscale aferente impozitului pe venit, CAS,
CASS. Organizațiile nu au disponibilități de cash flow în această perioadă, precum companiile for-profit.
Întreruperea activităților cu beneficiairii a redus dramatic sursele de finanțare ale ONG, iar pierderile financiare
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(numai în cele 205 organizații membre ale federațiilor noastre) sunt de 3 milioane euro în perioada martie –
august 2020.
3. Direcționarea sprijinului financiar anunțat de Comisia Europeană pentru operatorii economici afectați de
șomajul tehnic și către angajatorii ONG, pe o linie de finanțare de urgență, cu aplicare flexibilă și cu criterii de
atribuire pe care să le putem propune împreună cu Guvernul.
4. Flexibilizarea condițiilor de implementare a proiectelor cu finanțare europeană și eforturi comune AM-OIRONG pentru evitarea suspendării proiectelor, suspendare care atrage după sine neplata salariilor angajaților.
5. Acordarea unui sprijin financiar pentru angajatorii ONG, echivalent cu 75% din salariul mediu brut al
angajatului pe ultimele 3 luni, dar nu mai mult de 75% din salariul mediu brut pe economie pentru personalul
din aceste organizații furnizoare de servicii sociale, pe durata acestor interdicții de activitate. (Estimăm
numărul angajaților la maximum 8.000 persoane în serviciile sociale licențiate ale furnizorilor
neguvernamentali). Apreciem că este mai util să sprijinim menținerea acestor angajați în servicii, în mod activ,
decât să utilizăm aceleași sume pentru ajutorul de șomaj, cu riscul de a pierde personalul pe o durata foarte
lungă. Notăm de asemenea că volumul salarial mediu al personalului din ONG este mai scăzut decât cel din
sistemul public, în prezent.
Riscurile neadoptării acestor măsuri de sprijin sunt următoarele:
1. Organizațiile neguvernamentale își vor închide serviciile într-un interval estimat de 2-4 luni, inclusiv serviciile
rezidențiale și de îngrijire la domiciliu. Aproximativ 12.700 vârstnici din centrele neguvernamentale
rezidențiale, 9702 varstnici îngrijiți de ONG la domiciliu, alături de alți 31839 beneficiari îngrijiți în
organizațiile neguvernamentale vor trebui transferați către DGASPC și Direcțiile Locale de Asistență Socială,
iar instituțiile publice de asistență socială nu dispun în prezent de locuri pentru aceste persoane (persoane cu
grad grav de handicap, persoane vârstnice dependente, copiii din centrele private de plasament). Din cauza
problemelor financiare și a riscului pierderii personalului calificat, organizațiile neguvernamentale nu vor fi
capabile să repornească furnizarea serviciilor după terminarea crizei. Astfel, mii de persoane vulnerabile vor
rămane în continuare fără servicii sociale esențiale.
2. Un număr de aproximativ 8.000 angajați vor fi disponibilizați și vor intra în șomaj. Chiar daca măsurile de
sistare a serviciilor reduc costurile de funcționare legate de infrastructură, rămân cheltuielile salariale cu
personalul. Există riscul ca cei 8.000 de angajați, mulți dintre ei specialiști formați în diverse domenii (asistenți
sociali, psihologi, pedagogi, psiho-pedagogi) să fie disponibilizați în plină criză care are efecte grave pe plan
social. Astfel, societatea românească și organizațiile active în domeniul social vor pierde resurse umane
prețioase, precum și capacitatea de a răspunde cu servicii profesioniste într-o situație de criză care are cea mai
mare nevoie de ele.
3. Proiectele cu finanțare europeană, în derulare, vor trebui suspendate, iar daca ONG-urile intră în faliment,
proiectele nu vor mai putea fi finalizate. Toți partenerii, inclusiv autorități locale, vor trebui să returneze banii
din aceste proiecte.
Precizăm că, în România, furnizorii ONG de servicii sociale reprezintă 56 % din totalul furnizorilor și
implementează 42.02% din totalul serviciilor sociale din țară (1791 servicii sociale acreditate, pentru un număr de
peste 54.000 beneficiari - persoane cu dizabilități, persoane vârstnice dependente, copii fără sprijin parental, familii
vulnerabile, persoane fără adăpost etc. 1).
În această perioadă dificilă pentru societate, organizațiile neguvernamentale s-au mobilizat exemplar, cu
personalul relocat din serviciile care au fost suspendate temporar sau cu voluntari, pentru a sprijini autoritățile
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publice în efortul de a limita efectele crizei. Iată câteva exemple: în județul Iași s-a creat Centrul de Urgențe Sociale
(@CentruldeUrgenteSociale), o inițiativă comună a FONSS, Serviciul Voluntar de Ambulanță și Colegiul Sf Nicolae,
care asigură consiliere, sprijin psihologic, informații practice, ajutor umanitar și ajutor uman direct pentru
persoanele care nu se pot deplasa în această perioadă sau care trec prin momente de panică. Fundația Estuar a
lansat 4medicALL, o linie de consiliere și suport psihologic oferită de specialiști în sănătate mintală pentru cei
personalul medical, paramedical și sanitar implicat în tratarea persoanelor infectate cu virusul COVID-19, linia I de
intervenție. In județul Satu Mare, Org. Caritas Satu Mare împreună cu Direcția de Asistență Socială, Crucea Roșie și
Serviciul Maltez de Ajutor au demarat un program de ajutor a persoanelor vârstnice imobilizate la domiciliu.
Departamentele de Ingrijiri socio-medicale ale organizațiilor Caritas au intensificat activitatea de informare și
asistență la domiciliu astfel încât persoane deosebit de vulnerabile pentru noul coronavirus sa nu fie nevoite sa
apeleze la spitale și ambulatorii, contribuind la o mai buna izolare și protecție a acestora. Organizațiile din domeniul
protecției copilului au pus la dispoziția DSP spații pentru carantină, au relocat personalul de specialitate pentru
consilierea socială și psihologică telefonică sau la domiciliu, oferă suport școlar și servicii de prevenție în comunități,
pentru copiii și familiile vulnerabile.
Am ilustrat cu aceste exemple cât de importantă este implicarea activă a organizațiilor societății civile în programe
pentru combaterea efectelor negative ale epidemiei de coronavirus.
Vă mulțumim să luați în considerație aceste măsuri și rămânem la dispoziția dumneavoastră la următoarele adrese
și numere de telefon:
 Diana Chiriacescu, director FONSS, diana.chiriacescu@fonss.ro
 Doina Crângașu, director al Confederației Caritas și coordonator al Coaliției SenioriNET,
doina.crangasu@caritasromania.ro
 Daniela Bocșa, director FONPC, daniela.gheorghe@fonpc.ro
 Andreia Moraru, director al Federației Dizabnet, andreia.moraru@dizabnet.ro.
Cu stimă,
Diana Chiriacescu, Director, Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale/FONSS,
www.fonss.ro
Doina Crângaşu- Director Executiv, Confederaţia Caritas Romania www.caritasromania.ro,
Daniela Boșca - Director executiv, Federația Organizatiilor Neguvernamentale pentru Copil/FONPC,
www.fonpc.ro
Andreia Moraru- Președinte, Federația Dizabnet, www.dizabnet.ro
FONSS este o federație care militează pentru sustenabilitatea și calitatea serviciilor sociale din România,
precum și pentru susținerea furnizorilor non-profit de servicii sociale în relația cu autoritățile publice.
FONSS are de 37 organizații neguvernamentale furnizoare de servicii sociale pentru toate categoriile de
persoane vulnerabile sau aflate în risc de marginalizare socială. Membrii federației operează în 12 județe
ale țării, pentru 4355 beneficiari și implementează 128 servicii sociale licențiate.
Caritas Romania este o organizatie neguvernamentala de tip confederatie, creata de cele 10 organizatii
Caritas active in Romania, acreditate ca furnizori de servicii sociale, cu scopul de a le reprezenta la nivel
national si international, de a initia și mentine un dialog pe probleme sociale, de sanatate si educatie cu
autoritatile centrale, de a sensibiliza publicul asupra situatiei categoriilor sociale vulnerabile prin
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campanii de advocacy, informare şi educare. Caritas Romania desfasoara actiuni de influențare a
politicilor sociale atat la nivel național cât ți european prin intermediul Caritas Europa, partener strategic
al Comisiei Europene în probleme sociale.
FONPC este o retea de 64 de ONG-uri din Romania care activeaza in domeniul protectiei si bunastarii
copilului, fiind principalul interlocutor specializat al statului in vederea elaborarii si redefinirii politicilor
publice pentru asigurarea bunastarii copilului din perspectiva drepturilor copilului, utilizand si
dezvoltand intr-un cadru coerent si comprehensiv, experienta si expertiza membrilor sai.
Reţeaua Dizabnet a fost înfiinţată în 2007 şi acţionează ca o platformă de comunicare şi reprezentare
pentru prestatorii de servicii sociale în domeniul dizabilităţii, în complementaritate cu organizaţiile care
reprezintă interesele şi drepturile persoanelor cu dizabilităţi şi în acord cu documentele internaţionale din
acest domeniu, în special Convenţia ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi. În prezent, reţeaua
are 106 de membri, organizaţii / instituții cu caracter privat şi public, unități protejate, cabinete
individuale, precum și experți independenți sau din domeniul universitar. Rețeaua Dizabnet este
reprezentată de către Federația Dizabnet (www.dizabnet.ro) din anul 2016 și a devenit membru EASPD din
anul 2017.
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