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FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca 

1.2 Facultatea Sociologie şi Asistenţă socială 

1.3 Departamentul Asistenţă Socială 

1.4 Domeniul de studii Asistenţă Socială 

1.5 Ciclul de studii Master  

1.6 Programul de studiu / Calificarea MANAGEMENTUL SERVICIILOR SOCIALE, MASTERAT 

EUROPEAN ÎN DREPTURILE COPILULUI, ASISTNȚĂ SOCIALĂ 

ȘI ECONOMIE SOCIALĂ 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei STRATEGII DE OBȚINERE DE FONDURI PENTRU ORGANIZAȚIILE 

NONPROFIT 

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Mihai-Bogdan Iovu 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf. univ. dr. Mihai-Bogdan Iovu 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul 2 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei OP 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 Din care: 3.2 curs 1 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 Din care: 3.5 curs 14 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp:                                                                         ore convenţionale 5*25 =125                               ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 33 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 28 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

Tutoriat 2 

Examinări  2 

Alte activităţi: cercetare 8 

3.7 Total ore studiu individual 83 

3.8 Total ore pe semestru 125 

3.9 Numărul de credite 5 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Nu sunt 

4.2 de competenţe  Nu sunt 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului  Calculator/laptop, boxe, videoproiector, conexiune internet, cont activ 

ROMÂNIA 

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA 

FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

DEPARTAMENTUL DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ 
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6. Competenţele specifice acumulate 

C
o
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  Cunoaşterea și înţelegerea conceptelor şi metodelor de bază implicate în strângerea de fonduri pentru 

sectorul non-profit și angajarea lor adecvată în comunicarea profesională:  

 Cunoasterea aprofundată a strategiilor de atragere a fondurilor specifice sectorului non-profit; 

 Utilizarea metodelor și tehnicilor  de atragere și obținere de fonduri specifice sectorului non-

profit din domeniul social; 

 Identificarea, analiza și soluţionarea unor probleme specifice, folosind instrumente specifice 

din domeniul managementului financiar; 

 Integrarea contextuală a strategiilor de strângere de fonduri la dinamicia actuală a pieței 

serviciilor sociale; 

 Dezvoltarea mecansimelor logice și de analiză cognitivă necesare previzionarii situațiilor 

financiare ale unui ONG. 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
a

n
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 Dezvoltarea unei atitudini critice în elaborarea/analiza/implementarea unei strategii de strângere de 

fonduri. 

 Dezvoltarea capacității de analiză a mediului extern și a identificării oportunităților de atragere de 

fonduri, precum și a amenințărilor venite din partea posibililor competitori. 

 Abilități de lucru în echipă. 

 Respectarea și dezvoltarea valorilor eticii profesionale. 
 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Curs introductiv. Prezentare tematică, obiective, cerinţe minimale Explicaţia  

2.  Sectorul non-profit din România: caracterizare generală 

- Definirea și funcțiile sectorului non-profit 

- Caracteristicile organizațiilor non-profit (non-distribuția profitului, 

autonomia, voluntariatul, nemisionarismul religios, apolitismul) 

- Tipuri de organizații non-profit 

prelegerea, explicaţia 

exemplificarea, 

conversaţia 

 

3. Finanțarea sectorului non-profit 

- Calități în strângerea de fonduri 

prelegerea, explicaţia 

exemplificarea, 

 

MsTeams  

5.2  De desfăşurare a 

laboratorului 

 Calculator/laptop,  boxe, conexiune internet, cont activ MsTeams   

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 
 Dobândirea unui set de informaţii teoretice și practice privind identificarea, 

dezvoltarea și evaluarea unor strategii de strângere de fonduri necesare 

funcționării unui ONG.  

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

 

 

 

 

A. Obiective cognitive 

1. Explicarea rolului sectorului non profit în lovrarea serviciilor sociale din România 

2. Însușirea principalelor strategii de strângere de fonduri pentru sectorul non-profit 

(ex. contizația, donația, sponsorizarea, mecanismul de impozitare a 

venitului/profitului, organizarea de evenimente speciale);  

B. Obiective procedurale 

1. Identificarea unor modalităţi concrete de acţiune privind strângerea de fonduri 

pentru categorii diverse de beneficiari;  

2. Construirea unui plan de strângere de fonduri pentru o situație concretă 

identificată; 

3. Utilizarea unor metode de autoevaluare a propriei activităţi de învăţare; 

C. Obiective atitudinale 

1. Evaluarea critică a strategiilor și tehnicilor de strângere de fonduri expuse;  

2. Respectarea normelor de deontologie profesională, fundamentate pe opţiuni 

valorice explicite; 

3. Cooperarea în echipe de lucru pentru rezolvarea diferitelor sarcini de învăţare. 
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- Principii generale ale strângerii de fonduri 

- Tipuri de mesaje ale campaniilor de strângere de fonduri 

- Tipologia surselor de finanțare 

conversaţia 

4. Filosofia strângerii de fonuri prelegerea, explicaţia 

exemplificarea, 

conversaţia 

 

5. Surse de strângere de fonduri (I): 

- Cotizațiile membrilor 

- Donațiile individuale 

- Donațiile prin deduceri salariale 

- Impozitare  

prelegerea, explicaţia 

exemplificarea, 

conversaţia 

  

6. Surse de strângere de fonduri (II): sponsorizarea 

- Sponsorizarea (definiție, procedură) 

- Mapa de sponsorizare (cererea de sponsorizare, portofoliul organizației, 

scrisoarea de mulțumire) 

prelegerea, explicaţia 

exemplificarea, 

conversaţia 

 

7.  Surse de strângere de fonduri (III) 

- Organizarea de evenimente speciale (planificare, evaluare) 

prelegerea, explicaţia 

exemplificarea, 

conversaţia 

 

8. Surse de strângere de fonduri (IV): bugetul național și local, subvenții, 

competiții de proiecte 

prelegerea, explicaţia 

exemplificarea, 

conversaţia 

 

9. Canale și tehnici de marketing în strângerea de fonduri 

- Tehnici de marketing offline 

- Tehnici de marketing online 

prelegerea, explicaţia 

exemplificarea, 

conversaţia 

 

10. Planificarea unei campanii de strângere de fonduri 

- Elaborarea unei strategii de fundraising 

- Instrumente de analiză a produselor de fundraising (matricea Boston, 

SWOT, STEEP, STEEPLE) 

prelegerea, explicaţia 

exemplificarea, 

conversaţia 

 

11. Asigurarea resurselor financiare pe termen lung ale organizației 

-Sustenabilitate financiară: definiție, principii 

prelegerea, explicaţia 

exemplificarea, 

conversaţia 

 

12. Prezentare temă individuală   

 

explicaţia 

exemplificarea, 

demonstratia 

 

13. Prezentare temă individuală   

 

explicaţia 

exemplificarea, 

demonstratia 

 

14. Curs final (recapitulare și clarificarea punctajelor) 

 

prelegerea, explicaţia 

exemplificarea, 

conversaţia 

  

Bibliografie pentru curs: 

Allan, J. (2009). Event planning. The Ultimate Guide to Successful Meetings, Corporate Events, Fund-Raising 

Galas, Conferences, Conventions, Incentives and Other Events. John Wiley and Sons 

Bray, I. (2010). Effective fundraising for nonprofits : real-world strategies that work. Berkeley, Califorinia: Nolo 

Press. 

Jordan, R.R. & Quynn, K.L. (2009). Planned giving. A guide to fundraisng and phylantropy. New Jersey: Wiley and 

Sons Ltd. 

Mutz, J. & Murray, K. (2010). Fundraising for dummies. Wiley Publishing 

Norton, M. (2009). The worldwide fundraiser's handbook : a resource mobilisation guide for NGOs and community 

organisations. London : The Directory of Social Change. 

Neagu, G., Ghiocea, O., Trifon, M., Rusu, O., & Stănila, G. (2019). Mecanismele de finanțare publică a activităților 

nonprofit. Raport de evaluare. București: Asociația Centrul pentru Legislație Nonprofit  

Pettey, J.G. (ed.) (2013). Nonprofit Fundraisng Strategy. A guide to Guide to Ethical Decision Making and Regulation 

for Nonprofit Organizations. New Jersey: John Wiley & Sons 

Sargeant, A., Shang, J. & assoc. (2010). Fundraising principles and practice. John Wiley & Sons, Inc 

Stevenson, S.C. (ed) (2013). Fundraising for Beginners: Essential Procedures for Getting a Fundraising Program Up 
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and Running. Jossey-Bass 

Weinstein, S. (2009). The complete guide to fundraising management. New Jersey : John Wiley & Sons. 

8.2 Laborator  Metode de predare Observaţii 

1. Laborator introductiv – prezentarea tematicii de seminar, a 

bibliografiei, a modalităţii de desfăşurare şi de notare 

explicaţia  

 

2. Tipuri de organizatii non-profit în România (caractersitici generale) 

 

 

exemplificarea, 

problematizarea, 

conversaţia, 

descoperirea dirijată, 

lucrul în grup 

 

3. Educație financiară pentru ONG exemplificarea, 

problematizarea, 

conversaţia, 

descoperirea dirijată, 

lucrul în grup 

 

4. Caracteristici ale strângerii de fonduri 

- Motivații ale strângerii de finduri 

- Aspecte etice ale strângerii de fonduri  

exemplificarea, 

problematizarea, 

conversaţia, 

descoperirea dirijată, 

lucrul în grup 

Studenţii se vor 

pregăti înainte de 

seminar 

parcurgând 

materialul 

recomandat la 

bibliografie 

5. Tehnici de strângere de fonduri 

- Solicitarea personală 

- Solicitarea telefonică 

- Solicitarea prin poștă 

- Solicitarea prin media 

exemplificarea, 

problematizarea, 

conversaţia, 

descoperirea dirijată, 

lucrul în grup 

Studenţii se vor 

pregăti înainte de 

seminar 

parcurgând 

materialul 

recomandat la 

bibliografie 

6-8. Strategii de strângere de fonduri: exerciții 

- Construirea unor campanii specifice privind cotizațiile, donațiile, 

sponsorizările, mecanism 2% și 20%, organizarea de evenimente 

 

exemplificarea, 

problematizarea, 

conversaţia, 

descoperirea dirijată, 

lucrul în grup 

Studenţii se vor 

pregăti înainte de 

seminar 

parcurgând 

materialul 

recomandat la 

bibliografie 

9-10.  Proiectul de finanțare  

- Etapele elaborării cererilor de finanţare şi managementul donaţiilor 

(granturilor)Fundraising 

conversaţia  Studenţii vor 

prezenta tema 

individuală 

corespunzătoare 

seminarului 

11-12. Prezentare teme individuale conversaţia Studenţii vor 

prezenta tema 

individuală 

corespunzătoare 

seminarului 

13-14. Laborator final, clarificare punctaje explicația  

Bibliografie pentru laborator: 

Arustei, C., Manolescu, I., & Apostoaie, C.M. (2014). The role of non-governamental organizations as a change 

promoter within European policies. Center for European Studies. Al. I Cuza University Iași. Disponibil la adresa: 

http://cse.uaic.ro/eurint/proceedings/index_htm_files/EURINT2014_ARU.pdf  

Asociația TechSoup (2015). ABC de educție financiară pentru ONG-iști începători. TechSoup ING. Disponibil la 

adresa http://educatiefinanciara.techsoup.ro/ 

Asociația TechSoup (2015). Obiceiuri sănătoase pentru finanțele unui ONG. TechSoup ING. Disponibil la adresa 

http://educatiefinanciara.techsoup.ro/ 
Bibliografie (continuare): 

http://cse.uaic.ro/eurint/proceedings/index_htm_files/EURINT2014_ARU.pdf
http://educatiefinanciara.techsoup.ro/
http://educatiefinanciara.techsoup.ro/
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Bădilă, A., Lisetchi, M., Olteanu, I., & Ticiu, R. (2002). Organizatii neguvernamentale. Ghid practic. Timișoara: ed. 

Brumar. 

Cace, S., Nicolăescu, V., Anton, A., & Rotaru, S. (2011). Organizațiile neguvernamentale și economia socială. 

Manual de intervenție. București: ed. Expert. Disponibil la adresa http://proactiv-

org.ro/files/organizatiile_neguvernamentale_si_economia_sociala.pdf  

Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile (FDSC) (2010). Romania 2010. Sectorul neguvernamental: profil, 

tendințe, provocări. București: Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile (pp. 57-82). Disponibil la adresa:  

http://www.fdsc.ro/library/conferinta%20vio%207%20oct/Romania%202010_Sectorul%20neguvernamental1.pdf 

Aspecte organizatorice, gestionarea situaţiilor excepţionale 

 Prezenţa la întâlniri: 5 prezențe obligatorii în cadrul activităților derulate pe platforma MsTeams. Mai puțin de 5 

prezențe înseamnă pierderea punctajului alocat seminarului, deci nota maximă care va putea fi obținută (atât în 

sesiunea normală cât și în restanță) este 8 (opt).  

 Realizarea temelor de seminar – opțională. Temele de seminar valorează 20% din nota finală. În cazul 

nerealizării acesteia, studentul poate participa la examen, însă va pierde punctajul alocat temei (2p).  

 Pentru mărirea și restanțe, studentul va susține un examen scris în sesiunea de restanțe. Tema de seminar nu va 

utea fi refăcută Se va păstra nota mai mare, dacă aceasta a fost obținută anterior. 

 Temele se realizează la calculator, TNR-12, spaţiere la un rând şi jumătate, utilizând diacrticele şi stilul 

aliniat (justified). Se vor respecta de asemenea standardele APA
1
 de redactare a uui text scris. Temele vor fi 

încărcate obligatoriu pe platforma MsTeams respectând termenele precizate. Titularul își rezervă dreptul de a dnu 

lua în considerare temele care nu respectă termenele și de a depuncta cu până la jumătate din punctaj 

nerespectarea cerințelor de redactare. 

 Plagiatul şi fraudele: se vor lua măsurile impuse de regulamentele UBB. 

 Contestaţiile se fac în maxim 24 ore după afişarea rezultatelor pe platformă sau pe grupul de discuţii. Se va 

respecta procedura FSAS privind contestațiile. 

 Comunicarea cu titularul de seminar și transmiterea tuturor temelor în format electronic se realizează prin 

intermediul platformei MsTeams sau în cadrul orelor de consultații 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 Conţinutul disciplinei urmăreşte formarea unei baze teoretice şi practice privind strângerea de fonduri și 

asigurarea resurselor pe termen lung în cadrul organizațiilor neguvernamentale, fără scop lucrativ.     

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din 

nota finală 

10.4 Curs Organizarea/structura lucrării, 

capacitatea de  

analiză şi sinteză, utilizarea 

exemplelor în susţinerea 

argumentelor ştiinţifice, 

claritatea şi coerenţa 

exprimării. 

Examen scris final din tematica 

parcursă în cadrul întâlnirilor - online 

80% 

10.5 Seminar/laborator Coerența argumentelor, 

prezentarea proiectului 

Temă individuală încărcată pe 

platforma de învățare 

20% 

10.6 Standard minim de performanţă 

 Participarea la mai mult de 5 întâlniri (online) și promovarea examenului scris din sesiune (5p) 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

    01.09.2020        Conf. dr. Mihai-Bogdan Iovu    Conf. dr. Mihai-Bogdan Iovu 

 

Data avizării în departament                            Semnătura directorului de departament  

    15.09.2020 

                                                           

1
 Consultă http://www.apastyle.org/ sau http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/ 

http://proactiv-org.ro/files/organizatiile_neguvernamentale_si_economia_sociala.pdf
http://proactiv-org.ro/files/organizatiile_neguvernamentale_si_economia_sociala.pdf
http://www.fdsc.ro/library/conferinta%20vio%207%20oct/Romania%202010_Sectorul%20neguvernamental1.pdf
http://www.apastyle.org/

