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Despre Fond 

Fondul pentru Democrație este primul fond civic din România, gestionat transparent și 

participativ. În 2018 am câștigat locul I la Gala Societății Civile, la categoria Inițiative 

Cetățenești. 

 

Credem că o democrație transparentă, onestă și reprezentativă costă timp și bani. 

Am văzut cu toții că ea nu este un dat și că singurii care o pot apăra sunt cetățenii ei implicați. 

Mulți oameni vor să se implice, dar nu știu cum sau nu au timp, așa că pot face acest transfer 

de responsabilitate printr-un fel de abonament lunar într-un fond care pune umărul la apărarea 

democrației. 

 

Fondul nu are ca scop principal implementarea proiectelor proprii ci susținerea unor proiecte și 

organizații noi sau deja existente. Nu ne propunem să devenim jurnaliști sau să generăm 

inițiative legislative, ci să susținem financiar oamenii și organizațiile competente. Membrii 

comunității vor putea veni de asemenea cu idei de proiecte care pot fi finanțate. 

 

 



Scopul și obiectivele 

Fondul pentru democrație are 2 direcții mari de acțiune: 

Dezvoltarea financiară și administrarea transparentă a fondului 

& 

Direcționarea eficientă și transparentă a fondurilor către proiectele de impact selectate 

 

Fondul pentru Democrație a investit în proiecte axate pe următoarele direcții: Consolidarea 

societății civile, educația și implicarea civică,  Independența presei și combaterea manipulării 

presei și a “datelor alternative”, Echilibrul și separația puterilor în stat, Profesionalizarea 

actualei și viitoarei clasei politice.  

 

Fondul pentru democrație își propune să fie primul fond civic în care donatorii sunt mai ales 

persoane fizice, care aleg să doneze (recurent) o anumită sumă de bani, pentru un scop 

comun al comunității, urmând direcțiile sale strategice. Gestionarea fondului se face în mod 

transparent și participativ. 



Cifrele 

Fondului 

2016-2018 

880 300 
DONATORI 

DONATORI 

RECURENȚI 

18 
PROIECTE 

FINANȚATE 

6 
PROFESIONIȘTI 

ÎN BOARD 

240k 
LEI DONAȚI 

2,7k 
LIKEuri pe 

FACEBOOK 



Cifrele Fondului 2018 

Mai jos vă prezentăm situația financiară a Fondului, sumele gestionate în acest an. 

 

Înainte de toate, rețineți cele trei situații cu care vă veți confrunta în următorul tabel:  

Donații primite de Fond: Aici includem atât donațiile recurente, cât și cele individuale pe care le primim prin 

cele 3 canale: direct în conturile EUR/RON, cele încasate prin Mobil Pay, cele încasate prin Paypal.  

 

Sume alocate proiectelor finanțate: Aceste cheluieli se calculeaza lunar. Sunt proiecte care primesc 

finantarea in 2-4 transe, în funcție de durata proiectului. Nu există niciun proiect care sa fi primit toți banii dintr-

o singură tranșă. Daca sunt întârzieri în desfășurarea proiectului, se întârzie și plățile din partea noastră, iar 

dacă proiectele nu își îndeplinesc toate obiectivele conform aplicației, primesc bani proporțional cu cele 

îndeplinite. 

  

Cheltuieli: Aici sunt incluse cheltuielile administrative si cele de contabilitate lunara, cheltuieli ocazionate de 

plati si transferuri bancare, comisioane bancare. Tot aici sunt incluse si alte evenimente sau actiuni specifice 

ale fondului, cum sunt proiectele de reacție rapidă. 

 

Total sume donate către FpD: 209.700 RON 

Total sume alocate proiectelor: 94.700 RON 

Total cheltuieli: 25.000 RON 

 

Total disponibil 2019: 90.000 RON 
*Sumele sunt rotunjite în sus 

 

 



Cifrele Fondului 2018 

Luna Donații Sume pentru proiecte Cheltuieli 

ianuarie 17320 0 2080 

februarie 20370 0 2040 

martie 15380 8600 2390 

aprilie 13260 0 1985 

mai 19780 0 1970 

iunie 15890 7840 1970 

iulie 13460 13800 1930 

august 14510 32100 2010 

septembrie 35590 0 2490 

octombrie 17730 26555 2070 

noiembrie 13000 0 1950 

decembrie 13400 5800 1930 



• 

Proiecte finanțate de  

Fondul pentru Democrație 



2018 

Au fost înscrise 33 de idei, toate respectând direcțiile anunțate ale Fondului, iar 5 au fost selectate pentru 

finanțare în acest moment. Toate proiectele au fost foarte bune și în același timp diverse, din multe regiuni 

ale țarii. Suma finală acordată în această rundă de finanțare a fost de 120.000 RON, iar proiectele sunt in 

derulare.  

Proiectele au fost selectate pe baza scorului obținut în urma votului board-ului și al comunității de donatori, 

fără de care toate acestea nu ar fi fost posibile. Vă încurajăm și de aceasta dată să citiți cu atenție proiectele 

câștigătoare și să povestiți despre ele mai departe. Nu uitați să le spuneți și că mulțumită vouă, membrilor 

donatori, aceste proiecte se vor realiza și vor face România un pic mai bună pentru fiecare dintre noi. 

• WAW- WISTLEBLOWERS ACTION WAY, Asociația Freedom Smile 

• #ROMÂNIA LA PURTĂTOR, Asociația RISE Project 

• OPEN DATA ALBA IULIA, Asociația Civic Tech 

• CAPITALISMUL DE STAT, Asociația G4Media 

• HBP – HARTA BANILOR PUBLICI, Asociația Inițiativa România 



Școala pentru democrație 

 
 
 
 
 
 

 

De la școală, pentru școală pe fondulpentrudemocratie.ro 

https://fondulpentrudemocratie.ro/de-la-scoala-despre-scoala/


Tabăra de activism CRIM 

 
 
 
 
 
 

 

Despre tabăra de activism pe fondulpentrudemocratie.ro 

https://fondulpentrudemocratie.ro/mihail-bumbes-despre-tabara-de-activism-crim/


Documentaria 

 
 
 
 
 
 

 

Unde duce frica? pe fondulpentrudemocratie.ro 

https://fondulpentrudemocratie.ro/unde-duce-frica/


Alte exemple 

• Educație: Școala pentru Democrație, Tabăra de Activism CRIM 

• Comunitare: Inițiativa pentru Mediaș, Grupuri Civice pentru Oraș, Open Data Alba Iulia, 

WAW – Whistleblowers Action Way 

• Jurnalistice: Recorder, Să fie lumină, Crime and punishment, La periferie, Capitalismul de 

stat. Cum funcționează firmele înființate de primării, #România_la_purtător 

• Date și administrație: Barometrul de opinie publică, Transparența.gov, Ne reprezintă 2.0, 

HBP – Harta Banilor Publici. 

Detalii despre toate proiectele susținute de Fond,  

de la aplicații la rezultate,  

găsiți aici, pe site-ul fondulpentrudemocratie.ro 

https://fondulpentrudemocratie.ro/proiecte-selectate/


Proiecte de reacție rapidă 

 
 
 
 
 
 

 

Mai multe despre studiu. 

O singură Românie – Studiu despre atitudinea românilor cu 

privire la amnistie și grațiere. 

 

Studiul a fost realizat în perioada 4-11 decembrie 2018 de către 

ISSPOL, prin metoda CATI, pe un eșantion reprezentativ național de 

1064 de persoane și are o marjă de eroare de 3%. Rezultatele arată o 

uniformitate și unitate a opiniilor cu privire la amnistie și grațiere, 

precum și a raportării la corupție: 
• 91% dintre români se opun grațierii infractorilor condamnați pentru 

corupție, respectiv amnistiei faptelor de corupție; 

• 87% dintre românii care au votat cu PSD/ALDE/UDMR la alegerile 

parlamentare din 2016 se opun grațierii și amnistiei; 

• 63% dintre români consideră că pedepsele pentru corupție sunt prea mici; 

• 73% dintre români consideră că viața lor este afectată de corupție în 

proporție mare și foarte mare; 

• 80% dintre români consideră că lupta anticorupție este importantă pentru 

ei; 

• 57% dintre români consideră ca fiind „rea” eliberarea deținuților prin 

recursul compensatoriu. 

https://fondulpentrudemocratie.ro/o-singura-romanie-studiu-despre-atitudinea-romanilor-cu-privire-la-amnistie-si-gratiere/


Au scris despre Fond 

• Republica - https://goo.gl/nuP5aw 

 

• Gala Societății Civile - http://www.galasocietatiicivile.ro/stiri/finantari/120-000-de-lei-

pentru-proiecte-civice-care-fac-romania-mai-buna-17741.html 

 

• Știri ONG - https://www.stiri.ong/ong/sub-lupa/de-la-cetateni-putere-fondul-pentru-de 

 

• Start-up.ro - https://start-up.ro/120-000-de-lei-pentru-idei-care-sustin-democratia-din-

romania/ 

 

• Agerpress - https://www1.agerpres.ro/comunicate/2017/07/19/comunicat-de-presa-fondul-

pentru-democratie-17-10-02 

 

• Vice.com - https://www.vice.com/ro/article/gyb4pq/cum-poti-sa-primesti-bani-ca-sa-faci-

romania-mai-putin-nasoala 
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Hai să vorbim! 

www.fondulpentrudemocratie.ro 

contact@fondulpentrudemocratie.ro 
Suntem și pe Facebook 

https://fondulpentrudemocratie.ro/
https://www.facebook.com/FondulPentruDemocratie/

