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Prefata 

De ce este nevoie de TeleCentre? 
 
Perioada comunista a marcat profund evolutia comunitatilor rurale din România. Ca o consecinta a politicii 
deliberate de distrugere a satului, a depopularii, a infrastructurilor deficitare si a izolarii informationale, 
situatia economico - sociala a mediului rural s-a degradat în timp iar reforma politica greoaie si tranzitia 
spre o economie de piata au facut ca situatia sa nu se îmbunatateasca radical nici dupa 1989. Experienta 
în dezvoltare rurala a Centrului de Resurse CREST, a partenerilor si colaboratorilor sai, arata ca exista un 
numar de comunitati în continua crestere, comunitati active si interesate în propria dezvoltare, însa 
acestea nu dispun de cunostintele necesare initierii si dezvoltarii unor programe de dezvoltare 
comunitara. Idea de baza a acestui program este principiul conform caruia problemele locale trebuiesc 
solutionate chiar de catre comunitate iar TeleCentrul poate reprezenta un mijloc eficient pentru a realiza 
acest lucru. Scoaterea comunitatilor rurale din izolarea informationala si crearea unui sistem de informare-
comunicare eficient prin TeleCentru va facilita dezvoltarea economica prin identificarea si exploatarea 
unor resurse si oportunitati pâna acum inaccesibile: finantari, know-how, piete de desfacere. 

Ce este Centrul de Resurse CREST? 
 
Societatea democratica presupune existenta unor cetateni activi si responsabili, un sistem politic 
pluripartit, o economie de piata concurentiala si un sector nonprofit puternic. În atingerea acestui ideal 
entuziasmul si ideile bune nu sunt suficiente daca lipsesc mijloacele necesare pentru a le pune în valoare. 
Aceasta necesitate de a gasi un raspuns întrebarilor "Cum?" si "Cu ce?" a condus la înfiintarea CREST în 
anul 1998 ca un program al Fundatiei Hygeia, un Centru de Resurse menit sa satisfaca, prin formare si 
informare, cerintele institutiilor de stat, agentilor economici si organizatiilor neguvernamentale. În luna 
octombrie 2002 CREST a dobândit personalitate juridica proprie. Activitatile, proiectele si programele 
CREST initiate pâna la sfârsitul anului 2002 se finalizeaza sub egida Fundatiei Hygeia, cele începute din 
anul 2003 se deruleaza sub tutela Asociatiei Centrul de Resurse CREST.  
 
Principalele obiective ale Centrului de Resurse CREST sunt:  

• Promovarea, elaborarea si derularea de activitati, proiecte, programe care vizeaza dezvoltarea 
durabila a societatii românesti; 

• Dezvoltarea strategica a organizatiilor neguvernamentale; 
• Dezvoltarea sectorului for profit în vederea sustinerii sferei civile de catre acest sector; 
• Sprijinirea si sustinerea dezvoltarii capacitatii autoritatilor publice, respectiv institutiilor de stat în 

vederea rezolvarii problemelor comunitare.  

Cui se adreseaza acest ghid? 
 
Aceasta publicatie are ca obiectiv informarea ONG-urilor din mediul rural despre oportunitatile de 
dezvoltare a unui centru de resurse în mediul rural, care sa asigure programe de informare si instruire în 
comunitatile unde functioneaza. 
Acest material poate fi folosit atât de organizatiile neguvernamenale din mediul rural si urban cât si de 
autoritatile locale, care vor sa-si organizeze mai bine activitatea si sa raspunda nevoilor comunitatii sau 
doresc sa înfiinteze un serviciu de tip TeleCentru si au nevoie de îndrumari si informatii concrete. 
Si nu în ultimul rând acest material poate fi privit ca si o concluzionare a celor 5 ani de experienta, a 
eforturilor depuse pentru sustinerea dezvoltarii de TeleCentre în România. De aceea materialul cuprinde 
exemple concrete din viata TeleCentrelor. 
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Introducere 
 

Cum este structurat acest material? 
 

Acest ghid cuprinde doua parti:  
A. Partea întâi – Ghid de înfiintare si dezvoltare a unui TeleCentru 
B. Partea a doua – Reteaua de TeleCentre din România 

Prima parte a ghidului cuprinde etapele de înfiintare si dezvoltare a unui TeleCentru, îmbinând 
perspectiva dezvoltarii comunitare, a serviciilor oferite pentru comunitate, perspectiva legislativa si 
perspectiva managementului. Cea de-a doua parte se refera la reteaua TeleCentrelor din România.  
 

Prima parte 
 

În cadrul primei parti sunt parcurse toate etapele care trebuie urmate pentru cei care doresc sa înfiinteze 
TeleCentre sau îsi propun sa le dezvolte sau sa le asigure durabilitatea.  
 
Primele trei capitole  (1. Identificarea grupului de initiativa la nivelul comunitatii; 2. Planificarea 
participativa; 3. Evaluarea nevoilor comunitatii) se adreseaza acelora care sunt la început de drum si 
doresc sa faca primii pasi pentru a înfiinta un TeleCentru.  
 
În cazul în care exista deja format un grup de oameni interesati de TeleCentru si s-a elaborat un plan 
participativ de dezvoltare a TeleCentrului, dar nu exista înca o organizatie neguvernamentala care sa 
gazduiasca TeleCentrul la nivel de comunitate, parcurgeti procedurile legislative de înfiintare a unei 
organizatii neguvernamentale descrise în capitolul patru ( 4. Înfiintarea unei organizatii non 
guvernamentale).  
 

Acele persoane, grupuri de initiativa sau organizatii neguvernamentale, care de-a lungul experientei lor au 
consultat comunitatea si au ajuns la concluzia ca doresc sa desfasoare si activitati de dezvoltare 
comunitara prin intermediul TeleCentrului în organizatii nonguvernamentale la nivelul comunitatii, vor afla 
începând de la capitolul cinci pâna la capitolul zece informatii, sugestii, exemple referitoare la modul  cum 
sa procedeze. ( 5. Dezvoltarea echipei operationale; 6 .Contabilitate si proceduri financiare, fiscalitate; 7. 
Activitati de relatii publice (promovare, informare); 8. Dezvoltarea unui serviciu; 9. Monitorizarea si 
evaluarea activitatilor; 10. Dezvoltarea de parteneriate).  
În cele sase capitole sunt descrise procedurile si metodele pentru initierea, derularea si promovarea unui 
serviciu în cadrul TeleCentrului. Aceste capitole se refera la dezvoltare institutionala si manageriala, care 
asigura, pe termen lung, durabilitatea si succesul activitatilor si serviciilor derulate sub sigla TeleCentrelor.    
 

Capitolele din prima parte a materialului, care se refera la înfiintarea si dezvoltarea unui TeleCentru sunt 
structurate în felul urmator: în prima parte este o prezentare mai mult teoretica, descriptiva a tematicii 
discutate, urmata de exemple concrete din viata TeleCentrelor existente. Dupa aceea urmeaza doua 
rubrici scurte: una de sfaturi practice, aspecte de retinut referitoare la subiectul discutat, iar cea de-a doua 
contine cuvintele cheie ale capitolului. La finalul fiecarui capitol veti gasi si un îndrumator practic, un sir de 
întrebari care va vor ajuta sa puneti în practica cele prezentate în prima parte teoretica.   
 

A doua parte 
 

Cea de-a doua parte se refera la reteaua existenta a TeleCentrelor din România, prezentând reteaua si 
proiectele comune derulate de catre TeleCentre în cadrul programului Centrului de Resurse CREST 
„TeleCentrul – Inima Comunitatii”. Tot în a doua parte este prezentata procedura de acreditare a 
TeleCentrelor, adica dobândirea dreptului de folosire a denumirii de TeleCentru, drept care trebuie 
solicitat de catre institutia care urmeaza sa gazduiasca TeleCentrul. La finalul celei de a doua parti sunt 
câteva descrieri ale TeleCentrelor membre a retelei TeleCentrelor din România, precum si datele de 
contact ale TeleCentrelor existente în România.  
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Ce este un TeleCentru? 
 

 
În anul 2000 Fundatia Hygeia si Centrul de Resurse CREST au initiat programul “TeleCentrul – Inima 
Comunitatii”, în parteneriat cu Asociatia Sequoia din Franta si Centrul de Asistenta Rurala prin care se 
urmareste dezvoltarea (economica, sociala si culturala) a comunitatilor beneficiare prin sprijinirea înfiintarii 
si functionarii unor centre de resurse denumite TeleCentre.  
 
TeleCentrul reprezinta un spatiu confortabil, primitor, cu un personal propriu care îl informeaza si îl ajuta 
pe vizitator în problemele sale din viata de zi cu zi. În functie de nevoile locale, TeleCentrele pot oferi 
servicii în urmatoarele domenii: infrastructura, resurse umane, economie, turism, dezvoltare comunitara, 
cooperare transfrontaliera, cultura, sectorul civil, mediul înconjurator. Dezvoltarea comunitara se bazeaza 
primordial pe atitudinea cetatenilor fata de problemele cu care se confrunta si de modul în care se implica 
în luarea deciziilor privind gestionarea resurselor proprii. Progresul economico-social este conditionat de 
aparitia si punerea în practica a initiativelor locale. TeleCentrele pot sprijini aceste initiative devenind 
intermediari între comunitate, informatie si oportunitati. 
 
In acceptiunea Fundatiei Hygeia, a Centrului de Resurse CREST si a Centrului de Asistenta Rurala, 
principiile de functionare ce stau la baza unei structuri de tip TeleCentru sunt urmatoarele: 
 

1. Are utilitate publica, oferta de servicii se adreseaza tuturor membrilor comunitatii, fara discriminari 
de orice natura; 

2. Profilul sau este multifunctional, cu servicii de calitate, permanent adaptate necesitatilor 
comunitatii; 

3. Reprezinta un forum si catalizator al comunitatii, actionând în mod responsabil;  
4. Asigura promovarea si utilizarea unor tehnologii moderne de comunicare si instruire. 
 

Caracteristicile tehnice minime ale unui structuri de tip TeleCentru sunt urmatoarele: 
 

1. Organizatia care gazduieste TeleCentrul trebuie sa aiba personalitate juridica. 
2. Existenta unei persoane responsabile de activitatea TeleCentrului 
3. Existenta unui spatiu separat de functionare pus la dispozitia TeleCentrului 
4. Ofera minimum 5 servicii permanente comunitatii  
5. Existenta a cel putin unei resurse informationale permanente 
6. Existenta unei dotari tehnice minime (2 calculatore si o imprimanta) 
7. Existenta unui orar de functionare de minim 2 ore pe zi, timp de cinci zile pe saptamâna. 

 

Exista si o pagina de internet (www.telecentru.ro), unde puteti gasi informatii si descrieri ale unor 
TeleCentre existente în România.  
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Grupul de Initiativa 

 
Nici unul dintre noi nu este mai inteligent ca noi toti laolalta  

Autor necunoscut 
 

 
 
 

Orice idee de proiect sau actiune pleaca de la initiativa cuiva: o persoana din comunitate, o organizatie de 
sprijin, primarie sau o alta institutie locala. Dezvoltarea unui TeleCentru este un proiect care de cele mai 
multe ori depaseste capacitatea si energia unui individ, oricât de motivat ar fi acesta. Ar trebui sa fie un 
efort de echipa si poate cel mai important, ar trebui sa fie o echipa a comunitatii pentru ca aici se cunosc 
cel mai bine nevoile dar si solutiile pe care ar putea sa le aduca TeleCentrul la aceste nevoi.   
 
În continuare ne vom referi la modalitatile prin care putem sa construim un grup de initiativa în jurul ideii 
de TeleCentru si cum ar putea acest grup sa lucreze pentru a transpune în practica aceasta idee.   
 
De ce este nevoie de Grup de Initiativa?   
 
Sa presupunem ca ati auzit ca în comuna vecina, de curând s-a deschis în cadrul Caminului Cultural un 
TeleCentru la care cei interesati pot sa apeleze pentru a urma cursuri de informatica. Vi se pare o idee 
foarte buna, ba chiar credeti ca în comuna dvs. ati putea organiza vizionari periodice de filme 
documentare pentru ca unul dintre fii satului este si director la un post de televiziune si poate facilita 
accesul la anumite documentare.  
 
Pentru a prelua idea aveti nevoie de informatii despre modul în care functioneaza un TeleCentru. Ati 
putea participa la un program de pregatire special pentru a învata cum sa dezvoltati si sa conduceti 
TeleCentrul. Dar ar trebui si sa identificati un spatiu potrivit pentru gazduirea lui. Si sa gasiti resurse 
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pentru amenajare, pentru achizitionarea echipamentului necesar. Ba mai mult, trebuie sa îl convingeti pe 
primar ca este o idee buna si ca ar putea sa va sprijine într-un fel.  
 
Deja cred ca v-ati descurajat. Sunt prea multe lucruri de facut si aveti oricum serviciul dvs. pe care nu 
puteti sa îl neglijati.  
 
Dar daca.... si alte persoane din comuna ar fi interesate si dispuse sa contribuie la demararea proiectului.  
Profesorul de geografie, poate si cel de matematica. Si de ce nu, tinerii aceia care îsi împrumuta toata 
ziua CD-uri cu muzica. Si poate mai sunt si altii. Cu siguranta împreuna aveti mai multe sanse sa creati 
acest TeleCentru.  
 
Într-un grup, membrii împart responsabilitatile, se cumuleaza resurse, idei si experienta, se creeaza 
energie si motivatie, se sustin unii pe ceilalti si aduna puterea de a trece mai usor peste obstacole.   

Ce este un grup de initiativa? 
 
Grupul de initiativa reprezinta o structura informala a acelor oameni din comunitate care sunt motivati de o 
idee si care actioneaza în beneficiul comunitatii pentru solutionarea unor probleme de interes local.  
 
Când ne referim la grupul de initiativa avem în vedere oameni care lucreaza împreuna pentru a atinge un 
obiectiv comun, un anumit rezultat. Acest grup de oameni au un motiv pentru a lucra împreuna: au nevoie 
de experienta, de abilitatile si angajamentul fiecaruia dintre ei pentru a atinge obiectivul comun. De 
asemenea acestia sunt convinsi ca muncind împreuna pot sa ia decizii mai eficiente decât daca ar munci 
separat. 
 
TeleCentrul poate fi o cale prin care nevoile membrilor comunitatii pot fi satisfacute. TeleCentrul poate fi si 
un obiectiv de realizat pentru acei câtiva locuitori care doresc sa schimbe ceva în comunitatea lor punând 
la un loc priceperea fiecaruia si urmând toti aceeasi directie.  
 
Grupul de initiativa poate avea între 5 si 15 de persoane, uneori chiar si mai multe. Fiecare va avea o 
anumita motivatie de a se implica în viata comunitatii dar, ca sa se adune si sa lucreze împreuna, trebuie 
sa aiba credinta ca interesul lor individual va fi satisfacut prin atingerea obiectivului comun.  

Care este rolul Grupului de Initiativa? 
 
În functie de etapele de dezvoltare a TeleCentrului, Grupul de Initiativa va avea roluri si functii diferite. În 
timp, va juca rolul de lider, organizator, mobilizator, promotor, monitor, evaluator.  
 
În prima etapa, de initiere a TeleCentrului, Grupul de Initiativa trebuie sa se axeze în special pe 
promovarea ideii de TeleCentru si pe consultarea comunitatii cu privire la utilitatea TeleCentrului.  Astfel: 

• Aduce în comunitate informatii relevante despre scopul si functiile TeleCentrului; 
• Initiaza un proces de consultare a comunitatii cu privire la nevoile acesteia care pot fi satisfacute 

prin serviciile oferite de TeleCentru; 
• Analizeaza resursele financiare si umane ale comunitatii pentru a decide asupra demararii 

TeleCentrului; 
• Elaboreaza un proces de planificare participativa pentru dezvoltarea comunitatii; 
• Organizeaza întâlniri cu membrii comunitatii pentru a-i implica în procesul de planificare a 

TeleCentrului. 
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În cea de-a doua etapa de construire a TeleCentrului, rolul Grupului de Initiativa se va muta de la 
promotor si facilitator, catre rolul de bun organizator pentru realizarea TeleCentrului. Astfel:  

• Decide asupra functiilor si serviciilor pe care le va furniza TeleCentrul; 
• Cauta activ resurse financiare, umane, materiale pentru a pune în practica planul TeleCentrului; 
• Comunica cu alte institutii si organizatii din comunitate pentru a stabili eventuale parteneriate 

pentru TeleCentru; 
• Informeaza permanent membrii comunitatii cu privire la progresul sau obstacolele în realizarea 

TeleCentrului; 
• Mobilizeaza voluntari pentru realizarea activitatilor de amenajare a spatiului TeleCentrului dar si 

pentru oferirea serviciilor sale permanente; 
• Creeaza o structura de coordonare si management permanent a TeleCentrului. 

 
În cea de-a treia etapa, de dezvoltare a TeleCentrelor, Grupul de Initiativa se va concentra pe 
monitorizarea proiectelor si serviciilor dar si pe extinderea lor. În acest scop: 

• Organizeaza întâlniri cu voluntarii si partenerii pentru a evalua calitatea si cantitatea serviciilor 
oferite; 

• Consulta comunitatea pentru a vedea care este gradul de satisfactie a celor care folosesc 
serviciile TeleCentrului si ce recomandari au pentru îmbunatatirea serviciilor; 

• Analizeaza periodic posibilitatea de extindere a serviciilor în functie de nevoile identificate ale 
membrilor comunitatii;  

• Dezvolta parteneriate noi cu institutii si organizatii care pot creste calitatea  proiectelor si 
serviciilor TeleCentrului; 

• Organizeaza evenimente de sarbatorire a succeselor TeleCentrului si de motivare a voluntarilor.  
 
În cea de-a patra etapa, de mentinere a TeleCentrelor, rolul Grupului de Initiativa se va axa din nou pe 
întretinere si pe asigurarea de resurse financiare si umane. Pentru aceasta: 

• Implica membrii comunitatii în asigurarea resurselor financiare necesare functionalitatii 
TeleCentrului; 

• Sustine TeleCentrul în eforturile sale de comunicare si asigurare a transparentei în fata 
comunitatii; 

• Încurajeaza delegarea si asumarea de responsabilitati catre noi voluntari din comunitate; 
 

Existenta unui Grup de Initiativa presupune asumarea unor roluri si responsabilitati.  Evolutia 
TeleCentrului presupune evolutia Grupului de Initiativa si de aceea, a face parte din acest grup, înseamna 
si o onoare dar si o mare responsabilitate. Întrebarea constanta la care trebuie sa raspunda Grupul de 
Initiativa este „Cum pot eu sa ajut TeleCentrul sa functioneze mai bine pentru a veni în întâmpinarea 
nevoilor comunitatii?”.  

Cum se creeaza un Grup de Initiativa? 
 
Experienta altor TeleCentre arata ca nu exista un model unic pentru crearea unui Grup de Initiativa. Unele 
au pornit din dorinta unei persoane din comunitate, altele s-au format în urma procesului de facilitare 
derulat de o organizatie externa, altele s-au dezvoltat de la un nucleu de oameni existent în comunitate.  
 
Oricare ar fi punctul de plecare, iata câteva sugestii pentru a ajunge la un Grup de Initiativa eficient si 
responsabil.  
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1. Identificati liderii formali si informali din comunitate 
 
Pentru aceasta încercati sa identificati cine sunt persoanele care va pot ajuta. Aici puteti sa aveti în 
vedere: persoane care pot aduce resurse pentru crearea TeleCentrului, care au influenta în comunitate, 
care detin o anumita experienta si expertiza utila, care ar avea un interes în TeleCentru, etc.  
 
În pasul urmator inventariati resursele pe care le detine comunitatea: institutii publice, grupuri de 
afaceristi, organizatii religioase, asociatii de locatari, cluburi, grupuri etnice, grupuri sportive, asociatii 
culturale, ofertanti de servicii, proprietari importanti, indivizi. Urmariti cine are cea mai mare influenta în 
deciziile locale, finantarile si investitiile locale?   
 
Raspunzând la aceste întrebari puteti construi o „harta” a persoanelor pe care sa-i invitati sa faca parte 
din Grupul de Initiativa.   
 
2. Atragerea persoanelor identificate în Grupul de Initiativa 
 
Dupa ce aveti o lista cu persoanele resursa din comunitate, începeti sa discutati cu acestea pentru a 
verifica disponibilitatea lor de a se implica în crearea TeleCentrului si despre motivatia lor reala de a face 
acest lucru. Acest lucru va va ajuta sa gasiti acele persoane pe care va puteti baza în continuare tinând 
cont de interesul si motivatia lor personala.  
 
Este si momentul în care puteti sa prezentati pe larg idea TeleCentrului si sa le oferiti ocazia sa participe 
cu propriile pareri la ajustarea ei. Oamenii au motive personale pentru a oferi timp, energie, resurse 
pentru un proiect al comunitatii si trebuie sa le oferiti posibilitatea sa îsi aduca propria contributie la 
dezvoltarea lui.  
 
În timpul acestor discutii puteti sa rugati interlocutorii sa va indice si alte persoane care ar putea fi 
interesate de înfiintarea unui TeleCentru în comunitate.   
 
3. Organizarea unor întâlniri cu potentialii membri ai grupului de initiativa 
 
Dupa etapa de discutii individuale, organizarea unei întâlniri cu cei interesati este utila pentru împartasirea 
si exprimarea opiniilor referitoare la realizarea TeleCentrului. Subiectele de pe agenda întâlnirii pot 
acoperi: rolul TeleCentrului în comunitate si nevoile pe care le poate acoperi, rolul Grupului de Initiativa, 
planul de activitati în crearea TeleCentrului, etc. În acelasi timp este o buna ocazie ca persoanele 
interesate sa se cunoasca, sa-si împartaseasca asteptarile si sa verifice daca si cum pot lucra împreuna.  
Dupa aceasta etapa s-ar putea sa „pierdeti” unele persoane. Este important faptul ca, pe lânga sarcina de 
realizare a TeleCentrului, grupul sa înceapa sa lucreze pe propria sa coeziune.  
 
4. Consolidarea grupului  
 
Consolidarea, închegarea grupului se va realiza într-un timp mai îndelungat.  
Grupul de Initiativa trebuie sa aiba un scop comun si o viziune comuna asupra sarcinilor pe care le are de 
îndeplinit si asupra rolului si responsabilitatilor fiecarui membru.  Acest lucru presupune stabilirea de 
comun acord a obiectivelor si activitatilor pentru înfiintarea TeleCentrului si împartirea de responsabilitati 
între membrii Grupului. Este important ca oamenii sa fie lasati sa îsi asume singuri responsabilitati. Astfel 
fiecare persoana îsi va putea alege un domeniu sau o sarcina cu care sa se simta confortabil. În acest fel 
creste sansa grupului de a-si îndeplini obiectivele.  
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5. Informarea comunitatii despre grupul de initiativa 
 
Membrii grupului de initiativa vor avea de realizat mici activitati: sa discute cu vecinii pentru a-i informa cu 
privire la înfiintarea Grupului de Initiativa si a ideii de înfiintare a unui TeleCentru. Totodata ei pot aduna 
informatii noi despre posibilele servicii ale unui TeleCentru, sa obtina un spatiu pentru înfiintarea lui, etc.  
 
La un moment dat puteti organiza un eveniment public (vezi capitolul 2) sau puteti apela la alte mijloace 
pentru informarea comunitatii asupra membrilor Grupului de Initiativa ca sa va asigurati ca acestia sunt 
cunoscuti si recunoscuti.  
 
6. Motivarea permanenta a membrilor Grupului de Initiativa  
 
Cel mai putin probabil lucru este ca grupul sa functioneze de la sine. Nivelul de participare, sentimentele, 
regulile echipei, modul de lucru trebuie supravegheate tot timpul astfel încât sa fie mentinute la un nivel 
favorabil pentru buna functionare a grupului.  
 
Asigurati-va ca fiecare a înteles ce are de facut si ca poate duce la îndeplinire sarcina. Daca este nevoie, 
verificati daca mai au nevoie de timp sau de alte resurse. Încurajati membri Grupului de Initiativa sa se 
sprijine reciproc în realizarea sarcinilor. 
 
Mentinerea unei bune comunicari si cooperari în cadrul Grupului de Initiativa este un efort în sine si 
trebuie sa constituie o preocupare constanta pentru a asigura eficienta si durabilitatea grupului.  Pentru a 
pastra si a dezvolta resursele umane este nevoie de sustinerea acestei motivatii continuu.   
 
Mecanismele de motivare sunt diverse si tin atât de interesele si dorintele  indivizilor cât si de capacitatea 
Grupului de Initiativa de a le sustine. Acestea se pot concretiza prin cursuri de instruire, acces la informatii 
ce pot contribui la dezvoltarea profesionala, remunerare, schimb de experienta cu alte organizatii, 
participarea la întâlniri în cadrul si în afara organizatiei, participarea la unele activitati ale organizatiei, 
consultarea în procesul de luare a deciziilor.  
În multe cazuri, chiar un simplu „multumesc” la sfârsitul zilei de munca sau a unei activitati, va avea un rol 
puternic de motivare.   
Despre motivarea oamenilor vom vorbi si în capitolul 5, capitol referitor la dezvoltarea echipei 
operationale a TeleCentrului. 
 
Cine trebuie implicat în Grupul de Initiativa? 
 
Dupa realizarea „hartii” cu persoanele resursa sau care au un interes pentru TeleCentru, va fi mai usor sa 
raspundeti la aceasta întrebare.  
 
Câteva indicii va pot ghida însa în identificarea liderilor informali, adica a persoanelor care nu ocupa o 
pozitie oficiala, publica în comunitate. Acestea sunt persoane care sunt recunoscute de catre ceilalti ca si 
persoane care se implica în activitatile sociale, culturale sau educationale ale comunitatii, au la activ 
experiente, activitati organizate si demarate în folosul comunitatii, au un interes special pentru anumite 
activitati sau hobby-uri care îi determina sa interactioneze cu alte persoane din comunitate sau din afara 
ei, locuitorii îi recunosc ca fiind oameni seriosi si de încredere. 
 
În functie de directiile pe care se poate dezvolta TeleCentrul în comunitate, puteti implica: profesori, 
artizani, parinti, tineri, functionari ai Primariei, preotul sau preoteasa, bibliotecarul, doctorul. Însa nu exista 
un model în acest caz, referitor la cine trebuie implicat într-un grup de initiativa, pentru ca implicarea nu 
depinde de meseria sau statutul social al persoanei ci mai degraba de calitatile ei personale.  
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Un potential lider, fie el formal sau informal, care va fi cooptat în grupul de Initiativa, se caracterizeaza 
prin implicarea în viata comunitatii, motiv pentru care a câstigat respectul, încrederea si recunoasterea 
localnicilor, are initiativa si capacitate de a-si asuma responsabilitati, este deschis spre nou si stie sa 
lucreze cu oamenii.  
 
Putem spune ca un grup de initiativa este eficient atunci când comunica permanent cu comunitatea si are 
capacitatea de a mobiliza si organiza comunitatea în baza credibilitatii câstigate în comunitate. De 
asemenea un grup de initiativa eficient este unit, stie ce doreste sa faca si este deschis spre nou si spre 
cooptarea de noi membri. 
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Important! 

 Orice început ceste important. De aceea acordati mare atentie procesului de formare al 
Grupului de Initiativa.  
Implicati în grupul de initiativa atât lideri formali cât si informali. 
Asigurati-va de reprezentativitatea Grupului de Initiativa. 
Motivati în permanenta membrii Grupului de Initiativa.   
Promovati grupul de Initiativa în interiorul si în exteriorul comunitatii ori de câte ori aveti ocazia.   
 

Îndrumator practic  
Raspundeti la urmatoarele întrebari, pentru a va ajuta sa aplicati cele descrise în acest capitol.  
 
Cine sunt persoanele din comunitatea dvs. care îndeplinesc caracteristicile unui lider?  
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
Ce cale veti alege pentru a întâlni prima data, fata-în-fata liderii sau potentialii lideri din comunitate? 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
Ce le veti spune acestor persoane pentru a-i convinge sa faca parte din Grupul de Initiativa la nivelul 
comunitatii? 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
Cum veti motiva pe termen lung membrii Grupului de Initiativa pe care i-ati cooptat?  
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

 
Cuvinte cheie 
 
grup de initiativa  lideri  identificare lideri  motivare lideri  
lideri formali  lideri informali     reprezentativitate               implicare                initiativa 
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Planificarea participativa 
 

Niciodata sa nu credeti ca un grup mic de oameni motivati nu ar putea sa schimbe lumea 
        Margaret Mead 

   

 
 
De cele mai multe ori credem ca stim care sunt problemele cu care se confrunta comunitatea si începem 
sa ne gândim ce ar trebui sa facem pentru a le rezolva. Insa riscam astfel, fie sa nu le identificam pe 
toate, fie sa nu putem face distinctia între cele cu adevarat importante.  
 

Atunci când ne preocupa un aspect din comunitate – mediu, sanatate, educatie, etc. trebuie sa culegem 
informatii mai detaliate despre nevoile indivizilor sau ale organizatiilor, dar si despre posibilele resurse pe 
care le detine comunitatea pentru a satisface aceste nevoi. Mai mult decât atât, atunci când dorim ca 
solutia aleasa sa fie acceptata si mentinuta de catre cei care vor beneficia de ea, este bine sa îi întrebam 
de la început cum si-ar dori sa fie pentru a le face cu adevarat utile.  
 

Sunt câteva considerente pentru care, în practica obisnuita a unei comunitati, atunci când se hotaraste 
initierea unui proiect pentru rezolvarea unei probleme, este inclus si un proces de planificare participativa.   
 
Ce este planificarea participativa? 
 

Pentru ca termenul de planificare poate fi interpretat în  multe moduri, în functie de experienta noastra, 
vom începe cu câteva clarificari.  
 

Pentru multi, termenul planificare este sinonim cu planurile de dezvoltare cincinala, finantate si controlate 
de stat. Aceste planuri, au reprezentat în general mecanisme de alocare a resurselor pentru investitii pe 
termen lung. Aceste planuri periodice erau în special doar declaratii de intentie formale, care deseori nu 
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aveau legatura cu realitatea curenta sau problemele de zi cu zi, fiind bazate în mare masura pe prognoze 
si estimari.  
 
Pentru altii, planificarea este strâns legata de activitatea didactica prin care, la fiecare început de 
semestru, se distribuie teme de învatare, resurse si responsabilitati care, în general, sunt cunoscute de la 
începutul anului scolar, dar care ajuta cadrele didactice sa cunoasca si sa comunice din timp calendarul 
pentru elevi.  
 
Pentru multi dintre noi, planificarea este o activitate mai putin constientizata pe care o facem împreuna cu 
familia pentru a avea o idee clara asupra perioadei si resurselor necesare pentru cultivarea pamântului, 
pentru cresterea animalelor, în general pentru treburile gospodaresti.  
 
Planificarea este asadar un proces de luare a deciziilor si de alocare a resurselor. Când se preda 
matematica pentru clasa a V? Înainte sau dupa ora de geografie? Putem face o excursie cu elevii în ziua 
de vineri? Ce resurse sunt necesare si cum facem rost de ele? Când vom cumpara o vitica? În primavara 
sau în toamna? Cine va sta cu copiii când sunt în vacanta?  Planurile pot sa nu fie implementate dar 
deciziile au fost luate iar resursele necesare stabilite în avans.  
 
Termenul planificare capata un înteles mai concret si un scop mai clar atunci când este însotit de un 
calificativ cum este: participativ, global, strategic sau este asociat cu concepte de genul: actiune, termen, 
dezvoltare. 
 
Participarea este un  proces de luare a deciziilor si rezolvare a problemelor, implicând indivizi si grupuri , 
având diverse interese, expertiza si puncte de vedere, care actioneaza pentru binele tuturor celor afectati, 
prin deciziile pe care le iau si actiunile care le urmeaza.1 
 
O planificare de tip participativ poate ajuta la descatusarea energiilor latente ale oamenilor si de 
asemenea poate contribui la obtinerea unor rezultate care sa fie mentinute în timp. Experienta a 
demonstrat ca oamenii îsi pot elabora propriile alternative de dezvoltare daca sunt lasati sa ia propriile 
decizii în directiile care îi privesc pe ei. Daca sunt sprijiniti ei îsi pot crea chiar si propriile resurse.  

De ce este nevoie de planificarea participativa în cadrul TeleCentrelor? 
 
TeleCentrul nu aduce rezolvarea tuturor problemelor pe care le are o comunitate. El poate sa fie 
raspunsul sau calea de urmat pentru a satisface unele din nevoile locale. El poate lua forme diferite de 
functionare si poate oferi variate servicii dar pe baza unor decizii care trebuiesc luate în avans.  
 
Iar deciziile de înfiintare a unui TeleCentru trebuie sa raspunda la o serie de întrebari: 

• La ce nevoi va raspunde? 
• Pe cine va servi? 
• Ce servicii poate oferi? 
• Unde va functiona? 
• Cine va avea responsabilitatea coordonarii? 
• Cum se va extinde? 
• Ce resurse va consuma? 
• Ce resurse va putea aduce? 
• Cum va fi întretinut TeleCentrul? 
• Cum va colabora cu alte organizatii si institutii locale? 

 
                                                
1 Definitie din Manual Planificare Participativa, FPDL 
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Asadar, este nevoie de un proces de planificare.  Mai mult decât atât, este nevoie de un proces care va 
implica membrii comunitatii în luarea deciziilor. În acest fel ne asiguram ca:  

• întelegem contextul în care lucram. A încerca sa îmbunatatim viata comunitatii fara a încerca întâi 
sa o întelegem e ca si cum am încerca sa oferim o haina de blana vara unei persoane careia îi 
este sete.   

• cunoastem parerea comunitatii despre o anumita problema si ceea ce cred oamenii ca ar trebui 
facut pentru a o rezolva. Aflând parerile celor pe care doreste TeleCentrul sa îi serveasca, vom 
obtine informatii deosebit de utile pe baza carora sa decidem asupra serviciilor sau proiectelor pe 
care le poate dezvolta acesta.  

• avem participarea oamenilor din comunitate la actiunile pe care le desfasoara TeleCentrul, 
sentimentul de apartenenta la un grup care le reprezinta interesele, responsabilizarea tuturor 
celor afectati de o anumita problema pentru a face si ei ceva pentru rezolvarea ei. Nu dorim ca 
TeleCentrul sa fie perceput ca fiind singurul responsabil de exemplu de actiunile de ecologizare 
din comuna sau de organizarea zilelor satului. 

Care sunt etapele planificarii participative? 
 
Întregul proces de planificare participativa poate fi împartit în sase faze2. În cadrul fiecarei faze vor exista 
o serie de pasi si activitati specifice. Planificarea participativa în cazul TeleCentrului poate implica toate 
cele sase faze descrise, sau numai câteva, în functie de complexitatea problemei sau a situatiei din 
comunitate. Vom descrie în continuare fazele esentiale si pasii necesari pentru a acoperi cât mai multe 
situatii posibile.  
 
Faza I: Initierea procesului de planificare participativa. Aceasta faza implica un "eveniment 
declansator" care motiveaza indivizii, un grup sau o organizatie sa ceara înfiintarea unui TeleCentru. 
Aceste evenimente declansatoare sunt fie nevoi ale comunitatii pe care un TeleCentrul le poate satisface, 
fie oportunitati sau resurse care pot fi valorificate prin TeleCentru. În aceasta faza, cei care vin cu idea ar 
trebui sa initieze si un proces de planificare participativa în comunitate.  
 
Faza II: Construirea parteneriatelor productive. Participarea presupune formarea de parteneriate 
pentru a rezolva probleme la nivel local. În parteneriat se pot implica autoritati locale, ONG – uri, grupuri 
informale sau persoane fizice. De asemenea pot fi atrase în procesul de planificare alte Primarii, institutii 
publice de la nivel judetean sau sectorul privat. În aceasta faza se ia, de asemenea, decizia privind 
invitarea sau nu a unui facilitator pentru a asista conducerea procesului de planificare participativa.  
 
Faza III: Spre exterior – sau spre interior? În aceasta faza, ne putem angaja fie într-un proces de 
planificare strategica pe termen lung, la care ne vom referi ca fiind orientat "spre exterior", fie într-un 
proces de rezolvare imediata a problemelor, de planificare a actiunilor, la care ne vom referi ca fiind 
orientat "spre interior". În aceasta faza sunt urmarite doua aspecte cheie, în functie de obiectivele ce 
trebuie realizate: formularea viziunilor sau identificarea problemelor.  
 
Faza IV: Identificare si Analiza. Exista o serie de pasi care trebuie parcursi înainte de a defini un plan 
strategic sau de a formula un plan de desfasurare detaliata a actiunilor. Acesti pasi includ: colectarea 
datelor, informatiilor si ideilor, organizarea si analizarea acestora pentru o mai buna întelegere a 
problemei sau a oportunitatii; determinarea scopurilor si obiectivelor care trebuie realizate; estimarea 
fezabilitatii atingerii scopurilor si obiectivelor. Acest ultim pas include instrumente precum Analiza SWOT 
(Strenghts – puncte tari, Weaknesses - puncte slabe, Opportunities - oportunitati, Threats - amenintari) si 
Analiza Câmpului de Forte. 
 

                                                
2  Adaptare dupa Manualul de Planificare Participativa, FPDL 
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Punctele tari si punctele slabe se refera la mediul intern, adica la resursele si slabiciunile din cadrul 
comunitatii, iar oportunitatile si barierele se refera la mediul extern, adica la aspecte care pot influenta 
comunitatea. Cele din urma nu sunt sub controlul direct al comunitatii. 
 
În urma analizei SWOT trebuie sa încercati sa folositi la maxim punctele tari si sa diminuati, sa eliminati, 
pe cât posibil, punctele slabe. De asemenea va trebui sa tineti departe amenintarile care pot influenta 
negativ interiorul, viata comunitatii.  Pentru eliminarea punctelor slabe folositi-va si de oportunitatile pe 
care le-ati identificat.     
 
Faza V: Planificarea desfasurarii actiunilor. În acest punct al procesului, vor fi selectate obiectivele 
propuse astfel încât numarul lor sa fie realist, se vor determina cele mai potrivite optiuni pentru atingerea 
lor, precum si factorii interesati în procesul de implementare. În aceasta faza a procesului de planificare 
se stabileste cine, ce va face si împreuna cu cine, în limita anumitor parametri ai resurselor, inclusiv limita 
de timp pentru realizarea scopurilor si obiectivelor sau materializarea viziunii formulate. În final, echipa de 
planificare va dori sa cerceteze consecintele potentiale ale implementarii recomandarilor pe care le 
formuleaza si sa indice o schema de monitorizare si de evaluare a impactului. 
 
Faza VI: Implementarea actiunilor, masurarea impactului si punerea în aplicare a planului. Aceasta 
faza a procesului este în general, ca responsabilitate, în afara mandatului direct al echipei de planificare 
participativa. Cu toate acestea, este important pentru echipele de planificare sa cunoasca aspectele si 
problemele legate de implementare. Sunt si situatii în care multi dintre cei care contribuie la realizarea 
planificarii programelor si activitatilor sunt direct implicati în implementarea lor. 

Cine trebuie implicat în planificarea participativa? 
 
Procesul de planificare participativa va putea începe de la acele persoane care au idea TeleCentrului, de 
la primar, de la un profesor, atâta vreme cât constientizeaza importanta unui asemenea efort si sunt 
dispusi sa îl abordeze în mod profesionist. 
Unul dintre primii pasi în orice proces de planificare participativa este identificarea câtorva din potentialii 
factori interesati care sa poata sprijini "verificarea realitatii" si care sa ajute la formularea ideilor.   
 
Prin "factori interesati" întelegem persoane, grupuri sau organizatii care au un interes în actiunile, 
resursele sau rezultatul activitatilor pe care le propuneti în planificarea participativa sau care pot fi 
afectate de planurile pe care le realizati în legatura cu TeleCentrul. Aici pot intra primaria, scoala, biserica, 
alte organizatii neguvernamentale din comunitate sau chiar din zona.  
 
Dintre acestea se vor alege persoanele care vor ajuta la realizarea TeleCentrului sau la alte obiective 
importante pentru comunitate.  
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Important! 

 Asa cum sugereaza si titlul, esenta planificarii participative este implicarea cetatenilor si a 
grupurilor de interes pentru asigurarea implicarii ulterioare si a durabilitatii.  
În procesul de planificare participativa sunt implicati multi actori, de aceea comunicarea este esentiala. 
Asigurati-va ca informatiile ajung la toti cei interesati. 
Odata elaborat si agreat un plan de actiune participativ  trebuie pus în practica.  
 

Îndrumator practic  
Raspundeti la urmatoarele întrebari, pentru a va ajuta sa aplicati cele descrise în acest capitol.  
 
Care este scopul pentru care se va derula un proces de planificare participativa? Ce doresc sa aflu?  
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
Cine sunt factorii interesati la nivelul comunitatii, care vor trebui implicati în procesul de planificare 
participativa? 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
Care vor fi pasii concreti pe care îi veti parcurge la nivelul comunitatii în cadrul procesului de 
planificare participativa? 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
Cine va fi responsabil pentru initierea si implementarea planului participativ la nivel de comunitate? 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

 
Cuvinte cheie 
 
planificare participativa planificare strategica analiza SWOT   masuri 
grupuri de interes   participare  proces    
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Evaluarea nevoilor comunitatii 
 

Nu doresti nimic din ceea ce nu cunosti. 
Proverb 

       

 
 

De ce este nevoie de evaluarea nevoilor comunitatii în cadrul TeleCentrului? 
 
Decizia de înfiintare a TeleCentrului vine în urma unei analize a comunitatii si în special a nevoilor cu care 
se confrunta aceasta. Nu dorim sa cream un serviciu pe care sa nu îl foloseasca nimeni pentru ca nu are 
nevoie de el.  
 
De aceea, chiar daca am aflat din comunitatea vecina ce poate sa ofere un TeleCentru, este important sa 
plecam de la nevoile comunitatii noastre pentru a sti ce servicii ar trebui sa dezvolte TeleCentrul.  
 
Cu siguranta TeleCentrul nu poate sa raspunda la toate nevoile oamenilor din comunitate. Nici nu trebuie. 
Însa chiar idea crearii unui TeleCentru poate fi o buna ocazie pentru inventarierea problemelor din 
comunitate si identificarea unor solutii de rezolvare a acestora.  
 
Reabilitarea drumului satesc nu va intra în atributiile TeleCentrului, dar va fi adusa din nou la cunostinta 
Consiliului Local si Judetean, într-o forma care arata interesul comunitatii atât pentru realizarea lui cât si 
pentru a veni cu contributii personale sau institutionale.  
 
Un proces de evaluare a nevoilor din comunitate va oferi, atât TeleCentrului cât si reprezentantilor alesi ai 
comunei, o idee clara asupra prioritatilor de dezvoltare exprimate de cetateni.  
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Cine trebuie implicat în evaluarea nevoilor? 
 
Evaluarea nevoilor din comunitate presupune participarea la o serie de actiuni si activarea în diferite 
structuri informale. Fiecare membru al comunitatii ar putea sa se regaseasca în una din acestea si de 
aceea înca de la început este bine sa clarificati rolurile si responsabilitatile necesare pentru derularea 
activitatilor de evaluare a nevoilor.  
 
Astfel, membri comunitatii pot fi participanti la: 

• Întâlnirile publice de consultare si prioritizare 
• Focus-grupurile de evaluare a nevoilor 
• Sesiunile de raspuns la chestionarele de identificare a nevoilor 

 
Pentru a avea în final pareri care sa reprezinte cu adevarat comunitatea, trebuie sa avem grija sa 
implicam în mod pro-activ toate grupurile de interes: tinând cont de vârsta, gen, etnie, statut social, etc.  
 
Membri comunitatii pot face parte din echipa de planificare a procesului de evaluare a nevoilor asumându-
si diferite sarcini: 

• Sa elaboreze chestionare 
• Sa aplice chestionare 
• Sa pregateasca salile pentru întâlnirile publice 
• Sa informeze comunitatea 
• Sa elaboreze invitatii pentru reprezentantii institutiilor din comunitate  
• Sa sintetizeze informatiile obtinute din comunitate 
• Sa modereze întâlniri 
• Etc.  

 
Pentru aceste activitati se pot implica în mod voluntar acele persoane care au abilitatile necesare pentru a 
le pune în practica.  

Care sunt metodele de evaluare a nevoilor comunitatii? 
 
În functie de timpul, de resursele existente, de marimea comunitatii, de complexitatea problemelor din 
comunitate, puteti apela la una sau o combinatie din metodele urmatoare.  
 
Chestionarul 
Este o metoda foarte simpla care permite o procesare rapida si concludenta a raspunsurilor. Trebuie sa 
va decideti asupra câtorva aspecte din comunitate despre care vreti sa aveti parerea locuitorilor si sa le 
transformati în întrebari. Întrebarile se redacteaza pe o foaie astfel încât cei care sunt abordati sa poata 
raspunda într-o anumita ordine. Raspunsurile se noteaza pe aceeasi foaie. Trebuie sa mai decideti 
asupra marimii esantionului (numarul de persoane întrebate), asupra persoanelor care le vor distribui si a 
modului în care se va face colectarea raspunsurilor.  
 
În cazul chestionarelor exista întrebari închise si deschise. Întrebarile închise sunt cele care au date 
câteva variante de raspuns înca de la început. Sunt întrebarile la care se raspunde cu „da”, „nu”, sau 
„foarte mult”, „mult”, „putin”. Evitati numarul mare de raspunsuri închise, pentru ca ele limiteaza 
posibilitatea de a afla informatii noi. Întrebarile deschise sunt cele a caror raspuns nu este dat initial.  
 
Folositi chestionarele mai ales atunci când puteti formula ipoteze, presupuneri despre un anumit subiect si 
vreti sa aflati daca ipotezele se confirma sau se infirma.  
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Câteva reguli de respectat în folosirea chestionarelor pentru a evalua nevoile comunitatii:  

• Întrebarile din chestionar sa fie bine concepute 
• Sa nu contina prea multe întrebari – maxim 15 
• Numarul celor cu care vreti sa stati de vorba sa fie alesi în asa fel încât concluziile sa fie 

relevante pentru întreaga comunitate. 
 
Interviul 
Interviul este o discutie unu la unu pe baza unei liste de întrebari pe care le adresam partenerului de 
discutie. În cadrul interviului trebuie atinse în mod obligatoriu temele stabilite anterior. Puteti folosi cu 
succes interviurile atunci, când nu sunteti sigur pe cine trebuie sa întrebati. De exemplu doriti sa stati de 
vorba cu toti locuitorii care stiu sa joace tenis de masa. Dumneavoastra nu stiti cine sunt acestia, dar ei 
între ei se cunosc cu foarte mare probabilitate. De aceea dupa ce ati identificat primele persoane, acestea 
va vor îndruma la altele cu acelasi profil. Aceasta metoda de intervievare se numeste metoda bulgarelui 
de zapada.  
 
Harta  
Este o metoda vizuala prin care participantii indica cum vad ei lucrurile în sat. Participantii pot fi rugati sa 
indice elemente specifice, cum ar fi surse de apa, drumuri, cladiri relevante si apoi sa foloseasca însemne 
specifice pentru a identifica pe harta probleme ale comunitatii.  
Pentru eficienta metodei, grupurile nu ar trebui sa depaseasca 10 persoane si puteti sa invitati 
reprezentanti ai diferitelor grupuri de interes din comunitate astfel încât harta sa includa nevoile fiecaruia. 
Daca aveti o comunitate foarte mare si vreti sa aveti siguranta ca au fost mentionate cât mai multe din 
nevoile ei, puteti organiza mai multe sesiuni pentru elaborarea acestei harti: câte una pentru fiecare grup 
de interes. În final trebuie numai sa suprapuneti hartile astfel obtinute.  
Folositi culori, hârtii colorate, machete din carton sau orice materiale care va stau la îndemâna pentru a 
crea harti cât mai reale, complete, vizuale ale comunitatii.  
 
Diagrama 
Este tot o metoda vizuala de reprezentare prin cercuri si linii pentru a indica ce conteaza pentru oameni si 
cum se conecteaza lucrurile între ele. Poate fi realizata individual sau în grup.  
Diagrama este o reprezentare simbolica care poate aduce, pe lânga informatia referitoare la o nevoie 
anume, si alte detalii mai subtile ca de exemplu care sunt grupurile care se confrunta cu aceeasi nevoie, 
cât de acut sunt percepute nevoile, care sunt grupurile marginalizate, ale caror nevoie de obicei sunt 
ignorate.  
Si aici puteti folosi culori si însemne care sa permita celor consultati sa foloseasca la maxim creativitatea 
în exprimare.   
 
Întâlnire publica 
Întâlnirile publice sunt metode participative care permit membrilor comunitatii sa-si exprime parerile 
despre problemele cu care se confrunta. Permit participarea unui numar mare de cetateni si o mare 
transparenta asupra procesului de evaluare. Toata lumea vede si aude ce se spune si ce se noteaza.  
De asemenea este o metoda foarte utila atunci când trebuie sa se decida între prioritati si câteodata între 
optiuni contrare. Presupune însa un efort mult mai mare pentru pregatire si derulare, datorita numarului 
mare de participanti si a asteptarilor acestora.  
Câteva reguli de respectat în folosirea întâlnirilor publice pentru a evalua nevoile comunitatii:  

• facilitare adecvata si profesionista. 
• materiale suficiente pentru înregistrarea opiniilor (hârtie, carioci)  
• proceduri transparente si clare pentru luarea deciziilor  
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• notati întotdeauna deciziile care afecteaza comunitatea si faceti-le publice la nivel local prin cât 
mai multe mijloace (ex. prin circulare, prin gazete publice de informare, prin intermediul bisericii 
sau al vreunui ziar local, etc.) 

 

Prioritizarea nevoilor 
 

În urma activitatilor de identificare a nevoilor comunitatii, aplicând oricare din metodele descrise mai sus, 
o sa aveti o lista lunga sau foarte lunga de nevoi. TeleCentrul nu se va putea ocupa de toate, iar pe cele 
pe care le poate aborda nu le poate rezolva în acelasi timp.  
 
Se pune deci problema prioritizarii lor, alegerii celor asupra carora va veti putea apleca în urmatoarea 
perioada, prin intermediul TeleCentrului.  
 
O nevoie bine aleasa trebuie sa corespunda la cât mai multe din criteriile de mai jos3 

• Sa fie usor de înteles – cauza clara 
• Sa fie resimtita de multe persoane 
• Sa fie resimtita stringent 
• Sa existe resursele necesare pentru rezolvarea ei 
• Sa ofere posibilitatea strângerii de resurse pentru rezolvare 
• Sa fie rezolvabila. 

 

Cât de des se face evaluarea nevoilor comunitatii? 
 
Evaluarea nevoilor comunitatii este o cerinta obligatorie la începutul activitatii unui TeleCentru, deoarece  
permite stabilirea acelor servicii si proiecte pe care le va oferi comunitatii.  
 
Un proces de evaluare a nevoilor bine realizat permite elaborarea ulterioara a unei strategii de actiune în 
comunitate care sa abordeze pe rând nevoile identificate. Este important sa oferim în timp comunitatii 
informatii privind modul de solutionare a acestor nevoi, pentru ca ea sa aiba încredere ca opiniile culese 
au fost cu adevarat luate în considerare si se fac eforturi pentru solutionarea lor. 
 
Reluarea unui proces de evaluare a nevoilor dupa o perioada prea scurta de timp nu va aduce prea multe 
informatii suplimentare si ar putea chiar sa indispuna membrii comunitatii. Veti putea întâlni reactii de 
genul: „dar nu v-am mai spus acum o luna?” De aceea este important sa alegem cu grija momentul si 
modalitatea prin care reluam procesul de evaluare a nevoilor din comunitate. 
 
Cu toate acestea, din momentul în care TeleCentrul începe sa functioneze si sa ofere servicii si proiecte 
pentru nevoile din comunitate, trebuie sa existe o comunicare constanta cu beneficiarii sai pentru a afla: 
în ce masura serviciile oferite sunt utile, cum ar putea sa fie modificate, ce alte noi nevoi au aparut la care 
TeleCentrul poate sa raspunda (vezi capitolul 9), etc.  

Cum informam comunitatea despre rezultatele evaluarii? 
 

Un proces de evaluare a nevoilor unei comunitati poate dura între 1 si 3 luni. În acest timp puteti sa puneti 
întrebari, sa organizati întâlniri, sa convocati reprezentanti ai institutiilor locale, într-un cuvânt sa „agitati” 
comunitatea si sa identificati expectante.  
 

De aceea este bine, ca la finalul procesului, sa oferiti membrilor comunitatii posibilitatea de afla rezultatul: 
care au fost nevoile cel mai des mentionate, care sunt cele identificate ca foarte grave, la care dintre ele 
veti avea posibilitatea sa raspundeti prin TeleCentru, ce se întâmpla cu celelalte, etc.  
                                                
3 ARDC, Manualul Facilitatorului 
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Aveti la îndemâna o serie de mijloace prin care sa comunicati cu membrii comunitatii: 

• scrisori directe catre cei care au participat la actiuni,  
• informarea în cadrul unei întâlniri publice,  
• raportare prin intermediul revistelor satului, buletinului informativ al Primarie sau chiar al 

TeleCentrului 
• afise sau fluturasi 

 
 

Important! 

 Înainte de a actiona si dezvolta servicii, consultati comunitatea. 
Cautati sa aplicati metodele care va ajuta sa aflati ceea ce doriti. Nu alegeti neaparat cea mai comoda 
sau cea mai rapida metoda.  
Veti fi foarte vizibili în perioada evaluarii nevoilor si veti cere implicarea localnicilor. De aceea veti crea 
asteptari. Dupa terminarea procesului de evaluare informati comunitatea cu privire la rezultatele obtinute.    
Folositi-va de rezultatele obtinute.  
 

Îndrumator practic  
Raspundeti la urmatoarele întrebari, pentru a va ajuta sa aplicati cele descrise în acest capitol.  
 
Ce doriti sa aflati în urma evaluarii nevoilor la nivelul comunitatii?  
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
Care este metoda care se potriveste cel mai bine scopului evaluarii si particularitatilor din comunitate? 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
Cine va face parte din echipa de organizare? Pe cine veti implica în evaluarea nevoilor comunitatii?  
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
Prin ce modalitate veti aduce la cunostinta opiniei publice rezultatele evaluarii participative a nevoilor?  
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

 
Cuvinte cheie 
 
metode de evaluare            chestionar  interviu                         nevoi comunitare  
prioritizare nevoi   informare nevoi              întâlnire publica 
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Înfiintarea unei organizatii neguvernamentale 
 

„Prima conditie a victoriei este sacrificiul.” 
Autor necunoscut 

 
Am vazut în capitolul 1 ca dezvoltarea unui TeleCentru necesita implicarea mai multor persoane, a unei 
echipe care este formata din persoane cu initiativa. Realizarea ideii de TeleCentru necesita munca de 
echipa, o echipa care cunoaste si reprezinta comunitatea.  
 
În procesul de dezvoltare comunitara grupul de initiativa reprezinta o etapa de coagulare a  resurselor 
umane locale si a initiativelor comunitare. Etapa urmatoare a dezvoltarii comunitare este trecerea de la 
statutul informal al echipei, al grupului de initiativa, la statutul de persoana juridica.  
 
În continuare vom discuta despre transformarea grupului de initiativa într-o structura formala, adica 
organizatie neguvernamentala. La fel vom discuta despre etapele înfiintarii unei organizatii 
neguvernamentale cât si despre avantajul pe care îl confera în procesul de dezvoltare a TeleCentrului.   
 
Odata înfiintata organizatia neguvernamentala, care poate gazdui TeleCentrul, puteti înainta procedura de 
acreditare a TeleCentrului (vezi partea a doua, capitolul 12 - Procedura de Acreditare a TeleCentrelor).  
 
De ce este nevoie de organizatie neguvernamentala?   
 
Deja ati parcurs un drum de la lansarea ideii de TeleCentru. Ati auzit despre idee, ati dorit sa aveti si la 
dvs. în comunitate un TeleCentru si pentru aceasta ati mobilizat persoane cu initiativa din comunitate. 
Grupul e functional, pe parcurs s-au alaturat si alte peroane din comunitate, va bucurati de sustinerea si 
încrederea comunitatii si va gânditi sa dezvoltati activitatile TeleCentrului.  
 
Ati auzit de posibilitatea de a semna un contract de parteneriat cu Primaria, de a obtine finantari de la alte 
organizatii. În cadrul Grupului de Initiativa sunt oameni, care au auzit despre finantari si deja s-a formulat 
idea dezvoltarii unor proiecte cu surse de finantare externe.  
 
Stiti ca este un pas important, care va însemna o responsabilitate în plus. Poate ca implicarea banilor în 
activitatea grupului va schimba si atitudinea comunitatii fata de grup. 

Ce este o organizatie neguvernamentala4 (ONG)? 
 
Organizatia neguvernamentala (ONG) reprezinta o structura care este diferita de institutiile statului, ale 
guvernului, respectiv de firmele care produc profit. Acest tip de organizatie se mai numeste si non-profit, 
adica o organizatie, care nu produce profit. Toate veniturile ei sunt folosite pentru a sustine activitatile 
organizatiei.  
 
Societatea se bazeaza pe trei piloni: pe de o parte sunt institutiile publice, institutiile statului cu toata 
paleta lor, pe de alta parte sunt firmele, companiile care reprezinta sectorul de afaceri, si cel de al treilea 
pilon al societatilor moderne este societatea civila, a carei forme institutionalizate sunt si organizatiile 
neguvernamentale.  
 

                                                
4 Vom folosi prescurtarea de ONG, pentru termenul de organizatie neguvernamentala 
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Când ne referim la o organizatie neguvernamentala vorbim despre un grup de oameni, care lucreaza 
împreuna sub egida unui scop comun. Activitatile lor se realizeaza pe baza unui set de reguli, care se 
numeste statut. Faptul ca ONG-urile au statut juridic este demonstrat si de faptul ca au stampila, pot 
încasa bani pe baza actelor contabilicesti.  
 
În contextul TeleCentrelor noi vom vorbi despre o organizatie neguvernamentala care are radacini 
specifice: este înfiintata de catre un grup de initiativa, un grup de oameni care reprezinta comunitatea. În 
acest context vom vorbi despre organizatie neguvernamentala comunitara. 
 
Am pornit de la premisa ca TeleCentrul poate sa fie o metoda eficienta de a îmbunatati viata comunitatii si 
de a raspunde la anumite nevoi comunitare. În acelasi context putem afirma ca o  organizatie 
neguvernamentala comunitara creeaza un context institutional pentru functionarea TeleCentrului.  

Care este rolul unei organizatii neguvernamentale? 
 
Daca veti discuta cu o persoana dintr-o organizatie care are ca scop apararea drepturilor omului, va va 
spune ca rolul organizatiilor neguvernamentale este de a urmari si de a semnala daca institutiile statului 
încalca drepturile omului. Daca veti sta de vorba cu o persoana implicata într-o organizatie care are ca 
scop pastrarea traditiei veti afla ca rolul organizatiei este de a organiza activitati care ajuta la pastrarea 
traditiilor.  
 
Vedeti diferite roluri ale organizatiilor neguvernamentale, care sunt generate de scopul pentru care exista. 
Mai jos veti putea citi o abordare generala privind rolurile unei organizatii neguvernamentale. Putem 
afirma ca rolul unei organizatii neguvernamentale este de: 

o a oferi o serie de servicii care nu sunt asigurate de catre institutiile statului sau sunt asigurate 
insuficient.  

o a face presiune asupra sectorului public (guvernamental) si a sectorului economic pentru a 
respecta regulile de functionare care protejeaza interesele cetatenilor. Aici putem sa amintim 
sindicatele, care sustin interesele membrilor si negociaza salariile în numele membrilor.  

o a construi si  a oferi servicii, care nu sunt oferite din partea statului sau a sectorului economic. De 
exemplu aici putem vorbi despre cluburi, activitati de timp liber, asociatii de filatelisti, asociatii 
culturale.5 

 
Existenta unei organizatii neguvernamentale în viata comunitatii si a TeleCentrului va aduce o schimbare 
majora. Persoanele implicate în organizatia neguvernamentala nu reprezinta dupa înfiintarea organizatiei 
doar un grup informal ci o entitate cu statut juridic.  
 
Modul de lucru diferit în cadrul unei organizatii va crea posibilitatea ca membrii grupului de initiativa sa 
învete pentru a putea mobiliza resurse. Aici vorbim de capacitatea organizatiei de a atrage finantari în 
vederea dezvoltarii serviciilor oferite în cadrul TeleCentrului.  

Cum se creeaza o organizatie neguvernamentala? 
 
Înfiintarea unei organizatii neguvernamentale este reglementata în România de legea Asociatiilor si a 
Fundatiilor 246/2005 si Ordonanta de Guvern 26/2000.  
 
Pentru a avea o imagine ampla despre înfiintarea unei organizatii neguvernamentale va descriem un 
procedeu în  10 pasi.6 

                                                
5 Adaptare dupa Manualul „Management si planficare strategica” – ARDC 2004, Bucuresti 
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Va prezentam etapele în ordinea cronologica fireasca, care trebuie urmate conform ultimelor actualizari 
legislative (august 2005). 
Pentru a demara acest proces de 10 pasi aveti nevoie de:  
- 3 persoane care sa fie membrii fondatori ai asociatiei,  
- o locatie care sa serveasca drept sediu al organizatiei,  
- resurse financiare, care reprezinta banii de pornire ai organizatiei, altfel zis patrimoniul organizatiei. 
 
La fel ar fi de dorit sa aveti formulat scopul general al organizatiei, adica misiunea organizatiei. Misiunea 
organizatiei descrie succint scopul pentru care va lua fiinta organizatia.  
Scopul este un enunt concis, scurt, care prezinta scopul general al organizatiei, formuleaza însasi 
ratiunea ei de a fi. Pentru a ajunge la misiune, sau altfel zis scopul general al organizatiei, va trebui sa va 
gânditi la modalitatile prin care poate fi atinsa misiunea organizatiei. Aceste cai vor fi obiectivele 
organizatiei.  
Exemplu.  
Misiune: „Dezvoltarea turismului rural în comunitatea Petresti” 
Obiective: a. Înfiintarea unui TeleCentru ca o modalitate de a creste gradul de informare a comunitatii; b. 
Organizarea de instruiri, pregatiri pentru membrii comunitatii în domeniul turismului 
 
Iata pasii care trebuie parcursi pentru înfiintarea unei organizatii neguvernamentale (informatii valabile la 
momentul editarii acestui material): 
 
1. Obtinerea disponibilitatii denumirii 
Primul pas este obtinerea dovezii ca denumirea aleasa de grupul de initiativa este conforma cu legea si 
ca nu exista coincidenta de nume cu alta organizatie neguvernamentala. Dovada disponibilitatii denumirii 
se obtine de la Ministerul Justitiei7. 
La Trezoreria sectorului sau judetului în care locuiti, platiti taxa în contul Ministerului Justitiei. La 
registratura Ministerului Justitiei se depune o cerere tip la care anexati dovada platii taxei (chitanta). 
Pentru acest lucru nu este nevoie sa va deplasati la Bucuresti, documentele se pot trimite si prin posta 
(cererea si dovada platii taxei). 
Termen: 5 zile lucratoare de la data depunerii cererii (sau 14 zile, daca doriti sa primiti raspunsul prin 
posta).  
Costuri: 5 lei noi, reprezentând taxa de verificare a disponibilitatii denumirii (informatie valabila la 
momentul editarii acestui material).  
Valabilitate: 3 luni de la data emiterii. 
                              
Observatie: Este interzisa utilizarea în denumirea asociatiei a denumirilor specifice autoritatilor si 
institutiilor publice, cf. Legii 246/2005 pentru aprobarea OG 26/2000 cu privire la Asociatii si Fundatii. 
Pentru exemple de denumiri, consultati capitolul 14, care contine denumirea organizatiilor care gazduiesc 
TeleCentrele. 
 
2. Întocmirea actului constitutiv si a statului organizatiei 
Pentru înfiintare va sunt necesare un Statut (care defineste scopul si obiectivele asociatiei, patrimoniul, 
sediul, drepturile membrilor etc.) si un Act Constitutiv (care consfinteste hotarârea fondatorilor de înfiintare 
a Asociatiei si desemneaza organele de conducere). Actul constitutiv si statutul se încheie în forma 
autentica (în fata notarului) sau atestata de avocat, în mai multe exemplare (preferabil, câte 5-6 din 

                                                                                                                                                      
6 Material adaptat dupa „Ghidul birocratiei” publicat de Asociatia Altermedia pe site-ul 
www.altermedia.ro/resurseong.html  si a materialelor postate pe site-ul www.aig-ong.ro  
7 Serviciul de relatii cu publicul si cooperare cu ONG-uri, strada Apolodor nr. 17, sector 5, telefon/fax: 
(021)410.72.72, (021)312.40.23; persoane de contact: Ana Mihaila - sef serviciu sau Paula Popa - consilier juridic. 
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fiecare). Elementele pe care trebuie sa le cuprinda Statutul si respectiv Actul constitutiv sunt enumerate în 
art. 6 alin. 2 si 3 din Legea 246/2005.   
 
Costurile actuale pentru întocmirea documentelor amintite mai sus, pot fi între 150 si 300 RON, în functie 
de notar si de numarul exemplarelor autentificate.  
Durata procesului depinde în cea mai mare masura de cât de repede puteti elabora aceste documente. 
 
3. Sediul 
Pentru înfiintarea unei organizatii aveti nevoie de sediu. Cel mai simplu este sa stabiliti ca sediu locuinta 
unuia dintre membrii fondatori (cu conditia sa fie proprietarul acestuia). Ulterior, în functie de activitatile 
desfasurate, veti putea cauta un alt sediu, functional (în care sa va puteti desfasura propriu-zis 
activitatea).   
 
Daca organizatia doreste înfiintarea unui TeleCentru, atunci locatia TeleCentrului va putea figura ca si 
sediul organizatiei. 
  
Proprietarul locatiei autentifica la notariat o declaratie prin care pune la dispozitie spatiul respectiv ca 
sediu pentru Asociatie. Daca locatia pentru TeleCentru este oferita de scoala, primarie, biserica trebuie sa 
aveti aceste aspecte în vedere în momentul înfiintarii organizatiei. 
 
Costuri: maxim 25 lei noi, în functie de notar (informatie valabila la momentul editarii acestui material)  
Durata: câteva zile.  
 
Observatii:  
a. Este posibil ca Judecatoria sa va solicite în plus un Contract de împrumut de folosinta, numit si 
Contract de Comodat.  Acesta NU este necesar sa fie autentificat.   
b. Daca aveti la dispozitie un spatiu închiriat, veti avea nevoie de contractul de închiriere, în copie 
autentificata, si bineînteles de acordul proprietarului. În cazul imobilelor aflate sub ipoteca, se cere 
acceptul oficial al bancii creditoare. 
c. Daca sediul este stabilit într-un imobil ce cuprinde mai multe proprietati (bloc, vila), se mai cer 
urmatoarele:   
Acordul vecinilor cu pereti comuni cu apartamentul-sediu (un simplu tabel cu semnaturi cum ca sunt de 
acord cu functionarea sediului Asociatiei în apartamentul respectiv).   
Acordul Asociatiei de Proprietari (Locatari, dupa caz). Acordul se da pe un formular tip, care este pus la 
dispozitie de Uniunea Nationala a Asociatiilor de Proprietari. Acesta îl puteti obtine de la administratorului 
imobilului.    
d. Unele instante nu cer dovada acordului vecinilor sau/si asociatiei de proprietari pe motiv ca acele 
dispozitii sunt prevazute expres numai în cazul legislatiei privind agentii economici, nu si în cea privind 
ONG-urile, sau/si pe motiv ca prevederile Legii Locuintei nu sunt aplicabile daca asociatia declara ca nu 
va desfasura activitate la sediu si ca sediul declarat ramâne în continuare locuinta si deci nu se produce 
"schimbarea destinatiei" care ar necesita conform Legii Locuintei acordul Asociatiei de Proprietari. 
 
4. Constituirea patrimoniului 
Chiar daca porniti o organizatie neguvernamentala care nu are ca scop sa produca profit va trebui sa 
constituiti un patrimoniu banesc8 minim necesar înfiintarii ONG-ului. Acesta are un cuantum egal cu un 
salariu minim brut pe economie (in acest moment, din ianuarie 2006, 330 RON). Se constituie prin 
depunerea banilor la o unitate CEC "în consemn, pe seama si la dispozitia Asociatiei...". Trebuie sa 
completati un formular, sa anexati o copie xerox dupa actul constitutiv autentificat si sa achitati o taxa de 

                                                
8 Partrimoniu banesc: bani de pornire  
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deschidere de cont, în valoare de circa 10 RON. Veti primi un extras de cont doveditor. Banii ramân 
blocati la CEC pâna la obtinerea hotarârii de înfiintare, când veti putea transfera banii într-un cont bancar. 
 
5. Cazier fiscal 
Fondatorii (asociatii) trebuie sa obtina si sa depuna la Judecatorie, Cazierul Fiscal. Acesta este eliberat 
de Ministerul Finantelor Publice în termen de 10 zile de la depunerea cererii. Se achita o taxa de timbru 
de 5 RON. Se poate cere eliberarea cazierului fiscal si în regim de urgenta (3 zile lucratoare) contra unei 
taxe de 20 RON. Pentru amanunte consultati OG 75/2001 si OUG 86/2003.   
Aveti în vedere faptul ca acest Cazierul Fiscal are valabilitate doar 15 zile de la data emiterii.  
 
6. Depunerea dosarului la judecatorie 
Puneti într-un dosar actele de la punctele 1-5 (adica: actul constitutiv; statutul asociatiei; actele 
doveditoare ale sediului si patrimoniului initial; dovada disponibilitatii denumirii eliberate de Ministerul 
Justitiei; si cazierul fiscal al asociatilor) si mergeti cu dosarul la judecatorul de serviciu de la Judecatoria 
pe raza careia se afla sediul, pentru verificare. Aici vi se va spune, daca dosarul este complet.  
Daca dosarul este complet, achitati o taxa de timbru (20 RON) la Directia Finantelor Publice Locale 
(DFPL) pe raza careia se afla Judecatoria. 
 
Reveniti apoi la Judecatorie si depuneti dosarul complet, însotit de un timbru judiciar de 50 de bani. Veti fi 
înstiintati despre termenul de judecata, care este în mod normal de 3 zile, maxim 1 saptamâna. Este 
recomandabil sa nu lipsiti din sala la termen. În mod normal pronuntarea se poate face si în absenta, dar 
daca Presedintele completului doreste sa puna întrebari lamuritoare, e bine sa fiti de fata. Aceasta este si 
o dovada de seriozitate din partea dvs. 
 
Pentru cei care nu au mai fost într-o sala de tribunal, precizam ca trebuie sa fiti prezenti în holul 
Judecatoriei în dimineata zilei anuntate, cu un act de identitate; verificati la avizier numarul completului de 
judecata care analizeaza dosarul si numarul de ordine al acestuia. Mergeti în sala si urmariti grefierul care 
striga dosarele în ordinea numerica. În momentul în care va auziti strigati, spuneti "prezent" si iesiti din 
banci pâna în fata completului de judecata. Veti fi întrebati ce anume solicitati. Va trebui sa le comunicati 
ca solicitati recunoasterea personalitatii juridice a asociatiei (denumirea) conform cu cererea depusa la 
dosar. 
 
Daca totul e în regula cu dosarul depus, pronuntarea sentintei se da în aceeasi sedinta. Daca se mai 
solicita alte acte, primiti termen în câteva zile. Dupa pronuntare, trebuie sa treaca 5 zile pâna ce sentinta 
sa devina definitiva si irevocabila (termenul juridic este "definitiv prin nerecurare"). 
 
7. Eliberarea copiei de pe sentinta civila si înscrierea în registrul asociatiilor si fundatiilor 
La 2 saptamâni dupa pronuntare (termenul de transcriere a sentintelor în registrul Judecatoriei), depuneti 
o cerere la Judecatorie pentru eliberarea Sentintei civile (numita si "Încheiere" si care este, în fapt, 
recunoasterea personalitatii juridice a asociatiei) si a Certificatului de înscriere în Registrul Asociatiilor si 
Fundatiilor (RAF, echivalentul pentru entitati non-profit al Registrului Comertului). Înscrierea în RAF se 
face din oficiu de catre instanta, odata ce sentinta ramâne irevocabila. Cu Certificatul de înscriere se face 
în fapt dovada personalitatii juridice a organizatiei, acesta fiind actul cel mai important.  
 
Platiti la CEC taxa pentru eliberarea unui numar de copii autentificate dupa Sentinta civila si Certificatul de 
înscriere în RAF. (Sfat: e bine sa cereti mai multe copii, aproximativ 4-5). Eliberarea actului costa circa 2 
RON/exemplar. 
 
8. Certificatul de înregistrare fiscala 
Pentru a putea desfasura operatiuni financiare aveti nevoie de un Certificat de Înregistrare Fiscala numit 
uneori si Cod Fiscal. Organizatiile non-profit nu primesc numar de înregistrare în Registrul Comertului, 
asa cum au societatile comerciale.  
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Pentru a obtine Certificatul de Înregistrare Fiscala adresati-va Directiei Finantelor Publice Locale de care 
apartine locatia în care aveti sediul si depuneti un dosar cuprinzând: Statut, Act constitutiv, Sentinta civila, 
Certificatul de înscriere în RAF (toate în copie), timbru fiscal 3 RON, doua cereri "cod 010" (pe care vi le 
da inspectorul fiscal) completate.  
Termen  maxim de eliberare este de 10 zile de la data depunerii cererii de eliberare. 
 
9. Stampila si imprimate cu regim special 
Stampila este necesara pentru a certifica practic orice act semnat de conducerea asociatiei. Costurile de 
achizitionare pot fi între 50 - 100 RON/buc, în functie de tipul stampilei pe care o preferati si de datele 
care doriti sa apara pe stampila. Stampilele se pot comanda de la orice societate comerciala de profil. La 
comandare se prezinta o copie de pe Certificatul de Înregistrare Fiscala. Este recomandabil sa aveti 2 
stampile, una de birou si una de buzunar. De asemenea evitati tusul de culoare neagra pentru stampila 
(se confunda usor cu copiile xerox). Alegeti mai degraba tus albastru, rosu sau verde, dupa preferinte.  
Odata ce aveti stampila, puteti achizitiona imprimatele cu regim special: facturier, chitantier, si fisa de 
magazie pentru evidenta formularelor cu regim special. 
 
10. Deschiderea contului bancar 
Ca sa puteti efectua operatiuni financiare, deschideti cont la orice banca va convine. Contul se deschide 
pe loc: mergeti la primul ofiter de credit liber, având la dvs.: Sentinta civila, Certificatul de Înregistrare 
Fiscala, în copie legalizata (care vi se va înapoia) si înca o copie xerox (care se retine) si stampila 
asociatiei. Apoi, transferati prin Ordin de plata la banca, banii depusi la CEC. Operatiunea dureaza circa 3 
zile. Banii se deblocheaza si se pot utiliza pentru nevoile asociatiei. 
 
Daca facem socoteala cheltuielilor de pâna acum, incluzând Patrimoniul, ajungem la aproximativ 800 lei 
noi. De mentionat faptul ca Patrimoniul initial care se depune la CEC si dupa aceea la banca nu sunt 
obligatorii sa ramâna în banca.  
 
Aceste costuri si pasi ar trebui discutati în cadrul unor întâlniri ale membrilor fondatori, pentru a va putea 
face un plan de împartire a sarcinilor si responsabilitatilor, respectiv pentru elaborarea unui plan pentru 
asigurarea acestor costuri.   
 
Documentele si actele legate de înfiintarea ONG-ului trebuie sa fie adunate într-un singur loc. În 
momentul în care veti aplica pentru finantari din exteriorul comunitatii, foarte probabil vi se va cere sa 
anexati cererii de finantare, documente justificative, cum sunt: copie dupa statut, act constitutiv, sentinta 
civila si certificatul de înscriere în registrul asociatiilor si fundatiilor.  
 
Cine trebuie implicat în procesul de înfiintare al ONGului? 
 

În viziunea noastra organizatia neguvernamentala este continuarea fireasca a activitatilor si a structurii 
Grupului de Initiativa. Am mentionat ca este o trecere de la stadiul informal la cel formal organizat cu 
statut juridic. Numarul minim de fondatori este de 3 persoane conform legii, dar daca credeti ca este de 
dorit atunci puteti trece si mai multe persoane ca membrii fondatori. Sunt asociatii care au trei, cinci, zece, 
cincisprezece membrii fondatori.  
 
Prin statutul si actul constitutiv al organizatiei puteti reglementa conducerea organizatiei si modalitatile de 
acceptare a membrilor noi în organizatie. 
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Important! 

 Înfiintarea ca persoana juridica va implica mai multe oportunitati, dar si mai multe 
responsabilitati.  Fiti siguri ca doriti sa faceti acest pas. 
Înainte de a va apuca de cei 10 pasi cititi cu atentie ceea ce vi se cere – acte, documente, timbre fiscale. 
Tineti cont de termenele limita date de lege.  
Alegeti cu atentie denumirea organizatiei, pentru ca veti ramâne cu ea  mult timp.  
Cititi în permanenta legislatia în domeniul ONG si tineti pasul cu noutatile.  
 

Îndrumator practic  
Raspundeti la urmatoarele întrebari, pentru a va ajuta sa aplicati cele descrise în acest capitol.  
 
Stiti exact care sunt pasii pe care trebuie sa îi parcurgeti în procesul de înfiintare al unui ONG? 
Întelegeti ceea ce vi se cere la fiecare dintre cei 10 pasi? 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
Ati inclus toate datele cerute în Actul de Înfiintare al organizatiei? 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
Ati completat toate datele cerute în cazul statutului? 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
Stiti cine ce responsabilitati are pentru derularea întregului proces formal de înregistrare?  
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

 
Cuvinte cheie 
 
organizatie neguvernamentala  statut   act constitutiv 
sediu  patrimoniu   denumire  certificat fiscal 
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Dezvoltarea echipei operationale a TeleCentrului 
 

Lucrul în echipa înseamna mai mult noi si mai putin eu. 
Autor necunoscut 

 

 
 
 
Daca în initierea si dezvoltarea TeleCentrului am vazut ca pot fi implicate o serie de persoane care fac 
parte din Grupul de Initiativa sau din ONG-ul înregistrat, derularea activitatii de zi cu zi va fi asigurata de o 
echipa mai mica, formata în acest scop. 
 
În functie de serviciile si proiectele pe care si le-a propus, dar si pe baza disponibilitatii unor resurse 
umane din comunitate, TeleCentrul va trebui sa se bazeze în mod constant pe un numar de oameni care 
au ca responsabilitate punerea în practica a planurilor elaborate împreuna cu restul comunitatii.  
 
Cineva spunea la un moment dat ca „oamenii sunt banutii de aur ai comunitatii” si daca doriti ca 
TeleCentrul sa lucreze eficient, trebuie sa începeti prin a construi o echipa care sa-l administreze.  

Rolul coordonatorului de TeleCentru 
 
Conducerea organizatiei este considerata un factor important în procesul de functionare eficienta a 
TeleCentrului.  De aceea coodonatorul TeleCentrului trebuie sa aiba capacitatea de a implica, integra si 
coordona toate tipurile de resurse pentru buna functionare a TeleCentrului. El va avea contact cu echipa 
operationala, cu ceilalti membrii ai grupului de initiativa, cu membrii comunitatii, cu alti parteneri din 
comunitate si din afara ei.  
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Câte persoane trebuie sa lucreze în cadrul unui TeleCentru? 
 
Nu exista un raspuns la aceasta întrebare pentru ca numarul de persoane care sunt implicate în derularea 
operatiunilor TeleCentrului depinde de cât de extinse si complexe sunt acestea. Sunt TeleCentre care 
lucreaza în mod curent cu 3-4 persoane, iar altele care lucreaza cu zece sau chiar mai multe persoane.  
 
Persoanele care lucreaza în TeleCentru, pot fi persoane angajate, sau voluntari. Persoanele angajate pot 
fi încadrate cu norma întreaga, jumatate de norma, conventie civila, sau în alta forma. Numarul angajatilor 
din cadrul TeleCentrului depinde de activitatile desfasurate si de orarul de functionare al TeleCentrului. Se 
poate ca într-o anumita perioada a anului sa furnizati un serviciu care sa necesite mai mult personal. De 
exemplu în timpul anului scolar, când oferiti meditatii copiilor care se pregatesc pentru examenul de 
capacitate.  
 
Activitatea TeleCentrului se va baza foarte mult pe implicarea voluntara a membrilor comunitatii. Acestia 
pot contribui la: realizarea unui program de pregatire pentru elevi în domeniul utilizarii calculatorului, 
organizarea întâlnirilor din TeleCentru, supervizarea actiunilor copiilor etc.  
 
Pentru a fi siguri ca va puteti baza pe membrii comunitatii ca voluntari la TeleCentru, trebuie sa  va 
clarificati urmatoarele aspecte:  

• de ce aveti nevoie de voluntari? 
• ce activitati pot desfasura? 
• cum îi va sprijini TeleCentrul? 
• care sunt abilitatile si calitatile necesare pentru desfasurarea activitatilor? 
• care sunt procedurile pe baza carora vor fi selectati? 

Atunci când lucrati cu voluntarii, trebuie sa aveti în vedere drepturile si obligatiile pe care acestia le au. În 
cadrul ghidului este anexata (Anexa )o lista care cuprinde drepturile si obligatiile voluntarilor, asa cum au 
fost ele concepute de Centrul National de Voluntariat - Pro Vobis.   
 
Indiferent daca echipa operationala a TeleCentrului este compusa din angajati, voluntari sau si angajati si 
voluntari, urmatoarele aspecte legate de formarea, motivarea si functionarea echipei sunt valabile în 
aceeasi masura.   

Etapele formarii echipei 
 
Pâna la functionarea ei eficienta, o echipa a TeleCentrului poate trece prin diferite etape de dezvoltare: 
 
1. Formarea - în acest stadiu este vorba mai degraba de un numar de persoane care se asociaza pentru 
un anumit scop. Mare parte a timpului petrecut împreuna este alocat de catre fiecare membru acceptarii 
sale de catre grup. Se strâng informatii, date, se formeaza subgrupuri, se evita confruntarile. Din punct de 
vedere al relatiilor personale, membrii grupului se bazeaza pe relatii clasice, de exemplu autoritatea 
coordonatorului de TeleCentru. 
 
2. Furtuna - se caracterizeaza prin conflict si competitie. Se lucreaza mult pentru îndeplinirea sarcinilor, 
dar apar momente tensionate. Apar atât comportamente de retragere din grup cât si dorinta de dominare 
a unor persoane asupra grupului. Acesta este o etapa necesara pentru buna functionare a echipei pe 
viitor. 
 
3. Normarea – legaturile între membrii grupului devin mai apropiate. Apare constiinta apartenentei la 
grup. Grupul îsi stabileste reguli si standarde de functionare. Schimbul de informatii este real si eficient.  
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În aceasta etapa grupul devine mai închis, membrii sunt extrem de atasati de grup si încearca sa se 
opuna schimbarilor. 
 
4. Functionarea eficienta - este etapa în care membrii grupului depind foarte mult unii de altii. Eficienta 
echipei este maxima, grupul este constient de propria identitate, responsabilitate, imagine. Teama de 
schimbare devine mai scazuta.  
 
Nu toate grupurile ajung la cel de al patrulea stadiu. Unele fie se blocheaza la o faza anterioara, de 
exemplu cea de furtuna sau cea de normare, fie componenta grupului se schimba. În cazul în care vine o 
persoana noua în cadrul echipei de TeleCentru, etapele descrise mai sus se reiau de la început, chiar 
daca nu dureaza la fel de mult în timp parcurgerea anumitor etape. Coordonatorul TeleCentrului, si în 
general membrii echipei, trebuie sa fie constienti de etapa de dezvoltare în care se afla, pentru ca astfel 
pot întelege mai usor ceea ce se întâmpla în interiorul echipei.  

Motivarea echipei  
 
Dr. John Geiger a enuntat câteva principii ale motivarii: 

1. Nu poti motiva pe nimeni. 
2. Oamenii sunt deja motivati. 
3. Oamenii fac diferite lucruri deoarece au motivele lor si nu motivele tale. 
4. Aceste motive reprezinta de multe ori punctele tari ale implicarii lor.  

 
Asadar, pentru a putea mentine motivatia persoanelor de a derula activitati în TeleCentru, va trebui sa 
cunoastem si sa raspundem motivatiilor fiecaruia. Acestea pot fi de natura financiara, de utilizare într-un 
mod util a timpului lor, dorinta de relationare cu altii, etc.  De cele mai multe ori, motivatia ce sta la baza 
muncii într-un TeleCentru este cea de a ajuta, de a participa la o cauza sociala, de a rezolva problemele 
comunitatii sau unei categorii defavorizate.  
 
Teoria lui Dr. John Geiger este valabila atât pentru echipa TeleCentrului, cât si pentru ceilalti membrii ai 
grupului de initiativa. Pentru a pastra si a creste motivatia oamenilor în legatura cu participarea în 
activitatile TeleCentrului este nevoie de sustinerea acestei motivatii continuu.  Iata câteva sugestii despre 
modul in care puteti asigura acest lucru:  
 
Actionati cât mai mult  
Marea majoritate a oamenilor detesta întâlnirile. Prea multe întâlniri ineficiente pot duce la scaderea 
motivatiei lor de a mai participa la activitatile TeleCentrului.  Dimpotriva însa, activitatile în care oamenii 
simt ca au ajuns la un rezultat vizibil si asteptat îi atrag mult mai mult si le ofera energia de a merge mai 
departe.  
 
Stabiliti perioade de timp rezonabile 
Oamenii sunt destul de ocupati.  Nu le cereti sa vina la întâlniri daca nu este neaparat nevoie de ei si nici 
nu le cereti sa îsi aloce tot timpul lor liber pentru TeleCentru. Încercati sa aveti cât mai multi membri activi, 
astfel încât fiecare sa faca câte ceva si sa nu se aglomereze.  
 
Lucrul în echipe mici 
Organizati activitatile astfel încât membrii echipei sa lucreze cu persoanele cu care le face placere si pe 
activitati care le solicita creativitatea si energia. În felul acesta se îmbunatateste comunicarea, se înlatura 
senzatia de singuratate iar sarcinile sunt îndeplinite mult mai bine.   
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Asigurati-va ca exista si timp de relaxare pe parcursul orelor de lucru 
Un program de lucru foarte lung si intens oboseste. Orarul TeleCentrelor este flexibil. Pe de o parte 
trebuie sa tineti cont de nevoile comunitatii si activitatile derulate. Dar pe de alta parte fixati programul în 
asa fel încât sa fie multumit si personalul care îsi desfasoara activitatea regulat la TeleCentru. Asigurati-
va ca exista momente de relaxare la începutul si la sfârsitul activitatilor. Transformati sarcinile de rutina în 
ocazii de a discuta si alte subiecte în afara celor strict profesionale. Aceste discutii pot apropia membrii 
echipei. 

Luarea deciziilor 
 
Aproape zilnic suntem pusi în fata luarii unei decizii: de a cumpara rosii mai scumpe, dar mai frumoase 
sau mai ieftine si de o calitate mai slaba; de a schimba o slujba mai monotona dar sigura din punct de 
vedere al venitului cu una care ne-ar face placere, dar cu mai multe riscuri financiare. Acestea sunt decizii 
care implica propria persoana si ne afecteaza. Ne gândim, uneori ne mai sfatuim cu cineva, iar decizia o 
luam de unul singur.  
 
Ce facem când trebuie sa luam o decizie care presupune obtinerea acordului de participare si al altor 
persoane, de exemplu a grupului de initiativa, sau a echipei operationale a TeleCentrului? Indiferent de 
modalitatea prin care hotarâti sa luati o decizie de grup, va trebui sa discutati si sa stabiliti regulile de 
luare a deciziilor. În continuare sunt descrise câteva modalitati de luare a deciziilor. 
 
Votul majoritar 
Votarea este o metoda de luare a deciziilor care se potriveste cel mai bine în cazul grupurilor mari. De 
aceea folositi aceasta metoda la adunari publice, adunari generale, unde aveti un numar mai mare de 
participanti. În grupuri mici, cum ar fi echipa operationala a TeleCentrului, recurgeti la aceasta metoda, 
doar daca sunteti în criza de timp. Pentru a supune spre votare un subiect  trebuie mai întâi prezentate si 
afisate variantele posibile, regulile de vot si eventual consecintele alegerii fiecarei variante (pentru ca cei 
care vor vota sa aleaga în cunostinta de cauza). Votarea înseamna de obicei a alege între X sau Y. Dar 
nu întotdeauna. Unele probleme vor admite o solutie combinata, o parte din X si o parte din Y.  
 
Consensul 
Consensul are scopul de a conduce grupul la o întelegere comuna prin discutarea tuturor problemelor, de 
aceea pe termen lung va aduce cele mai multe beneficii TeleCentrului. Consensul dureaza mai mult decât 
celelalte metode dar încurajeaza creativitatea, cooperarea si devotamentul fata de o anumita cauza. 
Reguli care ar putea fi folosite într-o sedinta pentru obtinerea consensului:  

• Stabilirea de la începutul întâlnirii a faptului ca decizia se va lua numai pe baza obtinerii 
consensului tuturor persoanelor 

• Încurajarea fiecarui participant de a-si exprima opinia; 
În cazul în care se constata diferente majore de opinii, se argumenteaza în cele mai mici detalii fiecare 
opinie si se încearca sa se negocieze o pozitie agreata de ambele parti. 

Gestionarea conflictelor 
 
Conflictul este inevitabil în orice grup. Odata cu trecerea prin diverse stadii de dezvoltare, organizatia va 
avea parte de diverse tipuri de conflicte. 
Un conflict poate fi pozitiv – o confruntare care creste performantele si care are efect benefic asupra 
grupului sau negativ – orice confruntare sau interactiune care împiedica realizarea obiectivelor si are efect 
distructiv asupra grupului. Conflictul nu trebuie evitat sau eliminat, ci folosit ca instrument pentru 
schimbare, adica folosit în sensul pozitiv. Se spune ca în sine conflictul nu este o problema, problema 
este conflictul nerezolvat. 
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Cauza conflictelor în cadrul unui TeleCentru pot fi:  
• scopuri neclare sau incompatibile; 
• informatii gresite, lipsa de informatii si chiar modul în care interpretam informatia; 
• diferente de valori, legate de moduri de viata si religie pâna la ideologii politice; 
• principii despre care credem ca sunt corecte si trebuie aplicate cu orice pret; 
• nevoia de a “salva aparentele”; 
• deficiente de comunicare 
• lupta pentru control, putere, autoritate si influenta; 
• resursele limitate (de timp, bani) 
• indiferenta altora în obtinerea a ceea ce credem ca ni se cuvine, sau a ceea ce dorim de la altii. 

Cai de depasire a situatiilor de conflict  
 
Pentru a întelege conflictul trebuie sa analizam pe baza a ceea ce stim deja despre el si ce putem afla cu 
o doza buna de curiozitate si ceva abilitati de detectiv. Iata câteva întrebari pe care le puteti pune pentru a 
întelege mai bine conflictul, înainte sa va apucati de rezolvarea lui. 
• CINE are cel mai mult de pierdut, respectiv de câstigat daca se continua conflictul?  
• CINE are cel mai mult de pierdut, respectiv de câstigat prin rezolvarea conflictului? 
• CINE este în spatele conflictului? Prin aceasta se întelege cineva care nu este implicat direct, dar 

metaforic vorbind, furnizeaza munitia. 
• CARE este problema centrala care a provocat conflictul?  
• CARE ar fi consecintele rezolvarii conflictului ? 
• CARE este istoricul conflictului, când a început?  
• CUM se manifesta conflictul? Intensitate si violenta. 
• CÂND se manifesta conflictul?  
 
Lista poate continua, dar cea mai importanta întrebare analitica este „de ce?” Este uimitor câte lucruri pot 
iesi la iveala daca se pune aceasta întrebare de nenumarate ori. 
 
Dupa ce ati analizat conflictul, puteti alege una din urmatoarele solutii:  
• Actionati în mod competitiv, în cazul în care trebuie actionat rapid, decisiv; trebuie implementata o 

actiune nepopulara; sau stiti ca aveti dreptate. 
• Acceptarea este o solutie atunci când realizati ca nu aveti dreptate; vreti sa obtineti sprijin pe viitor; 

vreti sa va reduceti pierderile; mai presus de conflict este pastrarea armoniei;  
• Evitarea poate fi o solutie atunci când exista alte probleme mai importante de luat în considerare; 

trebuie sa lasati cealalta parte în conflict sa se “racoreasca”; aveti nevoie de mai multa informatie; sau 
alte persoane pot rezolva conflictul mai eficient. 

• Propuneti-va sa colaborati atunci când urmariti angajamentul tuturor celor implicati, vreti sa 
îmbunatatiti relatiile de lucru sau preocuparile ambelor parti sunt prea importante pentru a se putea 
ajunge la un compromis. 

• Puteti sa ajungeti la o situatie de compromis, atunci când scopurile pe care le aveti nu merita prea 
multa bataie de cap, este nevoie de o solutie rapida sau când scopurile si interesele celeilalte parti 
sunt mult diferite. 

 
E important ca cel putin persoanele din echipa TeleCentrului sa poate observa conflictele aparute si sa 
intervina atunci când este nevoie, astfel încât aceste conflicte sa nu reprezinte o bariera, ci un stimulent în 
viata organizatiei.  
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Comunicarea în cadrul echipei 
 
Pentru a pastra eficienta în munca echipei TeleCentrului, o atentie speciala va trebui acordata comunicarii 
între membri. Numai asa se pot tine la curent asupra îndeplinirii sarcinilor, pot stabili de comun acord 
planuri de viitor si pot evita conflicte.  
 
Este bine sa agreati un mod anume, împreuna cu echipa, pentru a comunica deschis: în cadrul întâlnirilor 
de grup periodice sau în scris. Indiferent care este mijlocul ales, iata câteva reguli de buna comunicare pe 
care fiecare membru al echipei TeleCentrului ar trebui sa le respecte:  
• Vorbiti cât mai clar si evitati cuvinte mai putin uzuale. Încercati sa ajungeti la o întelegere comuna a 

termenilor folositi; 
• Spuneti ceea ce vreti sa spuneti si ceea ce gânditi ca este adevarat; 
• Evitati a fi defensiv, judecator, acuzator, arogant; 
• Promovati o abordare pozitiva; 
• Respectati parerea celuilalt; 
• Ascultati cu atentie ceea ce vi se comunica; 
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Important! 

 Cel mai valoros lucru în cadrul unei organizatii este resursa umana. De  
aceea acordati suficient timp oamenilor din cadrul echipei TeleCentrului. 
Asigurati-va ca membrii echipei din TeleCentru sunt implicati si motivati.  
Implicati cât mai multi voluntari în cadrul activitatilor pe care le desfasurati. 
Acordati timp suficient luarii deciziilor.  
 

Îndrumator practic  
Raspundeti la urmatoarele întrebari, pentru a va ajuta sa aplicati cele descrise în acest capitol.  
 
În calitate de coordonator de TeleCentru/ membru al echipei, sunteti multumit de echipa din 
TeleCentru?  
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
Care sunt modalitatile prin care asigurati motivarea si implicarea angajatilor? 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
Care este strategia TeleCentrului pentru atragerea de voluntari? 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
În care dintre fazele formarii echipei se afla în momentul de fata echipa TeleCentrului?  
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

 
Cuvinte cheie 
 
echipa  motivare   voluntari etapele formarii echipei 
luarea deciziilor consens  conflict 
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Contabilitate si proceduri financiare, fiscalitate 
 

Cel bogat are bani multi, cel sarac are bani suficienti.  
Proverb 

 

 
 
În primele 5 capitole am parcurs etapele înfiintarii unui TeleCentru si a unei organizatii 
neguvernamentale. Ati ajuns în stadiul în care aveti organizatia înfiintata, aveti 
stampila, cont în banca, factura fiscala, chitantier si alte documente legale, care va 
atesta pozitia de entitate juridica. În continuare vom vorbi despre aspectele financiar-
contabile a unei organizatii neguvernamentale.  
Abordarea noastra porneste de la managementul financiar al carui componenta este 
contabilitatea.  

Ce este managementul financiar? 
 
Managementul în general este privit ca procesul prin care se asigura îndeplinirea 
scopurilor si obiectivelor pe care vi le-ati propus în cadrul organizatiei. Managementul 
financiar se refera la procesul prin care se asigura folosirea resurselor financiare în 
mod eficient în scopul atingerii obiectivelor propuse. Folosirea resurselor financiare în 
mod eficient identifica câteva etape importante în acest proces cum ar fi planificarea, 
organizarea, controlul si raportarea resurselor financiare. 

De ce este important managementul financiar? 
 
Chiar daca credeti ca sunteti o organizatie mica, încrederea si credibilitatea de care 
beneficiati poate fi generata de un management financiar bine pus la punct si 
transparent. Existenta unui management financiar functional nu depinde de marimea 
organizatiei ci de intentiile de profesionalizare a organizatiei, de aceea, indiferent de 
marimea actuala a TeleCentrului, trebuie sa va preocupati de acest domeniu. 
 
Având un management financiar bine pus la punct, TeleCentrul poate gestiona eficient 
resursele financiare ale organizatiei si îsi poate crea un plan pe termen lung, care sa 
asigure sustinerea organizatiei în viitor.  
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În cazul în care TeleCentrul are si resurse materiale din exterior, de exemplu un 
proiect câstigat din partea unui finantator, el va fi, de cele mai multe ori, obligat, ca pe 
lânga raportul de activitate, sa prezinte si un raport financiar.  
 
Si nu în ultimul rând, în cazul în care TeleCentrul doreste sa se dezvolte si sa atraga 
fonduri din partea finantatorilor pentru ONGuri, acesta va trebui sa prezinte (pe lânga 
alte documente amintite în capitolele anterioare) un raport financiar, cuprinzând 
veniturile si cheltuielile pe care le-a avut într-un anumit interval de timp.   

Ce este contabilitatea? 
 

Contabilitatea este arta înregistrarii, clasificarii si rezumarii într-o maniera semnificativa 
si în exprimare baneasca a tranzactiilor (operatiilor) si evenimentelor (faptelor) care au, 
chiar si partial, caracter financiar, precum si interpretarea rezultatelor acestor actiuni.9     
 
Pornind de la definitia de mai sus, contabilitatea consta în urmatoarele etape : 
1. Înregistrarea tranzactiilor (se înregistreaza toate datele de natura financiara care 

intra si care ies din TeleCentru - se mai numeste si contabilitate primara) 
2. Clasificarea si sumarizarea tranzactiilor 
3. Prezentarea situatiilor contabile 
 
Contabilitatea pentru organizatiile neguvernamentale este reglementat de urmatoarele 
legi aflate în vigoare : 

- Legea 82 din 1991, republicata în MO48/2005 
- Ordinul MFP 2329/28.12.2001 normele metodologice privind organizarea si 

conducerea contabilitatii în partida simpla de catre persoanele juridice fara scop 
lucrativ. Se aplica organizatiilor, care nu au venituri mai mari de contravaloarea 
a 30 000 euro într-un an fiscal. 

- Hotarâre de Guvern 831/1997 pentru aprobarea modelelor, formularelor 
comune privind activitatea financiara si contabila si a normelor metodologice 
privind întocmirea si utilizarea acestora MO 368/19.12.1997 cu modificari si 
completari. 

- O81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul 
institutiilor publice – MO 624/2003 conform art.23 se aplica si persoanelor 
juridice fara scop patrimonial 

- L517/2003 – Codul fiscal 

Controlul intern al contabilitatii 
 
Controlul intern al contabilitatii10 are scopul de a împiedica orice tentativa de frauda în 
gestionarea fondurilor organizatiei. De aceea controlul intern urmareste: delegarea 
autoritatii, verificarea înregistrarilor contabile, controlul numerarului si controlul fizic.  
 
Într-o prima faza va trebui sa decideti din timp cine are drept de semnatura în banca. 
Experienta de lucru a organizatiilor civile (si nu numai) spune ca pentru tranzactiile 
mari este recomandat sa existe doua semnaturi din partea conducerii organizatiei, ca 
sa aveti un control mai mare asupra operatiunilor financiare. Cei abilitati vor semna 

                                                
9 Institutul Ameriacanal Contabililor Publici Autorizati, 1941  
10 10 Dupa „Management financiar pentru ONG-uri – Material realizat de Estuar Consulting, 2003” 
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cecuri, ordine de plata doar dupa completarea lor ( si nu “în alb”), pentru ca acestea ar 
putea fi folosite ulterior de persoane neabilitate fara stiinta responsabililor din 
TeleCentru.  
În afara de numirea persoanelor cu drept de semnatura, va trebui sa stabiliti în 
prealabil cine ce fel de tipuri de cheltuieli aproba (de exemplu coordonatorul de proiect 
aproba cheltuieli din bugetul pentru proiectul pe care îl gestioneaza). 
 
În cadrul organizatiei care e gazda TeleCentrului este important sa definiti clar cine are 
autoritatea de a aproba: 

- cheltuielile si marimea acestora 
- cecurile si ordinele de plata pentru platile prin banca 
- accesul la numerarul din organizatie si care este suma maxima care poate fi 

ridicata în numerar 
- cine verifica înregistrarile efectuate în contabilitate 

 
Una din regulile de baza în ceea ce priveste controlul numerarului este sa înregistrati 
toate operatiunile facute, indiferent de marimea acestora. Acest lucru presupune sa 
emiteti totdeauna documente pentru sumele primite si sa cereti documente pentru 
sumele platite. Aceste acte sunt dovada ca ati cheltuit banii în mod justificat.  
 
Banii de care dispune TeleCentrul pot fi pastrati în doua feluri. Fie îi depozitati în casa 
de bani la sediul sau la punctul de lucru al TeleCentrului, fie îi depuneti la banca.  
 
Puteti sa optati pentru varianta de a-i depune la banca în cazul în care TeleCentrul 
dispune de sume mai mari de bani, de exemplu de la un finantator sau sponsor. În 
cazul în care ati obtinut o finantare exterioara pentru un proiect, suma solicitata 
aferenta derularii proiectului va fi virata de catre finantator în mod obligatoriu într-un 
cont bancar.  
 
De cele mai multe ori însa TeleCentrele au venituri din serviciile pe care le furnizeaza: 
xerox, internet, scanare, etc. Totodata acestea sunt venituri constante. Daca veniturile 
TeleCentrului sunt pastrate în casa de bani, este recomandabil sa restrictionati accesul 
la casa de bani la cât mai putine persoane posibil.  
 
Recomandabil este ca sa stabiliti un prag de valoare peste care platile se fac numai 
prin banca. Acest prag depinde de ce înseamna valoare mare de la caz la caz. Un 
ONG cu multe activitati si cu experienta, care gazduieste TeleCentrul poate stabili 
acest prag la 1000 sau 1500 de RON. În cazul unei organizatii nou înfiintate aceasta 
suma poate fi si de 600 RON. 
 
Pentru a urmari cât mai eficient fluxul de numerar, numiti o persoana care nu este 
foarte implicata în activitatile curente ale TeleCentrului (cenzorul, un membru fondator) 
care sa aiba dreptul de a efectua controlul fluxului de numerar.   

Bugetul 
 
Reprezinta exprimarea financiara a activitatilor propuse de o organizatie într-o 
perioada de timp clar delimitata. În realitate vorbim despre o planificare financiara a 
activitatilor propuse de TeleCentru. 
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De ce aveti nevoie de buget? 
 
În linii mari bugetul descrie necesarul de resurse pentru atingerea obiectivelor. Uneori 
bugetul poate sa influenteze activitatile prin care sunt atinse obiectivele, sau chiar 
obiectivele pe termen scurt  care trebuiesc atinse.  
 
Pentru ca stabileste necesarul de resurse pentru activitatile planificate, de multe ori 
bugetul poate determina planificarea activitatilor de atragere de fonduri.  
 
Odata ce aveti un buget stabilit, puteti face previziune privind modul si ritmul de 
cheltuire a sumei de bani, iar apoi puteti aloca resursele argumentat.  
 
În cazul în care TeleCentrul dispune de o sponsorizare puteti urmari în timp cheltuirea 
acestor bani, iar în cazul în care aveti o finantare nerambursabila, cheltuielile vor fi 
contabilizate pe marginea liniilor de buget descrise. 
 
Nu în ultimul rând, bugetul este un mijloc de control la sfârsit de trimestru, sfârsit de 
an, la terminarea unui proiect în vederea analizarii cheltuielilor efectuate în realitate.  

Cum se construieste un buget ? 
 
Pentru stabilirea bugetului va trebui sa parcurgeti mai multe etape11.  
 
1. În prima etapa stabiliti perioada de timp pentru care doriti sa întocmiti bugetul. 
Acesta poate fi un semestru, un an calendaristic, un an fiscal, durata acordarii unui 
serviciu punctual. Daca TeleCentrul doreste sa întocmeasca un buget pentru 
activitatile de vacanta pentru copii, cel mai probabil acesta va fi de trei luni. În cazul în 
care doriti sa întocmiti un buget pe toate activitatile si serviciile, acesta poate fi un 
buget anual, pe an fiscal sau calendaristic.  
  
2. Definirea clara a planului de activitate pentru perioada de timp stabilita. Întocmiti un 
plan de activitati cât mai detaliat pentru a putea prevedea toate cheltuielile care sunt 
aferente activitatilor TeleCentrului.  
 
3. Estimarea cheltuielilor în detaliu pe baza planului de activitati, pentru fiecare 
activitate în parte. În aceasta faza de bugetare treceti toate cheltuielile care considerati 
ca le veti avea, indiferent daca dispuneti deja de resursele respective sau nu.  
 
4. Estimarea potentialelor surse de venituri : servicii contra cost, cotizatie, donatie, 
finantare, sponsorizare, vânzari de bunuri. De aici va veti da seama care sunt 
resursele de care dispuneti si care sunt resursele pe care va trebui sa le atrageti 
pentru a va atinge obiectivele stabilite.  
 
Sunt anumite tipuri de cheltuieli care pot fi incluse în buget. De obicei tipurile de 
cheltuieli se grupeaza, iar aceste grupe se numesc linii bugetare. De exemplu putem 
avea o linie de buget pentru resurse umane, care include mai multe tipuri de cheltuieli: 
salarii, eventuale deplasari.  

                                                
11 World Learning DNP – Manual de Management Financiar pt. Organizatiile Neguvernamentale Românesti, 1999, 
pp. 122-130 
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Mai jos am enumerat tipurile de cheltuieli care se regasesc în majoritatea bugetelor 
TeleCentrelor:   
Cheltuieli incluse în buget: 
 
Resurse umane  

- salarii - în cazul în care sunt persoane angajate în cadrul TeleCentrului. Aici se 
includ salariile si toate taxele aferente salariilor platite, atât  de angajator cât si 
de angajat 

- costuri cu instruirea voluntarilor 
 

Deplasari si transport 
- include cheltuieli legate de bilete de autobuz, avion, tren 
- diurna (este oferita pentru o deplasare care dureaza mai mult de 12 ore).  
- cheltuielile curente pentru automobile: combustibil, costuri de întretinere, piese 

de schimb, închirierea de autovehicule 
 

Echipamente  si bunuri     
- achizitionare de echipamente si bunuri (calculatoare, birou, scaune, televizor, 

carti)  
- consumabile (toner, hârtie, pixuri, caiete) 

 

Costuri administrative 
- chirie (în cazul în care sediul TeleCentrului nu este pus la dispozitie gratuit)  
- telefon, fax, internet 
- energie electrica, energie termica, apa 
- reparatii si întretinere                                                                                                                               

 

De asemenea mai pot aparea si alte costuri, mai ales în cazul în care derulati proiecte 
cu finantare externa:  

- comisioane bancare 
- costuri de audit 
- taxe postale. 
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Raportarea financiara 
 

CHELTUIELILE ÎN PERIOADA 01.01-31.12.2004
(MII LEI) 37.879.787; 2%

261.159.348; 14%

6.683.039; 0%

92.267.507; 5%

79.336.442; 4%

2.476.500; 0%

1.305.000; 0%

43.809.017; 2%

396.827.731; 22%
548.024.676; 30%

400.400.000; 21%

Transport Echipamente-mobilier Cheltuieli autoturisme Consumabile
Telefon Posta Foto Publicatii
Protocol Instruiri-Evenimente Servicii de consultanta si instruire Sustinere alte ONG

 
 
În urma utilizarii bugetului, adica dupa ce ati efectuat cheltuielile prevazute în buget, 
pentru a va sustine activitatile va trebui sa elaborati un raport financiar.  
Raportul financiar prezinta situatia financiara a TeleCentrelor pe activitati, servicii sau 
a proiectelor derulate dupa un interval de timp clar stabilit.  
Raportarea financiara are scopul de a asigura transparenta fata de membrii 
comunitatii, a eventualilor donatori, sponsori sau finantatori. Pentru multe informatii 
legate de utilitatea raportului financiar parcurgeti capitolul 7, referitor la activitatile de 
relatii publice a TeleCentrului.  
 
De mentionat este si faptul ca, în cazul finantarilor primite sub forma de grant, la 
sfârsitul acestora, se cere pe lânga raportul narativ, care descrie activitatile proiectului, 
si un raport financiar care prezinta transformarea financiara a activitatilor. 
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Important! 

 Desemnati din timp persoanele care au drept de semnatura. 
Nu emiteti ordine de plata, cecuri în alb.  
Înregistrati permanent toate veniturile si cheltuielile care au loc.  
Întocmiti un buget cât mai realist si urmariti punerea lui în practica.  
Întocmiti rapoarte financiare periodice. Informati membrii comunitatii despre aceste rapoarte.  
 

Îndrumator practic  
Raspundeti la urmatoarele întrebari, pentru a va ajuta sa aplicati cele descrise în acest capitol.  
 
Aveti proceduri financiare clar stabilite? Care sunt acestea? 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
Cum se urmaresc tranzactiile financiare efectuate în cadrul TeleCentrului? Cine sunt responsabili 
pentru aceasta activitate? 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
Care este bugetul anual necesar functionarii TeleCentrului? 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
Cum se face raportarea financiara? Dar diseminarea informatiilor?  
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

 
Cuvinte cheie 
 
buget  contabilitate   venituri   cheltuieli 
numerar  executie bugetara   raportare financiara 
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Activitati de relatii publice (promovare, informare) 
 
“Ceea ce lipseste organizatiilor nonprofit este consecventa. Odata ce si-au facut cunoscut numele trebuie 

sa continue sa îsi construiasca imaginea. De abia atunci devine mai usor sa atraga atentia celorlalti.”  
Laura Barrett  

 
 

Este o vorba care spune ca “imaginea este sufletul 
comertului”. Chiar daca vi se pare ca nu se potriveste 
în cazul unor actiuni de interes public, caci nu aveti 
nimic de vândut, acest dicton spune foarte multe 
despre cum poti sa faci ca o afacere sa aiba succes. 
Iar daca ne gândim mai bine, TeleCentrul are atâtea 
lucruri de oferit catre comunitate.  
 
Am abordat simplist problematica promovarii si 
comunicarii despre TeleCentru dar nu ne vom opri 
numai aici în acest capitol. Exista o serie de motivatii 
în spatele nevoii de comunicare si cu siguranta puteti 
adauga imediat si dvs. cel putin înca trei.  
 

De ce este nevoie de promovarea 
TeleCentrului? 
 
Chiar daca activitatea TeleCentrului este intensa si 
foarte utila, o parte dintre beneficiarii ei nu o vor 
cunoaste si nu o vor aprecia asa cum merita, daca nu 
o veti face publica. Intentia dvs. este de a face 
accesibile catre cât mai multi membri ai comunitatii 

serviciile TeleCentrului. Pentru acest lucru nu este suficient sa aveti tot timpul usa deschisa. Trebuie ca 
membrii comunitatii sa stie cu ce poate TeleCentrul sa le fie de folos si în ce conditii îi poate ajuta, care 
sunt activitatile la care pot participa si unde pot fi ei însisi de folos, la cine sa apeleze atunci când vor sa 
solicite un serviciu al TeleCentrului. Asadar, au nevoie de o serie de informatii, iar dvs. va trebui sa le 
transmiteti.  
 
Vestile rele se raspândesc usor. Cele bune mai putin. Oamenii din sat trebuie sa aiba încredere ca vor 
gasi în TeleCentru un ajutor si ca merita sa apeleze la serviciile lui. Cum va puteti asigura ca în comuna 
vor ajunge acele vesti care vor determina membrii comunitatii sa câstige încredere în TeleCentru? Cum 
ati putea face sa nu existe suspiciuni despre programele si modul în care este administrat TeleCentrul? 
Sigur, în primul rând asigurând o buna coordonare a proiectelor si apoi comunicând despre ele.  
 
Veti avea curajul, la un moment dat, sa initiati proiecte care vizeaza o anumita schimbare: o mai buna 
administrare a bugetului public sau un comportament adecvat în privinta mediului înconjurator. O imagine 
credibila a TeleCentrului va va ajuta la implementarea acestor idei, factorii de decizie politica si cetatenii 
vor „auzi” ideile TeleCentrului si vor examina serios sugestiile privind schimbarea pentru ca au deja 
încredere în dvs.  
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Iata deci, trei motive pe care le-am gasit noi pentru a va ocupa în mod activ de promovarea TeleCentrului:  
• Ca oamenii sa stie 
• Ca oamenii sa aiba încredere 
• Ca oamenii sa actioneze  

Când trebuie sa promovam TeleCentrul si activitatile sale? 
 
Raspunsul este: tot timpul! Nu exista o perioada a saptamânii mai potrivita si nici o anumita etapa când nu 
este nevoie sa comunicati despre TeleCentru.  
 
Comunicarea cu comunitatea ar trebui sa înceapa odata ce Grupul de Initiativa începe sa îsi planifice 
sistematic obiective si activitati,  pentru ca un proces de comunicare eficient si de succes se desfasoara 
continuu si nu este un eveniment sporadic.  
 
De exemplu : daca TeleCentrul este constituit de putin timp, este momentul cel mai potrivit pentru a 
comunica înfiintarea lui, scopul cu care a fost creat, planuri de viitor, etc. Daca dimpotriva, existati de ceva 
vreme în comunitate si doriti sa reîntariti motivatia oamenilor din comunitate de a participa la activitatile 
din TeleCentru sau de a le reaminti despre el, din nou aveti nevoie de comunicare.  

Unde promovam TeleCentrul? 
 
Este important sa comunici, sa informezi publicul despre activitatea TeleCentrului. Dar si mai important 
este ca mesajul dvs. sa ajunga exact la cei pe care vreti sa îi implicati sau carora vreti sa le atrageti 
atentia. 
 
Probabil cei mai interesati de activitatea TeleCentrului sunt cei care au cel mai mult nevoie de serviciile 
oferite de acesta: potentialii clienti.  
 
De asemenea mai este o categorie de persoane care si-au exprimat interesul în ceea ce faceti si care va 
pot ajuta fie prin munca voluntara, fie prin resurse materiale sau financiare: potentialii sustinatori.  
 
Odata cu extinderea TeleCentrului, o sa doriti sa intrati în parteneriat cu alte organizatii sau sa obtineti 
finantari suplimentare. Ajungem astfel la o alta categorie: potentialii sponsori si parteneri.  
 
Experienta cu fiecare dintre aceste categorii va face ca acestia sa va devina apropiati si sa faca parte din 
rândul beneficiarilor, voluntarilor, finantatorilor si partenerilor. Efortul de comunicare cu acestia va 
continua pentru a-i mentine aproape.  

Care sunt metodele de informare în rândul cetatenilor? 
 
Daca vreti sa informati tinerii din comunitate, beneficiarii organizatiei voastre, despre noul proiect prin care 
vor avea acces la un centru comunitar cu computere si internet, probabil ca veti avea în vedere câteva 
variante: fie sa faceti postere A3 pe care sa le lipiti în zonele frecventate de ei (scoala, discoteca), fie sa 
organizati un concurs sportiv în care câstigatorii vor fi premiati cu ore gratis de învatare a utilizarii 
computerului.  
 
Nu aceleasi metode le veti folosi daca doriti sa strângeti carti pentru biblioteca la nivel de judet, sau daca 
aveti în vedere promovarea TeleCentrului la nivel national.  
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Pentru a alege cele mai bune metode, primul pas este cel de a le cunoaste, apoi de a învata sa le 
utilizam.  Iata o lista succinta a câtorva mijloace de comunicare cu membrii comunitatii12:   
 
Brosuri si “fluturasi” -  pot contine o cantitate generoasa de informatii, care combinata cu un design bun 
pot constitui un mijloc eficient de comunicare si promovare atât în comunitate cât si în afara ei. Marele 
avantaj al acestor materiale este faptul ca ramân la destinatar pentru a fi studiate.  
 
Buletin informativ – editat în cadrul comunitatii. Acest mijloc de comunicare este unul din cele mai 
complete în ceea ce priveste capacitatea de promovare si chiar educare. Un editorial periodic în care 
membrii comunitatii pot regasi informatii relevante despre activitatile organizatiei si despre serviciile 
curente, ofera transparenta si construieste încrederea în organizatie. Aplicatiile preinstalate pe computer 
ofera machete pe care se poate edita usor informatia.  
 
Ziare (presa scrisa) -  Au o larga acoperire iar în functie de tipul lor si de locatie, au un public mai mult 
sau mai putin tintit. Puteti trimite comunicate de presa daca doriti sa apara un anunt despre vreo activitate 
sau sa organizati o conferinta de presa la care sa invitati ziaristi care vor elabora chiar ei articole despre 
activitatea organizatiei. Chiar daca presa centrala sau regionala are o acoperire mai mare, câteodata 
ziarele locale sunt mai citite si mai au avantajul ca sunt si mai accesibile ca pret persoanelor din mediul 
rural.  
 
Postere si bannere –  Sunt un mijloc foarte puternic de promovare întrucât sunt foarte evidente. Când 
vreti sa anuntati un eveniment local, la care doriti o participare larga, atunci când vreti sa atrageti atentia 
asupra TeleCentrului, aceste mijloace sunt perfecte pentru comunicarea mesajului vostru. Dezavantajul 
lor este costul, destul de ridicat, mai ales în cazul unor materiale color si în cazul în care doriti sa apelati 
la serviciile unui specialist pentru conceperea lor.  
 
Rapoarte anuale  - Redactarea periodica a unui raport de activitate în care TeleCentrul sa prezinte ceea 
ce a facut pe parcursul unui an de zile si ce rezultate a obtinut, situatia financiara si partenerii/donatorii ei. 
De asemenea ofera un mijloc formal dar de încredere prin care se poate comunica cu factorii cheie ai 
TeleCentrului. Rapoartele anuale sunt si un fel de carte de vizita a TeleCentrului, prin care acesta poate fi 
promovat catre exterior. De exemplu, atunci când depuneti proiecte spre finantare, puteti atasa si ultimul 
raport anual (sunt cazuri în care acest lucru vi se cere în mod obligatoriu).  
 
Materiale promotionale – Tiparirea siglei TeleCentrului sau a unor mesaje speciale pe tricouri, cani, 
pixuri, sepci este un alt mijloc de comunicare pe care unele organizatii le folosesc, mai ales în cadrul unor 
evenimente. Sunt mai scumpe dar deosebit de apreciate de cei care le primesc.  
 
Evenimente speciale – Prin aceste mijloace, mai informale dar speciale, o organizatie încearca sa 
atraga atentia. O piesa de teatru, un concurs cu premii onorifice, un bal sunt tipul de mijloace de 
comunicare pe care le încadram la capitolul  evenimente speciale. Foarte apreciate de public, au un mare 
impact în comunitatile mici si cu putin efort se gasesc si surse necesare pentru a le realiza.   
 
Oricare din aceste metode le folositi, exista o serie de principii, pe care este bine sa ne bazam mesajele si 
modul de comunicare cu comunitatea: 

• Puneti la dispozitia comunitatii toate acele informatii care nu au caracter de confidentialitate (prin 
lege sau prin contracte individuale) ; 

• Faceti primul pas. Nu asteptati sa vi se solicite informatii de catre membrii comunitatii. Facând 
acest lucru le dovediti ca îi pretuiti si ca sunt importanti  pentru voi. Va veti câstiga mai multi 
sustinatori si aliati si veti reduce tabara cârcotasilor si a raspândacilor de zvonuri. 

                                                
12 Manual ARDC, Promovarea imaginii si relatii externe pentru ONG 
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• Profitati de capacitatile, talentele, inventivitatea si bunavointa membrilor comunitatii în care va 
derulati activitatea. Membrii comunitatii (inclusiv membrii TeleCentrului/ voluntari/ beneficiari/ 
institutii locale) reprezinta resurse importante nu doar simpli recipienti ai informatiilor pe care 
TeleCentrul doreste sa le transmita ;  

• Primiti si analizati cu atentie si criticile din partea acestora. Dialogul adevarat se bazeaza si pe 
acest lucru. Puteti avea surpriza sa descoperiti ca în spatele unei critici - fie ea si severe - se afla 
de fapt o nevoie neexprimata pentru un anumit serviciu, sau preocuparea pentru o anumita 
problema esentiala a unui grup pentru care TeleCentrul ar putea sa intervina. 

Comunicarea cu institutiile din comunitate 
 
O atentie speciala trebuie sa acordam institutiilor din comunitate: Administratie Locala, Scoala, Biserica, 
alte organizatii neguvernamentale. Fiecare dintre acestea are propriile ierarhii si persoane responsabile 
de mentinerea relatiilor cu mediul extern. Este bine sa cunoastem si sa întelegem modul în care se iau 
deciziile precum si responsabilitatile diferitelor persoane, pentru a ne putea adresa direct si specific 
acestora. 
 
Ne intereseaza sa comunicam permanent cu acesti posibili parteneri pentru ca, în timp, pot oferi 
sustenabilitate demersurilor unui TeleCentru:  

• Pot pune la dispozitia TeleCentrului resurse materiale, umane si financiare pentru derularea 
activitatilor sale;   

• Pot deveni ”ambasadori” ai TeleCentrului în activitatea de atragere de resurse (pot recomanda 
activitatile si rezultatele TeleCentrului în întâlnirile la care participa la nivel de judet sau chiar în 
strainatate); 

• Pot promova la nivel institutional anumite abordari de succes folosite de catre TeleCentru, în mod 
special în ce priveste oferirea de servicii catre beneficiarii lor. 

 
Procesul de comunicare în cazul institutiilor trebuie sa aiba pe lânga aspectul informal, dat de faptul ca 
probabil va cunoasteti si sunteti vecin cu primarul sau cu directorul de camin, si o componenta oficiala, 
care îi permite institutiei respective sa reactioneze la semnalele date de dvs.  
 
Obisnuiti sa trimiteti periodic, pe adresele oficiale ale institutiilor si adresate nominal conducatorilor lor, 
înstiintari privind activitatile TeleCentrului: rapoarte de activitate, buletine informative, invitatii la 
evenimente si actiuni mai importante. Chiar daca nu primiti raspuns la aceasta corespondenta, ele vor fi 
primite si citite iar angajatii institutiilor respective nu vor ramâne surprinsi ca de exemplu se întâmpla un 
festival în comunitatea lor iar ei nu au fost anuntati sau invitati. 
 
Pe lânga sistemul de corespondenta, comunicarea institutionala presupune si discutii directe cu persoane 
de legatura din cadrul lor. Cu ocazia participarii lor la actiunile TeleCentrului sau chiar o vizita facuta în 
mod special la sediul lor, aveti grija sa comunicati: rezultatele, planurile de viitor  dar si obstacolele sau 
problemele cu care va confruntati astfel încât sa oferiti posibilitatea ca ceilalti sa reactioneze la ele.  
 
Pâna la urma, sa nu uitam ca scopul unei comunicari eficiente este de a dezvolta si întretine relatii care 
sa ne ajute apoi în cresterea capacitatii TeleCentrului.  

Cum promovam TeleCentrele în afara comunitatii 
 
Cu cât institutia cu care vrem sa comunicam se situeaza la o distanta mai mare de zona în care 
actioneaza organizatia noastra, cu atât mai mult este nevoie de o atentie sporita asupra continutului 
mesajelor noastre. Daca în cazul comunicarii cu comunitatea si cu institutiile locale, acestea au 
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posibilitatea sa ne cunoasca si nemijlocit, prin simplul fapt ca traiesc si activeaza in acelasi spatiu 
geografic, unde relatiile sociale se construiesc si se întretin relativ usor, în cazul în care va adresati unor 
persoane din afara comunitatii, situatia este diferita.  
 
Acestea nu pot cunoaste activitatile TeleCentrului decât indirect, de cele mai multe ori numai prin 
informatiile care ajung la ele. TeleCentrul are la dispozitie câteva modalitati pentru a comunica despre el 
si despre activitatile pe care le desfasoara:  

• sa  ofere în mod direct, pro-activ, aceste informatii;   
• sa sa asigure ca persoanele cu care a construit o relatie de încredere, pot deveni “ambasadori” 

ai TeleCentrului, având în mod constant informatii proaspete despre TeleCentru.  
 
Este important ca mesajele pe care le transmitem direct ca TeleCentru sa fie suficient de cuprinzatoare si 
totodata,  cât mai la obiect, pentru a putea provoca reactia pe care o asteptati.  
 
Pe lânga metodele descrise la comunicarea cu cetatenii, care pot fi adaptate si în cazul promovarii 
TeleCentrului în exterior, mai exista si altele care pot fi folosite cu succes în acest caz13:  
 
Mesajele prin intermediul e-mail-ului – În zilele de astazi, acest mijloc este foarte eficient pentru 
transmiterea mesajului. Exista foarte multe grupuri de discutii, mesajele pot fi usor retransmise si ajung 
chiar în strainatate, la fiii satului sau la studentii care sunt în afara localitatii. 
 
Scrisori – Scrisorile trimise direct catre potentiali donatori sau parteneri au avantajul ca pot fi 
personalizate foarte mult pentru a se potrivi specificului lor sau nevoilor lor. Nu costa mult, sunt usor de 
produs si ofera celor care le primesc sentimentul aprecierii lor.  
 
Reviste – Exista reviste de specialitate atât în mediul organizatiilor neguvernamentale cât si ale altor 
institutii care pot gazdui articole prin care doriti sa transmiteti mesaje.  
 
Pagini de web – Acum câtiva ani, acest mijloc de comunicare era aproape necunoscut în mediul rural. 
Dar acum, când aproape orice organizatie are acces la  internet si începe sa-si caute informatiile prin 
acest mod, prezentarea TeleCentrului si a serviciilor lui printr-o pagina de web devine aproape o cerinta.  
 
Construirea relatiilor – Câteodata nu face o campanie media cât o discutie si un contact direct cu o 
persoana de la alta organizatie. Construirea de relatii cu persoane de la institutii judetene, organizatii 
similare din alte regiuni ale tarii va pot ajuta prin schimbul direct la promovarea organizatiei si apoi la 
folosirea acestor relatii.  În cazul unor factori cheie pentru organizatie (primarie) acestia pot fi chiar invitati 
la evenimentele organizatiei.  
 
Cum ne facem cunoscuti potentialilor finantatori, sponsori, donatori 
 
Ce-a mai buna promovare este cea pe care o face cel care v-a sustinut în timp activitatea, cel care a 
crezut în dvs si v-a acordat sprijin si resurse pentru a realiza planul propus. 
 
Mai greu este primul pas, de a avea un donator pe care sa-l convingeti ca TeleCentrul merita încrederea 
lui.  Pentru a identifica potentiali donatori va trebui sa inventariati bazele de date, publicatiile de 
specialitate, sa discutati cu colegi de la alte TeleCentre sau Centre de Resurse sau chiar cu persoanele 
din comunitate. În ultimul timp o resursa importanta pentru informare si pentru comunicare o reprezinta 
Internetul.  
 
 

                                                
13 Manual ARDC, Promovarea imaginii si relatii externe pentru ONG 
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Ce trebuie sa stie/afle un finantator : 

• Numele si locatia TeleCentrului 
• Scopul si misiunea TeleCentrului 
• Modul în care TeleCentrul îsi desfasoara activitatea 
• Experienta anterioara a TeleCentrului, inclusiv ce alti finantatori v-au mai sustinut 
• Care sunt resursele proprii ale TeleCentrului 
• Motivul pentru care TeleCentrul a decis sa abordeze acest finantator si nu altul 
• Ce va avea de câstigat finantatorul daca va oferi resurse TeleCentrului 
• Date/informatii despre problema/proiectul pentru care cereti sprijin. 

 
Cum ajungeti sa îi cunoasteti pe posibilii donatori si sponsori ai TeleCentrului? În primul rând informându-
va asupra interesului lor de a sprijini anumite proiecte sau organizatii. Va trebui sa îi gasiti pe aceia pentru 
care activitatile si obiectivele unui TeleCentru ar putea sa fie în aria lor de finantare.  
În al doilea rând abordându-i în mod direct. Una din cele mai accesibile metode de a initia si mentine o 
relatie cu un finantator/donator (mai ales daca este unul local) este aceea de a-i face o vizita si a initia o 
discutie fata în fata. Pregatiti în acest scop un pachet informational de prezentare a TeleCentrului si a 
activitatii lui – acest pachet/dosar oferiti-l finantatorului. 
În al treilea rând mentineti contactul cu acesta în timp. Trimiteti o nota/scrisoare de multumire pentru 
timpul acordat, daca ati  primit o donatie asigurati-va ca ati transmis multumiri si apoi un raport asupra 
activitatilor realizate cu sprijinul acestuia. 
 
Cine trebuie sa promoveze TeleCentrul? 
 
Într-o organizatie precum 
TeleCentrul, este important ca toti 
cei implicati în derularea 
activitatilor sa poata comunica 
despre ele, despre planurile de 
viitor, despre beneficiari, etc.  
 
Cel mai probabil nu o sa va 
permiteti sa aveti o persoana care 
sa se ocupe numai cu 
comunicarea, de aceea este bine 
sa pregatiti întreaga echipa sa 
poata comunica eficient si 
responsabil. Acest lucru o sa 
presupuna mai mult efort de 
comunicare interna, pentru a va 
asigura ca informatiile care sunt 
oferite de diferite persoane sunt 
similare.   
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Important! 

Comunicati în permanenta atât cu beneficiarii, cu potentialii beneficiari, cu sustinatorii, cu 
potentialii donatori, sau cu donatorii si sponsorii.   
Încercati sa va promovati imaginea pe cât mai multe canale de informare posibile.  
Acordati o atentie deosebita raportului anual, unde puteti prezenta atât realizarile cât si planurile de viitor. 
Produceti materiale de promovare îngrijite si de buna calitate, pentru ca acestea sunt cartea de vizita a 
TeleCentrului.  
 

Îndrumator practic  
Raspundeti la urmatoarele întrebari, pentru a va ajuta sa aplicati cele descrise în acest capitol.  
 
Care este strategia TeleCentrului de promovare a imaginii în rândul beneficiarilor? Dar a partenerilor?  
Dar în rândul opiniei publice? 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
Care sunt informatiile incluse în raportul anual? Cui distribuiti raportul anual al TeleCentrului? 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
Ce tip de materiale promotionale folositi pentru promovarea imaginii? De ce tip de materiale ati mai 
avea nevoie? 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
Cum va percep beneficiarii? Cum va percepe comunitatea? Cum va percep partenerii cu care 
colaborati?  
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

 
Cuvinte cheie 
mijloace de comunicare   canale de comunicare  comunicare interna  
raport anual    comunicare externa    promovarea imaginii 
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Pasii de dezvoltare a unui serviciu 
 

Cine ajuta la momentul potrivit, ajuta de doua ori. 
Proverb 

 
 

 
 

Câte servicii trebuie sa deruleze un TeleCentru? 
 
Un TeleCentu trebuie sa aiba în mod constant cel putin cinci servicii diferite si permanente pentru a 
îndeplini standardele de functionare. 
  
Exista un numar minim de servicii pe care un TeleCentru trebuie sa le desfasoare, în schimb nu este nici 
un plafon maxim. TeleCentrul poate desfasura oricâte servicii. Recomandabil este sa folositi un numar de 
servicii pe care puteti sa le oferiti la standarde calitative superioare. Cu alte cuvinte, mai bine multumiti-va 
cu mai putine servicii, dar de calitate, decât sa aveti un numar mare de servicii pe care sa nu le puteti 
acoperi în mod corespunzator cu resursele umane, materiale si de timp necesare.  
 
De regula în comunitate sunt multe nevoi neacoperite, iar tentatia de a încerca sa raspundem deodata 
tuturor nevoilor, este mare. Puteti depasi aceasta tentatie, folosind prioritizarea nevoilor, despre care am 
vorbit în capitolul 3. Din lista lunga a nevoilor identificate concentrati-va pe cele mai importante si cele 
pentru care dispuneti de resurse suficiente sa le abordati.  
 
Serviciile unui TeleCentru se pot diversifica odata cu trecerea timpului si acumularea experientei. 
TeleCentrele nou înfiintate se pot limita în primul an de activitate la cinci servicii. În acest interval de timp 
ei îsi pot pune la punct strategiile de implementare, instrumentele de monitorizare si evaluare, 
managementul resurselor umane, de timp si cele materiale, pot identifica metodele cele mai eficiente de 
informare a cetatenilor asupra serviciilor, pot identifica parteneri viabili pentru oferirea împreuna a 
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serviciilor, îsi pot consolida pozitia si câstiga credibilitatea la nivelul comunitatii. Dupa stapânirea acestor 
elemente se poate creste numarul serviciilor.  

De unde stim ca este nevoie de un nou serviciu? 
 
Se poate întâmpla sa aveti deja cinci sau chiar mai multe servicii pe care le implementati cu succes. Dar 
va dati seama ca: 

- Unul dintre serviciile oferite a fost educatia sanitara. Ati reusit sa atingeti toate categoriile de 
beneficiari pe care v-ati propus initial, sa îi informati prin seminarii si campanii de informare: ati 
avut activitati cu copiii de la gradinita, de la scoala, cu parintii acestora, cu cadrele didactice, cu 
persoanele de vârsta a treia.  Dupa evaluarea serviciului v-ati dat seama ca v-ati atins obiectivele 
operationale referitoare la educatia sanitara stabilite în planul strategic pe domeniul sanatatii, 
elaborat cu doi ani în urma. Acum aveti de ales: fie continuati educatia sanitara, reluând anumite 
informatii, pentru a tine interesul beneficiarilor focusat pe aceasta tema, fie dezvoltati alt serviciu 
pe domeniul sanatatii. De exemplu facilitati accesul familiilor la serviciile medicale.  

- Sunteti solicitati de unul dintre partenerii locali ai TeleCentrului si vi se propune o colaborare în 
scopul dezvoltarii în comun a unui serviciu care se regaseste si în domeniul de acoperire al 
TeleCentrului, respectiv în nevoile comunitatii, pe care le-ati identificat anterior. 

- În urma evaluarii nevoilor comunitatii, va dati seama ca exista nevoi neacoperite care intra în 
sfera de activitate a TeleCentrului si aveti capacitatea de a le raspunde. 

- În urma evaluarii reiese ca serviciul pe care îl oferiti nu este cea mai buna cale de a raspunde 
nevoilor beneficiarilor. De exemplu unul dintre obiectivele TeleCentrului este diminuarea nivelului 
de saracie.  Pentru asta acordati gustare calda copiilor care provin din familii defavorizate.  În 
urma evaluarii serviciului reiese ca aceste familii au devenit dependente de serviciul acordat. De 
aceea va decideti sa dezvoltati un alt tip de serviciu pentru a raspunde aceleiasi probleme. Puteti 
de exemplu dezvolta un serviciu de consiliere profesionala sau puteti organiza cursuri de 
calificare adultilor din familiile defavorizate.  

- Membrii comunitatii va solicita înfiintarea unui nou serviciu. 

Etapele dezvoltarii unui serviciu 
 
Fie dintr-un motiv enumerat mai sus, fie din alt motiv, v-ati decis sa înfiintati un nou serviciu în cadrul 
TeleCentrului. De exemplu doriti sa asigurati servicii de tehnoredactare. Înainte de furnizarea efectiva a 
unui serviciu trebuie sa parcurgeti un proces de planificare, prin care sa va elaborati un plan de actiune.  
În primul rând echipa TeleCentrului trebuie sa raspunda urmatoarelor întrebari: 
 
Care este scopul pentru care dezvoltam acest serviciu? 
Cui ne adresam, cine vor fi beneficiarii pe care îi tintim? 
Ce rezultate/schimbari asteptam în urma dezvoltarii serviciului? 
Care sunt metodele folosite pentru a ne atinge scopul? 
Care vor fi activitatile pe care le vom desfasura pentru a obtine rezultatele dorite? 
De ce resurse vom avea nevoie pentru desfasurarea activitatilor (umane, financiare, materiale si de 
timp)? 
 
Scopul serviciului 
 
În capitolul 2 am vorbit despre planificarea participativa. În cadrul planificarii participative s-a stabilit 
scopul general al TeleCentrului, precum si caile, domeniile care vor duce la îndeplinirea acelui scop.  
 
Serviciul pe care îl dezvoltati trebuie sa fie parte integranta a planului participativ de dezvoltare a 
TeleCentrului, sa se încadreze în obiectivele operationale dezvoltate. 
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În cazul în care scopul general al TeleCentrului este existenta unui centru multifunctional deschis catre 
populatie, iar unul dintre obiectivele operationale este acela de a oferi acces la calculator populatiei din 
comunitate, serviciul pe care doriti sa îl înfiintati duce la îndeplinirea obiectivului operational si în 
consecinta la îndeplinirea scopului general.  
 
Beneficiarii 
 
Trebuie sa decideti cui va adresati, atunci când doriti sa dezvoltati un serviciu. Pentru ca în functie de 
grupul tinta pe care îl alegeti trebuie sa va construiti activitatile si sa va planificati resursele. Daca doriti sa 
asigurati servicii de tehnoredactare studentilor din localitate, foarte probabil veti avea nevoie doar de 
calculator si program special în care sa se poata efectua tehnoredactarea. În schimb daca doriti sa oferiti 
acest serviciu în special pensionarilor, atunci trebuie sa prevedeti si faptul ca vor accesa serviciul 
persoane care nu stiu sa foloseasca calculatorul. De aceea va trebui sa aveti în vedere ca veti avea 
nevoie de o persoana, care sa asigure tehnoredactarea. De asemenea în functie de grupul tinta caruia 
doriti sa îi acordati serviciul, va trebui sa gasiti si modalitatile de a îl informa despre existenta serviciului si 
a conditiilor în care acesta poate fi accesat.  
 
Rezultatele asteptate 
 
Activitatile derulate în comunitate se finalizeaza cu anumite rezultate.   
 
Trebuie sa planificati rezultatele asteptate pe termen scurt, mediu si lung în urma înfiintarii unui nou 
serviciu. De aceea va trebui sa va fie clar, cum va influenta acest nou serviciu grupul tinta caruia îi este 
adresat.  
 
Rezultatele pe care le formulati trebuie sa fie tangibile, practice si masurabile pentru ca acestea va vor 
ajuta mult la elaborarea capitolului de evaluare.  
 
Definirea activitatilor 
 
În urmatorul pas va trebui sa planificati toate activitatile si ordinea lor de desfasurare. Aceste activitati va 
vor ajuta sa atingeti rezultatele pe care vi le-ati propus în pasul anterior.   
 
Pentru a avea o imagine de ansamblu asupra tuturor activitatilor pe care trebuie sa le desfasurati în 
cadrul unui serviciu, puteti elabora un tabel în care sa includeti legatura si ordinea logica între activitati. 
Acest tabel poate avea urmatorul cap de tabel: 

- Descrierea activitatii 
- Responsabilul de activitate 
- Timpul, perioada în care va fi efectuata 

 
Astfel va puteti coordona munca cu ceilalti membri ai echipei cu care oferiti serviciul, sau puteti planifica 
mai riguros toata activitatea TeleCentrului, sincronizând noile activitati din cadrul serviciului cu serviciile 
pe care deja le oferiti.  
 
Pentru oferirea serviciului de tehnoredactare puteti avea nevoie de urmatoarele activitati: înregistrarea 
cererilor, tehnoredactarea materialului (în cazul în care beneficiarul nu stie sa foloseasca programul de 
calculator), asigurarea unui calculator (în cazul în care beneficiarul doreste sa tehnoredacteze el însusi), 
sau completarea fiselor de monitorizare a beneficiarilor. 
 
Identificarea resurselor necesare (resurse umane, resurse materiale, resurse financiare, locatie) De 
regula lasam pe ultimul loc resursele de care avem nevoie pentru a furniza un serviciu. Este mai 
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important sa stiti exact ce doriti sa faceti, cum doriti sa faceti acel lucru si în final sa va  gasiti resursele 
pentru a pune în practica planul.  
 
În realitate, în schimb, de cele mai multe ori veti fi constrânsi de anumite resurse. De exemplu aveti la 
dispozitie doar doua sali, în care se mai desfasoara si alte activitati, de aceea poate nu veti putea oferi 
serviciul de tehnoredactare permanent. Sau nu aveti suficiente resurse umane calificate disponibile sa 
asigure serviciul de tehnoredactare în fiecare zi. Asta va afecta din nou intervalele orare în care veti putea 
oferi serviciul. 
 
Pentru acordarea serviciului de multiplicare, veti avea nevoie cel mai probabil de: 

- resurse materiale cum ar fi: o sala în care sa va desfasurati activitate, calculator, program de 
tehnoredactare, birou, scaune, imprimanta. 

- resurse umane: persoana care sa faca posibil accesul la calculator, sau persoane care au 
cunostinte de tehnoredactare 

- timp: puteti decide sa acordati servicii de tehnoredactare de doua ori pe saptamâna, sau o doua 
ore în fiecare zi de luni pâna vineri.  

 
Informarea asupra noului serviciu 
 
Atunci când dezvoltati un nou serviciu trebuie sa va asigurati ca potentialii beneficiari sunt informati 
despre existenta serviciului si despre conditiile în care aceste servicii pot fi accesate. Modalitatile de 
informare a cetatenilor/beneficiarilor sunt descrise în capitolul 7.  
 
Beneficiarii trebuie informati prompt ori de câte ori apare o modificare în furnizarea unui serviciu. De 
exemplu se schimba intervalele orare în care se pot accesa anumite servicii, se schimba locatia în care 
se acorda serviciul sau se schimba alte aspecte care îi afecteaza în mod direct pe cei care urmeaza sa 
foloseasca serviciul (de exemplu perceperea unei taxe sau marirea costului unui serviciu) 
 
Monitorizare si evaluarea serviciului 
 
Aspectele legate de monitorizare si evaluare sunt discutate în amanunt în capitolul 9.  
Activitatile serviciului nou înfiintat vor trebui monitorizate permanent si evaluate periodic pentru a le putea 
îmbunatati în caz de nevoie. În cazul tehnoredactarii am putea monitoriza numarul beneficiarilor, tipul de 
documente si numarul paginilor pentru care se solicita tehnoredactare, frecventa utilizarii acestui serviciu.  
 
În cazul unui serviciu nou înfiintat este indicat sa faceti o monitorizare mai ampla a activitatilor, urmata de 
o evaluare, pentru a putea corecta eventualele puncte slabe. De exemplu, daca observati ca cele mai 
multe solicitari sunt la început de saptamâna, schimbati orarul de functionare. Renuntati la oferirea 
serviciului la sfârsit de saptamâna si mariti intervalul orar de la începutul saptamânii.   
 
Este indicat ca înainte de a acorda un anumit serviciu sa înregistrati niste date  initiale. Daca va propuneti 
sa faceti un curs de tehnoredactare cu elevii clasei a opta, înainte de a începe cursurile, înregistrati 
numarul elevilor care au cunostinte în domeniu si nivelul de cunostinte pe care îl poseda, ca sa puteti 
compara rezultatele cu cele obtinute în urma acordarii serviciului. Atunci când construiti indicatori pentru 
masurarea impactului în urma initierii unui serviciu, folositi-va de rezultatele asteptate formulate în faza de 
planificare. 
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Servicii oferite de TeleCentrele existente:  
 
Mai jos sunt enumerate câteva dintre serviciile dezvoltate si furnizate de TeleCentrele care functioneaza 
în prezent. Fiecare TeleCentrulu îsi va construi serviciile în functie de realitatile si specificul local, de 
nevoile comunitatii si de prioritatile stabilite.  Exemplele de mai jos au caracter informativ si orientativ: 
 
Ø cursuri de informatica (pentru începatori, pentru adulti, pentru copii); acces la calculatoarele aflate 

în dotare; acces la biblioteca; servicii de birotica; completarea formularelor pentru populatie; 
servicii telefonice si de fax; redactare si gazduire pagini web (ONG, IMM); editare de carti postale 
despre comuna; elaborarea si editarea de materiale specifice: cursuri, pliante, publicatii stiintifice; 
elaborarea lucrarilor de diploma pentru cei care urmeaza studii medii si superioare; concepere si 
editare a ziarului local lunar, distribuit gratuit;  

 
Ø programe culturale care cuprind: cântece, colinzi,  scenete, recitari, dans popular, dans modern; 

organizarea zilelor satului; organizarea de baluri cu ocazia diferitelor evenimente (culesul 
strugurilor, 8 martie); revigorarea traditiilor locale (colinde, obiceiuri de nunta, portul popular); 
organizarea de simpozioane si conferinte; cursuri de dans de societate; centru de agrement 
alternativ pentru tineret; 

 
Ø servicii de consultanta economica; organizarea de dezbateri pe probleme specifice si schimburi 

de experienta în domeniul economic; consultanta în întocmirea de proiecte; asistenta si pregatire 
profesionala în domeniul agriculturii; actiuni pentru conservarea si protectia mediului rural; 

 
Ø calificari în meserii solicitate; intermedieri în gasirea unui loc de munca; schimb de experienta 

pentru cei initiati în informatica; orientarea scolara si profesionala; informare despre bursa 
locurilor de munca; informatii meteo si evenimente artistice. 

 
Ø servicii sociale: clubul mamelor (program destinat tinerelor mame, educatie sanitara, consultanta 

în puericultura, psihologie, igiena, nutritia sugarului); programul casa de joc destinat copiilor 
prescolari si scolari mici (programul ofera jocuri, activitati care dezvolta aptitudinile artistice); 
cercuri de povesti pentru copiii din gradinita si cls. I-IV.; sprijinirea copiilor cu probleme la 
învatatura; logopedie; asistenta sociala; servicii de îngrijire a batrânilor; masurarea gratuita a 
tensiunii; servicii de ocrotire a sanatatii pentru adulti, programe sportive  (ping-pong, aerobic).  
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Important! 

 Definiti clar ceea ce va propuneti prin oferirea serviciului, rezultatele pe care le asteptati, 
activitatile pe care urmeaza sa le derulati, respectiv resursele de care aveti nevoie.  
Implicati potentialii beneficiari în gândirea noului serviciu. Astfel va puteti asigura ca veti raspunde 
nevoilor lor folosind metode adecvate.     
Oferiti servicii mai putine, si de calitate, decât multe dar inferiore calitativ. 
 

Îndrumator practic  
Raspundeti la urmatoarele întrebari, pentru a va ajuta sa aplicati cele descrise în acest capitol.  
 
De unde stiti ca exista o nevoie reala pentru noul serviciu pe care doriti sa îl dezvoltati?  
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
Care este scopul, rezultatele, activitatile si resursele de care aveti nevoie pentru pornirea noului 
serviciu? 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
Cum ati implicat beneficiarii si partenerii în dezvoltarea serviciului? 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
Care este planul TeleCentrului de promovare a noului serviciu? 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

 
Cuvinte cheie 
 
serviciu     nevoi      beneficiari      resurse      
plan de servicii rezultate asteptate    promovarea serviciului 
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Evaluarea si monitorizarea TeleCentrului 

 
„Daca vrei sa ai ceea ce nu ai acum, trebuie sa faci ceea ce nu faci acum.” 

Autor necunoscut 
 

 

Ce este monitorizarea? 
 
Monitorizarea este colectarea repetata a informatiilor despre ceea ce se întâmpla pe parcursul 
desfasurarii activitatilor în cadrul TeleCentului.  

Cum se face monitorizarea activitatilor? 
 
Monitorizarea se face dupa stabilirea clara a obiectivelor, rezultatelor asteptate si a activitatilor. Iar ceea 
ce va fi monitorizat depinde de scopul monitorizarii. În functie de tipul de activitati derulate se vor alege 
aspectele care doriti sa le monitorizati. Dupa aceea elaborati formulare de înregistrare si stabiliti modul în 
care adunati informatiile. 
 
Frecventa cu care se monitorizeaza activitatile depinde, din nou, de tipul de serviciu acordat si de scopul 
monitorizarii.  
 
Cea mai frecventa, si totodata cea mai usoara metoda de monitorizare este cea bazata pe date cantitative 
(cifre).  
 
Atunci când organizati cursuri de utilizare a calculatorului pentru copii în cadrul TeleCentrului, puteti sa 
înregistrati dupa fiecare întâlnire numarul copiilor care au participat la activitate, cu alte cuvinte sa 
monitorizati numarul beneficiarilor care participa la activitate. Daca cursurile de utilizare a calculatorului se 
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fac de doua ori pe saptamâna, se va trece numarul beneficiarilor de doua ori pe saptamâna. Daca în 
schimb alti copii vin zilnic dupa terminarea orelor pentru a-si face temele la o anumita materie în cadrul 
TeleCentrului, atunci se va înregistra numarul copiilor în fiecare zi, adica monitorizarea beneficiarilor se va 
face zilnic.  
 
Pentru monitorizarea activitatilor care se desfasoara în cadrul TeleCentrelor exista o fisa de înregistrare 
(care poate fi un caiet A4) care contine:  

• numele beneficiarului,  
• adresa beneficiarului,  
• tipul de serviciu accesat,  
• persoana care a acordat serviciul,  
• data la care s-a accesat serviciul, si 
• o rubrica de observatii  

 
Uneori nu este suficient sa înregistram doar cifre (date cantitative), ci trebuie sa înregistram si date 
calitative. În cazul în care în decursul unei luni cetatenii au cerut informatii din programul care contine 
toate legile românesti (LEGIS, care este accesibil tuturor TeleCentrelor CREST) se va nota atât numarul 
persoanelor care au solicitat serviciul, cât si tipul de legi de care au fost interesati (de ex. Legi referitoare 
la înfiintarea unei societati, legate de retrocedarea pamântului, legate de venitul minim garantat).   
 
Instrumentul monitorizarii este indicatorul. Astfel numarul persoanelor care au cerut date despre legi este 
indicator cantitativ, iar tipul de legi, de care au fost interesati localnicii este un indicator calitativ.  
 
Spuneam la începutul capitolului, ca indicatorii se construiesc în functie de scopul evaluarii. În afara de 
monitorizarea numarului beneficiarilor sau a calitatii si cantitatii serviciilor, mai pot fi monitorizate, dupa 
caz, si alte aspecte:  

• cine foloseste activitatile, serviciile sau utilitatile si cine nu,  
• cum este folosit timpul echipei din TeleCentru,   
• cum sau cât de des sunt folosite resursele TeleCentrului 
• care sunt intervalele orare în care TeleCentrul este cel mai frecvent accesat 
• de câte ori este folosit sediul TeleCentrului pentru alte scopuri decât serviciile permanente 

Cine se ocupa de monitorizare în cadrul TeleCentrului? 
 
Monitorizarea se face cel mai des de persoana care raspunde de serviciu, sau cea care desfasoara 
activitatile aferente. Fisa de înregistrare va fi pusa într-un loc care este accesibil pentru toti cei care 
desfasoara activitati în cadrul TeleCentrului pentru a putea completa datele stabilite, adica pentru a putea 
înregistra indicatorii.  

Ce este evaluarea? 
 
Prin evaluarea activitatilor echipa TeleCentrului poate sa îsi mareasca eficienta si eficacitatea prin 
identificarea punctelor tari si slabe respectiv a realizarilor si ne-realizarilor în cadrul serviciilor acordate 
sau proiectelor derulate.   
 
Evaluarile pot fi evaluari intermediare sau evaluari finale. Evaluarile intermediare se întocmesc de mai 
multe ori la intervale prestabilite de timp.  
 
Evaluarile finale le puteti folosi ca etapa de încheiere a unui proiect pe care îl derulati sau atunci când nu 
mai acordati un serviciu si doriti sa vedeti ce impact, ce rezultate a avut serviciul respectiv.  
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Cum se face evaluarea activitatilor? 
 
Evaluarea trebuie sa fie cât mai sincera si mai completa posibil. Evaluarea are cel mai mare impact, daca 
obiectivele stabilite la început au fost clare si realiste. Asta pentru ca în urma unei evaluari trebuie sa 
reiasa: 

• Daca beneficiarii au fost multumiti de serviciile oferite 
• Daca serviciile au fost oferite în mod corespunzator 
• Daca a meritat efortul de a oferi serviciile respective 
• Ce ar trebui schimbat pe viitor 
• Ce alte servicii, activitati merita sa fie prestate pe viitor 

 
Dupa efectuarea evaluarii, membrii echipei TeleCentrului trebuie sa fie dispusi sa schimbe lucrurile care 
nu au functionat corespunzator, sa ia în considerare concluziile si sa implementeze recomandarile reiesite 
în urma evaluarii.  

De ce este nevoie de monitorizarea si evaluarea activitatii TeleCentrului? 
 

Pentru evaluarea unui serviciu este nevoie de un proces de monitorizare. Monitorizarea este necesara 
pentru a avea date cât mai exacte si mai obiective despre activitatile desfasurate. Pe baza indicatorilor de 
monitorizare si a rapoartelor de activitate întocmite la un moment, se va face evaluarea serviciilor, adica 
va puteti da seama daca v-ati atins sau nu obiectivele pe care vi le-ati propus.  

Cine se ocupa de evaluare în cadrul TeleCentrului? 
   
Evaluarea poate fi facuta fie de persoane din interiorul TeleCentrului, fie de persoane din afara lui. În 
primul caz acesta poate fi de exemplu coordonatorul TeleCentrului, sau unul dintre membrii echipei, sau 
chiar întreaga echipa. În acest caz evaluarea se numeste evaluare interna. 
Avantajul evaluarii interne este aceea ca se cunosc mai bine datele problemei. Punctul slab al evaluarilor 
facute cu resurse umane din interior este posibilitatea de a nu fi suficient de obiectivi fata de propria 
munca depusa sau, din contra, de a fi prea critici si de a vedea doar lucrurile negative.   
 
O alta varianta poate fi aceea în care echipa TeleCentrului apeleaza la o persoana din afara, care nu a 
fost implicata în mod direct în activitatile desfasurate sau în serviciile oferite. În cazul în care doriti ca 
evaluarea sa fie facuta de o persoana din afara TeleCentrului, puteti ruga o persoana dintr-un alt 
TeleCentru sa va acorde ajutor, sau apelati la o persoana din cadrul comunitatii care credeti ca va poate 
sprijini în acest demers.  Daca va hotarâti sa implicati în evaluare o persoana din exteriorul TeleCentrului 
trebuie sa îi spuneti exact ce asteptari aveti de la persoana respectiva. Pentru ca persoana respectiva 
poate fi moderator, va poate ajuta la culegerea datelor, la prelucrarea datelor sau la interpretarea lor, sau 
poate face el însusi întreaga evaluare. Dezavantajul celui care evalueaza din afara echipei TeleCentrului 
este aceea ca poate folosi criterii nepotrivite sau irelevante pentru evaluare, datorita faptului ca nu 
cunoaste suficient de bine specificul TeleCentrului.  
Ambele variante sunt corecte si folosite în rândul organizatiilor neguvernamentale si ambele prezinta 
avantaje si dezavantaje.  

De ce este nevoie de evaluari intermediare? 
 
Spuneam ca evaluarea are scopul de a masura daca am reusit sa ajungem acolo unde ne-am propus. 
Prin evaluarea intermediara exista posibilitatea de a optimiza, de a corecta  sau îmbunatati activitatile 
desfasurate în asa fel încât sa ne îndeplinim obiectivele.    
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Monitorizarea în sine nu ne spune multe, de aceea, periodic, trebuie sa transpunem informatia într-o 
forma mai concisa si mai usor de urmarit, pentru a relata ce s-a întâmplat într-o anumita perioada de timp.  
 
De aceea o data la trei luni echipa din TeleCentru întocmeste, pe baza datelor colectate în etapa 
monitorizarii primare, un raport care contine ceea ce s-a întâmplat în viata TeleCentrului în acea perioada.  
În raport se va specifica: 
• Perioada pentru care se face evaluarea intermediara 
• Activitatile planificate, respectiv cele derulate 
• Dificultati întâmpinate, eventuale motive care v-au împiedicat sa realizati activitatile planificate 

pentru acea perioada 
• Rezultatele atinse, exprimate prin indicatori 
• Gradul de implicare al echipei TeleCentrului si a voluntarilor în serviciile prestate 
• Gradul de implicare al beneficiarilor, respectiv ai membrilor comunitatii în activitatile desfasurate 
• Planuri de viitor, pornind de la analiza perioadei raportate. 
 
Acest lucru va fi usor în cazul în care ati cules cu precizie si în mod constant datele pe baza indicatorilor 
prestabiliti si daca indicatorii au fost bine gânditi si corect înregistrati în fisele de monitorizare.  

Care sunt pasii general valabili în cazul unui proces de evaluare? 
 
La un moment dat poate simtiti nevoia sa faceti o evaluare asupra gradului de satisfactie al membrilor 
comunitatii vis-a-vis de un anumit serviciu, sau de orice aspect legat de viata TeleCentrelor. În cele ce 
urmeaza sunt descrisi pasii care trebuie parcursi într-un astfel de demers.   
 
Identificarea problemei  
În prima faza a evaluarii va trebuie sa definiti problema. De multe ori avem banuieli, presimtiri, intuitii cu 
privire la o posibila problema. În cazul în care evaluarea pe care urmeaza sa o faceti nu este una 
planificata (de ex. evaluare intermediara sau finala) va trebui sa va acordati timp sa o puteti defini în asa 
fel, încât ea sa fie înteleasa si de ceilalti membrii ai echipei din TeleCentru. 
Sa presupunem ca de un an de zile editati o revista a satului. Ati observat ca în ultimele doua luni a 
scazut numarul celor care va solicita ziarul. Ati facut deja primul pas. Ati identificat problema.  
 
Formarea echipei de evaluare 
Pasul urmator este acela de a va forma o echipa de lucru, cu ajutorul careia veti duce pâna la capat 
aceasta sarcina. Cum am amintit, puteti sa faceti evaluarea cu ajutorul echipei din TeleCentru sau puteti 
apela la cineva din comunitate. În ambele cazuri, va trebui sa împartiti sarcinile de lucru.  
 
Definirea scopului evaluarii 
Cunoscând ceea ce va nemultumeste si având alaturi o echipa, va puteti defini scopul pentru care faceti 
evaluarea. Identificarea problemei este un prim pas necesar în procesul de evaluare, pe baza caruia va 
puteti formula scopul evaluarii, adica ceea ce doriti sa aflati ca urmare a evaluarii. 
Continuând exemplul de la identificarea problemei, se poate presupune ca doriti sa identificati motivul 
pentru care nu ati atins acelasi numar de cititori ca si în lunile anterioare.  
 
Formularea ipotezelor de evaluare 
Discutând cu membrii echipei va dati seama ca pot fi mai multe cauze care pot explica fenomenul. Aceste 
cauze vor fi numite ipoteze de evaluare.  
Continuând exemplul de mai sus, (a) o posibila explicatie a descresterii numarului de cititori este aceea ca 
ati renuntat la trei rubrici pentru economie de spatiu (b) o a doua posibila cauza este aceea ca ati 
schimbat modul de distribuire al ziarului. În ultimele trei luni ati distribuit ziarul în biserica, posta, 
magazine, primarie si nu ati mers din casa în casa, asa cum ati facut în primele luni dupa aparitie. 
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Pornind de la aceste ipoteze va puteti propune evaluarea urmatoarelor aspecte 
(a1) care sunt rubricile cele mai citite ale ziarului 
(a2) ce alte rubrici, teme ar mai dori cititorii sa gaseasca în ziar 
(a3) ce parere au despre modificarea structurii ziarului, adica la renuntarea celor trei rubrici 
(b1) de unde îsi achizitioneaza ziarul 
(b2) pe ce cale ar dori sa primeasca ziarul pe viitor 
(b3) care este motivul pentru care citesc ziarul 
(b4) parerea vis-a-vis de noul mod de distribuire. 
 
Pe cei care nu citesc ziarul editat si distribuit de TeleCentru îi puteti întreba: 
- daca au auzit despre el 
- care este motivul pentru care nu îl citesc 
- ce informatii ar trebui sa contina ca sa îl citeasca.  
 
Mai doriti sa aflati cine sunt cititorii dvs.: mai mult femeile sau barbatii, ce categorii de vârsta, ce ocupatii 
au persoanele care citesc, respectiv nu citesc revista, cât de fideli sunt cititorii dvs.  
 
Pentru unele ipoteze veti formula indicatori cantitativi pe care sa îi masurati. De exemplu un indicator este 
numarul de ziare pe care le-ati vândut lunar (informatie pe care o aveti înca de la monitorizarea 
activitatilor), câte persoane între 25-50 de ani citesc revista satului. De asemenea veti urmari si indicatori 
calitativi: care este rubrica cea mai citita, care este motivatia pentru a citi revista.  
 
Culegerea datelor 
În faza urmatoare stabiliti care sunt metodele prin care culegeti datele. Pentru asta va trebui sa raspundeti 
la urmatoarele întrebari:  
- cum veti culege datele? Stabiliti metodele prin care veti afla raspuns la ipotezele formulate mai sus (veti 
aplica chestionare, veti elabora interviuri, etc. ) 
- când veti întreba beneficiarii? Stabiliti intervalul de timp în care veti culege datele (în urmatoarea luna, în 
urmatoarea saptamâna, la sfârsit de saptamâna) 
- unde se vor culege datele? (pe strada, la domiciliul satenilor, în punctele de distributie a ziarului, prin 
intermediul ziarului unde ati inclus întrebarile la care doriti raspuns si urmeaza sa trageti la sorti premiantii 
dintre cei care va raspund) 
- cine va culege datele? (o va face echipa de evaluare, veti ruga alti membri ai comunitatii, veti ruga copiii 
sa duca chestionarele acasa la parinti si bunici) 
 
Prelucrarea datelor  
Indiferent care metoda de culegere a datelor o veti alege, la un moment dat veti avea un volum mare de 
informatii, pe care trebuie sa le centralizati, adica sa le puneti într-o forma mai concisa, în asa fel încât sa 
puteti sa le analizati ulterior. Revenind la ipotezele de lucru si la aspectele pe care ati dorit sa le evaluati, 
în aceasta faza va trebui sa aveti lista cu cele mai citite rubrici, temele pe care cititorii ar dori sa le 
gaseasca în revista, cine sunt cei mai frecventi cititori, cine sunt cei mai constanti cititori, etc.  
 
Interpretarea datelor 
Dupa ce aveti datele într-o forma prelucrata va trebui sa le analizati si sa gasiti raspunsuri la întrebarile pe 
care vi le-ati formulat la începutul evaluarii, folosind datele culese. Cu alte cuvinte trebuie sa analizati 
daca ipotezele formulate se confirma sau se infirma. Daca motivul pentru care a scazut numarul cititorilor 
în ultimele luni se datoreaza motivelor banuite, sau cauzele sunt de alta natura.  
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Formularea recomandarilor 
O evaluare se va încheia de fiecare data cu formularea recomandarilor pe baza analizei datelor. Este 
important sa se tina cont de recomandarile facute si sa se produca schimbari în urma unui proces de 
evaluare. În caz contrar, efortul depus pentru evaluare nu îsi are rostul.  
 
Un proces de evaluare se termina de fiecare data cu un raport scris, care va contine elementele descrise 
mai jos.  

Cum se prezinta datele dintr-o evaluare? 
 
Rezultatele evaluarii trebuie sa le întocmiti în forma scrisa. În cazul în care o persoana, sau o echipa 
realizeaza evaluarea, datele vor fi trecute într-un raport de evaluare în format scris. În cazul în care 
evaluarea se face în cadrul unei sedinte, pe baza documentelor existente (de exemplu rapoarte 
intermediare), se va întocmi un proces verbal care va cuprinde continutul si ordinea discutiilor pe aceasta 
tema.  
 
Raportul de evaluare va contine urmatoarele elemente: 

• Care a fost scopul evaluarii 
• Intervalul de timp pentru care s-a facut evaluarea 
• Cine a fost implicat în evaluare 
• Care au fost etapele evaluarii 
• Ce s-a analizat 
• Ce rezultate s-au înregistrat 
• Ce recomandari de viitor s-au formulat. 
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Important! 

 Cheia succesului în cazul monitorizarii este documentarea.  
Monitorizati activitatile în mod constant.  
Construiti indicatori specifici, masurabili. Folositi atât indicatori cantitativi, cât si indicatori calitativi.  
Implicati cât mai multe persoane în evaluarea serviciilor si a proiectelor.    
Folositi-va de informatiile obtinute în urma evaluarilor. 
 

Îndrumator practic  
Raspundeti la urmatoarele întrebari, pentru a va ajuta sa aplicati cele descrise în acest capitol.  
 
Aveti indicatori potriviti pentru monitorizarea activitatilor? Sunteti sigur ca monitorizati suficient de 
promt activitatile din cadrul TeleCentrului?  
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
Stiti care este profilul beneficiarilor care acceseaza serviciile TeleCentrului? 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
Care dintre serviciile acordate pâna acum are cel mai mare impact? De ce? De unde stiti? Va bazati 
pe intuitie sau pe date concrete când spuneti asta? 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
Cu ce ocazie veti avea activitati de evaluare în cadrul TeleCentrului? Aveti deja un plan pregatit 
pentru evaluare?  
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

 
Cuvinte cheie 
 

indicatori      monitorizare  fisa de monitorizare   
raport intermediar  evaluare finala  plan de evaluare  
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Dezvoltarea de parteneriate 
 

„Daca suntem împreuna, nimic nu este imposibil. Daca suntem divizati, cu totii vom esua în 
demersurile noastre”.  

Winston Churchill 
 

 
 
 
În societatea în care traim, ca persoana sau ca organizatie, activam într-o retea sociala. Comunicam mai 
mult cu anumite persoane, colaboram pe anumite proiecte, programe pentru ca recunoastem expertiza 
sau resursele pe care le poate aduce în plus cineva sau pur si simplu pentru ca ne face placere si îl 
apreciem pe celalalt.  
 
Din schema de relatii sociale pe care un individ sau o organizatie le are de-a lungul vietii, unele se 
transforma treptat, constient sau nu, într-o relatie de parteneriat,  care aduce fiecaruia ceva ce nu putea 
obtine singur si care îi este de mare folos.  
 
Am ales sa dezvoltam subiectul parteneriatului si în cazul TeleCentrului pentru ca de cele mai multe ori 
este un mijloc bun pentru a îmbunatati nivelul si varietatea serviciilor pe care acesta le poate oferi 
comunitatii.  

De ce sunt importante parteneriatele pentru TeleCentru? 
 
TeleCentrul trebuie sa poata sa îsi dezvolte în timp servicii si programe pe masura diversificarii cerintelor 
cetatenilor sau a profilului persoanelor care îl acceseaza.  
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Poate este interesant si util pentru tinerii din localitate sa învete despre turism si modalitati de demarare a 
unei mici afaceri care sa foloseasca potentialul geografic si de traditii al comunitatii. Poate copiii de la 
scoala din sat doresc sa activeze într-un club al traditiilor locale si sa faca turnee prin care sa promoveze 
valorile comunitatii lor. Poate caminul cultural din centrul de comuna dispune de obiecte muzicale pe care 
cei din clubul vârstnicilor ar putea sa le foloseasca la evenimentele lor festive.  
 
Ce faceti? Angajati un expert? Renuntati la idea copiilor pentru ca nu aveti resurse pentru a plati 
deplasarea si cazarea copiilor în alte comunitati? Platiti caminului cultural chirie pentru obiectele muzicale 
de care aveti nevoie pentru doua zile?  
 
Aceasta este calea cea mai simpla. Cu conditia sa avem resursele necesare: bani, expertiza, oameni, 
timp. Dar, din pacate acestea nu ne stau tot timpul la îndemâna. Si atunci avem nevoie de creativitate si 
deschidere spre exterior pentru a gasi alternative viabile pentru a pune în practica ideile noastre.  
 
O discutie cu managerul hotelului din comuna învecinata poate ar aduce posibilitatea ca acesta sa ofere 
pentru tinerii interesati un curs practic în turism. Cautarea proactiva a unor comune în care tinerii si copiii 
sunt interesati de traditie ar putea oferi sansa crearii unor schimburi de vizite între comune, copiii urmând 
sa locuiasca la alti copii acasa, diminuând astfel considerabil costul deplasarii lor. O abordare a 
directorului de camin bine gândita si realizata poate aduce gratuitate pentru folosirea obiectelor muzicale.  
 
Si astfel, largim sansa ca TeleCentrul nostru sa devina din ce în ce mai mult „inima comunitatii”. Pentru ca 
nu mai este limitat de resursele de care dispune la un moment dat, ci doar de imaginatia si capacitatea 
noastra de a gasi în jurul nostru persoane si organizatii care, devenind parteneri aduc un plus de valoare 
în serviciile oferite de TeleCentru.  

Ce este un parteneriat? 
 
Caracteristica fundamentala a parteneriatului este aceea ca partenerii urmaresc sa realizeze ceva ce nu 
ar putea face singuri, punând laolalta aptitudini si/sau alte resurse.  Într-un parteneriat fiecare are ceva de 
dat si ceva de câstigat.  
 
Un parteneriat cu hotelul din exemplul de mai sus ar presupune probabil ca din relatia cu TeleCentrul sa 
aiba si acesta ceva de câstigat: posibilitatea ca TeleCentrul sa organizeze o seara festiva, traditionala 
pentru turisti sau sa amenajeze un mic muzeu etnografic care sa devina un punct de atractie în zona, etc.  
 
Pentru a dezvolta un parteneriat, potentialii parteneri trebuie sa aiba o viziune comuna a scopurilor lor, 
precum si o metoda de conlucrare care sa puna în practica acest deziderat. Acest lucru poate presupune 
fie existenta unei structuri conventionale pe termen lung, fie încheierea unui acord pe termen mai scurt. 
 
În fiecare situatie specifica vor exista însa anumite avantaje si oportunitati create de lucrul în cadrul unui 
parteneriat – de asemenea, vor exista anumite obstacole si provocari atunci când parteneriatul va începe 
sa functioneze. Astfel: 
 

Avantaje si oportunitati pentru lucrul în parteneriat  
• Unu si cu unu vor face mai mult de doi – punând la un loc idei si resurse se pot obtine rezultate 

care sa depaseasca posibilitatile si asteptarile fiecarui partener; 
• Fiecare partener are acces la aptitudinile si expertiza celuilalt, putând învata si folosi astfel mai 

usor, o resursa foarte scumpa; 
• Se pot realiza initiative si proiecte care ar fi fost dificil sau imposibil de realizat de unul singur; 
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• Poate fi o buna cale de acces la finantare externa pentru TeleCentru, prin asocierea cu 
organizatii sau institutii care au o mai mare experienta sau o mai mare expertiza în domeniul în 
care solicitati finantarea; 

• Prin cooperare cu institutiile locale se poate obtine mai multa eficienta în furnizarea de servicii 
prin evitarea duplicarii lor sau suprapunerii grupurilor de beneficiari;  

• Dezvolta solutii creative datorita faptului ca aduce perspective diferite ale partenerilor; 
• Creste si întareste capacitatea TeleCentrului de a oferi servicii extinse pentru membrii comunitatii.  
 

Obstacole si provocari 
• Când nu exista încredere între parteneri, suspiciunile vor îngreuna comunicarea si cooperarea, 

fiind necesare mai multe proceduri si reguli de lucru în parteneriat;  
• Faptul ca rezultatele sunt comune, poate face ca partenerii sa fie mai retinuti, de teama de a-si 

pierde identitatea sau vizibilitatea în rândul beneficiarilor sai; 
• Atunci când sunt pozitii extrem de inegale în ceea ce priveste puterea si controlul, unul dintre 

parteneri se va simti folosit si manipulat daca nu se clarifica de la început asteptarile tuturor; 
• Lucrul în parteneriat presupune acceptarea unor tipuri de personalitate diferita si stiluri de 

comunicare diferita, ceea ce nu este întotdeauna foarte usor; 
• Lipsa claritatii cu privire la roluri, responsabilitati si management poate duce la neîntelegeri sau 

conflicte între parteneri; 
• Dezvoltarea unei bune relatii de lucru în parterneriat necesita timp.  

 
Lucrul în cadrul unui parteneriat trebuie privit în legatura cu sentimentele si perceptiile existente, precum 
si cu rezultatele masurabile, astfel încât sa îsi poata atinge potentialul. Aceasta presupune faptul ca 
partenerii trebuie sa recunoasca si sa analizeze atât beneficiile cât si obstacolele inerente parteneriatului 
înca de la debutul muncii în comun, pentru a putea recunoaste si pune în valoare contributiile tuturor. 
 
Cu cine se pot încheia parteneriate? 
 
Parteneriatul este un mijloc si nu un scop în sine. Neîntelegerea acestui principiu, ne aduce de multe ori, 
exemple de parteneriate nefunctionale sau care exista doar pe hârtie. Dupa cum am vazut din definitia 
partneriatului, trebuie sa existe un interes reciproc pentru a putea începe un demers de construire a unei 
relatii între doua organizatii sau institutii.  
 
De aceea pentru a putea raspunde la întrebarea „cu cine se pot încheia parteneriate?” trebuie sa ne 
întrebam „de cine avem nevoie pentru proiectul sau serviciul acesta?”. 
 
Parteneriatul este un exercitiu foarte concret si practic atunci când constientizam nevoia lui într-un context 
anume si nu în unul general. Ex.: avem nevoie de un parteneriat cu Primaria ca sa putem oferi servicii de 
informare si consiliere pentru locuitori cu privire la legea funciara. Pe marginea acestui obiectiv specific 
putem apoi sa detaliem responsabilitati si resurse pentru fiecare partener, asigurând astfel functionalitatea 
relatiei cu celalalt, în cazul acesta Primaria.  
 
Asadar, în functie de nevoile, de constrângerile în care functioneaza TeleCentrul, de obiectivele pe 
termen scurt sau mediu, o serie de organizatii, institutii pot fi abordate pentru a deveni parteneri.  
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Potentiali parteneri pentru TeleCentre se pot gasi în rândul: 
 
Sectorul guvernamental 

• Administratia locala 
• Institutii publice la nivel local sau national: ex.: Agentia de Ocupare a Fortei de Munca, Agentia 

Nationala de Consultanta Agricola,  universitatile, etc. 
• Institute de cercetare în diferite domenii 
• Programe guvernamentale conduse de agentii: Sapard, Agentia de Dezvoltare Regionala, etc. 

 
Sectorul neguvernamental 

• Organizatii neguvernamentale (ONG-uri) 
• Scoli vocationale, de arte si meserii 
• Camine pentru vârstnici 
• Centre de plasament pentru copii si tineri fara parinti 
• Institute culturale 

 
Sector privat 

• Societati comerciale  
• Scoli private  
• Persoane resursa: fii ai satului, personalitati locale, etc.  

 
Aceasta lista este doar orientativa, la ea putându-se adauga orice entitate sau persoana care ar putea 
aduce o abilitate sau o resursa pentru dezvoltarea unui anumit serviciu al TeleCentrului. Pentru a le 
identifica puteti sa cercetati: comuna în care activeaza TeleCentrul, regiunea, resedinta de judet, tara si 
chiar si peste hotare.  

Care sunt pasii de urmat pentru încheierea unui parteneriat? 
 
Iata patru etape fundamentale ale vietii unui parteneriat. Ca TeleCentru puteti fi în pozitia în care initiati 
relatia de parteneriat sau în care sunteti solicitat pentru a intra într-un parteneriat. Oricare ar fi situatia, 
parcurgerea urmatoarelor etape este importanta pentru a asigura o relatie stabila si fructuoasa pentru toti 
partenerii.  
 
Initierea 

• Analizati intern, nevoia si oportunitatea de a intra într-un parteneriat si cadeti de acord cu faptul 
ca pentru un anumit proiect sau un serviciu aveti nevoie sa apelati la cineva.  

• Scânteia de început poate fi, de exemplu, o finantare care solicita existenta unui parteneriat. Dar 
este posibil ca acest lucru sa nu fie suficient pentru a mentine coeziunea parteneriatului pe 
termen mai lung.  

• Gânditi-va de la bun început daca aveti nevoie de un parteneriat substantial, sau de un 
angajament “superficial”, pe termen mai scurt.  

 
Debutul 

• Încercati sa aflati ce se întâmpla deja în domeniul în care aveti nevoie de ajutor si cine ce face. 
• Cautati alte exemple si idei din alte parteneriate si programe, vedeti cum au lucrat altii, ce 

probleme au avut si cum le-au rezolvat.  
• Alegeti partenerii în functie de asteptarile voastre de la ei dar si în functie de asteptarile lor de la 

un posibil parteneriat. 
• Încercati sa va cunoasteti partenerii, stilurile lor de lucru si metodele de comunicare pe care le 

prefera. 
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• Organizati o întâlnire cu  partenerii în care sa va împartasiti asteptarile, modul de întelegere a 
problemelor, a proiectului comun, a obiectivelor comune dar si specifice. 

• Stabiliti un cadru pentru luarea deciziilor si pentru împartirea responsabilitatilor. 
• Elaborati un acord de parteneriat în care sa specificati toate aspectele asupra carora ati cazut de 

acord, care fac obiectul parteneriatului.  
 
Actiunea 

• Elaborati proiectul sau serviciile si începeti sa lucrati la ele. 
• Fiti atenti la partenerii si persoanele implicate, precum si la proiect; comunicati, oferiti sprijin si 

mentineti contacte sociale cu partenerii. 
• Implicati si persoane din afara parteneriatului principal atunci când acestea au un interes în 

diferite proiecte si/sau în programul de ansamblu. 
 
Încheierea  

• Gânditi-va ce functioneaza si ce nu functioneaza în parteneriat. 
• Planificati continuarea pe termen mai lung a parteneriatului– sau încheiati. Mai este într-adevar 

nevoie de acest parteneriat? – acesta aduce plus de valoare sau odata atinse obiectivele nu mai 
este nevoie sa continuati? 
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Important! 

 TeleCentul nu va putea rezolva singur toate nevoile comunitatii, de aceea trebuie sa 
încerce îndeplinirea misiunii lui încheind parteneriate cu alte persoane, institutii din comunitate si din afara 
ei. 
Parteneriatul trebuie sa fie o relatie de câstig-câstig, de aceea ambele parti trebuie sa si dea si sa si 
primeasca în mod echitabil în acel parteneriat.  
 

Îndrumator practic  
Raspundeti la urmatoarele întrebari, pentru a va ajuta sa aplicati cele descrise în acest capitol.  
 
Care sunt institutiile cu care ati dori sa intrati în parteriat si înca nu ati reusit? Care este motivul pentru 
care nu ati facut-o?  
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
Considerati ca aveti suficienti parteneri? Argumentati! 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
Sa presupunem ca în comunitatea din care faceti parte s-a deschis o filiala a unei firme internationale 
în domeniul prelucrarii lemnului. Îi veti propune acestei firme o colaborare sau nu? În ce conditii? 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
Ce valorizeaza cel mai mult echipa TeleCentrului din care faceti parte în cazul unui parteneriat?  
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

 
Cuvinte cheie 
 
initiere de parteneriat  acord de parteneriat    reciprocitate 
cooperare    relatie câstig-câstig     durabilitate  
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PARTEA A DOUA 
RETEAUA DE TELECENTRE DIN ROMÂNIA 
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Proiecte pentru TeleCentre 
 

 
 
Programul Centrului de Resurse CREST intitulat "TeleCentrul - Inima Comunitatii" urmareste dezvoltarea 
(economica, sociala si culturala) prin intermediul TeleCentrelor a comunitatilor rurale beneficiare prin 
sprijinirea înfiintarii si functionarii unor asemenea centre. Prin program se urmareste elaborarea unei 
strategii de dezvoltare prin TeleCentru a comunitatilor rurale si a unui plan de actiune cu grad de 
replicabilitate ridicat destinat comunitatilor ce intentioneaza sa înfiinteze TeleCentre.  
Partenerii programului sunt Fundatia Româno-Franceza Atro-Fami care asigura suportul tehnic necesar 
derularii programului si Centrul de Asistenta Rurala. 
 
În acest capitol sunt prezentate proiectele derulate de catre Centrul de Resurse CREST în cadrul 
programului "TeleCentrul - Inima Comunitatii", care au avut ca scop înfiintarea, dezvoltarea sau 
sustinerea TeleCentrelor  în comunitatile care au solicitat acest lucru.  
 
În descrierea proiectelor sunt incluse si denumirile TeleCentrelor beneficiare ale proiectelor. Cei care 
doresc sa afle mai multe informatii despre proiecte, despre impactul pe care l-au avut proiectele la nivelul 
comunitatii, schimbarile care s-au produs la nivel de TeleCentre sau la nivel de comunitate sunt invitati, si 
au posibilitatea, si sa ia legatura cu TeleCentrele în cauza, sa ceara detalii cu privire la activitati, informatii 
despre modul de desfasurare al evenimentelor, sfaturi de urmat, respectiv aspecte de evitat.  
 
În cele ce urmeaza sunt descrise patru proiecte derulate de Centrul de Resurse CREST: 

1. "Planificare Participativa sau Democratie la Nivel Local" ,  
2. "Elaborarea Strategiei de Autosustinere a TeleCentrelor din localitatile Petresti, Ghenci si Târgu 

Lapus",  
3. "Organizatii comunitare pentru formare si informare in mediul rural" ,  
4. "Participare Cetateneasca - Baza Dezvoltarii Comunitare". 
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1. "Planificare Participativa sau Democratie la Nivel Local" 
 
Scopul proiectului: promovarea în rândul functionarilor publici si a comunitatii a importantei implicarii 
cetateanului în deciziile publice care vizeaza direct viata oamenilor.  
 
Proiectul a fost derulat de CREST în parteneriat cu Asociatia Civila pentru Dezvoltare Comunitara Tasnad 
si Primaria Orasului Tasnad. Proiectul s-a desfasurat în perioada ianuarie –august 2002. În cele opt luni 
ale proiectului s-a urmarit elaborarea unui plan participativ de dezvoltare a comunitatii. Pentru realizarea 
planului s-a format un grup de initiativa compus din 25 de reprezentanti ai tuturor factorilor interesati, atât 
lideri formali (Primarie, Consiliu Local, scoala, biserica) cât si lideri informali. 
Grupul de initiativa a participat la cinci sedinte de lucru în care, pe baza informatiilor obtinute din 
comunitate, prin consultarea nevoilor comunitatii, s-a elaborat planul participativ.  
 
De asemenea au fost sustinute doua cursuri pe tematica participarii publice si planificare participativa, la 
care au participat 22 de persoane (functionari publici, echipa TeleCentrului si consilieri locali). Acest curs 
a avut drept scop, constientizarea importantei participarii cetatenilor la deciziile publice si dezvoltarea 
abilitatilor acestor persoane de a derula procese de planificare participativa în activitatile lor profesionale. 
Ca urmare a cursurilor participantii au dobândit abilitatile si cunostintele necesare pentru implementarea 
planului participativ elaborat. 
 
În continuare vom trece în revista principalele activitati ale proiectului, modul de desfasurare si rezultatele 
obtinute.  
 
În prima luna de proiect, în perioada 10-12.01.2002 a avut loc primul curs pe tema Planificarii 
Participative, curs la care au participat un grup de 16 persoane reprezentative la nivel de comunitate. La 
doua saptamâni de la derularea cursului a avut loc prima întâlnire de lucru din procesul de planificare. 
Obiectivele primei întâlniri au fost cunoasterea celor implicati în proces, asigurarea unui climat de 
colaborare si identificarea viziunii orasului. La sedinta de lucru  au participat 20 de persoane, 
reprezentanti ai institutiilor publice (primarie), ai ONG - urilor, ai bisericii ortodoxe si reformate, institutiilor 
de învatamânt, IMM - urilor, institutiile sanitare, factorii importanti din oras si 3 facilitatori din partea 
CREST. 
Cea de-a doua sedinta a avut loc în luna februarie, cu ocazia careia au fost identificate probleme care 
împiedica, respectiv oportunitatile care pot ajuta realizarea viziunii elaborata la prima sedinta de 
planificare participativa. 
 
In perioada martie-iunie s-a derulat procesul de consultare a comunitatii in vederea identificarii 
principalelor probleme cu care se confrunta orasul din punctul de vedere al cetatenilor.  
 
Cea de-a treia sedinta de planificare participativa a avut loc în iulie. Discutiile din cadrul întâlnirii au 
demarat cu prezentarea stadiului proiectului si a rezumatului întâlnirii anterioare. Dupa aceasta 
recapitulare a urmat prezentarea rezultatelor obtinute în urma consultarii comunitatii, realizata în lunile 
precedente. Consultarea comunitatii s-a efectuat cu metoda chestionarului. De aceea s-a prezentat 
procedura de întocmire a chestionarelor si reprezentativitatea acestuia din punct de vedere al ocupatiei, 
studiilor, vârstei si sexului. Sondajul de opinie a fost realizat în rândul populatiei din orasul Tasnad si au 
fost aplicate chestionare pe un esantion alcatuit din 160 de persoane. Dupa prezentarea rezultatelor, 
membrii grupului de planificare si-au manifestat opinia despre rezultatele anchetei sociologice.  
În ultima parte a întâlnirii fiecare participant a fost rugat sa formuleze  2-3 obiective pentru întâlnirea 
urmatoare pe baza informatiilor obtinute din chestionarele aplicate. 
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În perioada 24-26 iulie s-a derulat cursul organizat pe tema Planificarii Participative la care a participat un 
grup de 19 persoane (functionari publici în posturi de conducere, consilieri locali si întreaga echipa a 
TeleCentrului). Majoritatea celor care au luat parte la curs au fost implicati în întâlnirile anterioare. 
Acest curs a fost de fapt o continuare al primului, discutiile axându-se pe Participare Publica. Obiectivele 
stabilite pentru curs au fost constientizarea importantei participarii publice si cunoasterea metodelor de 
implicare a cetatenilor. În cadrul cursului au fost parcurse urmatoarele teme: analiza procesului de 
planificare, strategii de informare, strategii de colaborare, dezvoltarea unei coalitii, strategii de 
confruntare, evenimente mass-media, întruniri publice, campanii de strângere de semnaturi, lobby. În 
aceasta a doua sesiune de instruire s-a pornit de la experienta de proiect pâna la acel moment.  
 
A patra sedinta a avut loc la sfârsitul lunii iulie.  Discutiile din cadrul întâlnirii au demarat cu prezentarea 
stadiului programului, urmat de o scurta recapitulare a problemelor identificate, rezultatelor studiului si o 
prezentare privind modul de formulare a obiectivelor SMART, identificarea câmpului de forte care ajuta 
respectiv împiedica atingerea obiectivelor. 
 
În august a fost derulata ultima întâlnire având ca obiectiv elaborarea planului de actiune. Discutiile din 
cadrul întâlnirii au demarat cu prezentarea stadiului programului, urmat de o scurta recapitulare a 
obiectivelor formulate de grupul de planificare la întâlnirea anterioara. Dupa aceasta recapitulare s-au 
prezentat pasii formularii planului de actiune. Pentru fiecare obiectiv au fost identificate activitatile 
necesare si s-a stabilit planul de actiune pentru realizarea fiecarui obiectiv. 
 
Proiectul a fost cofinantat prin programul "Cetatenii: Pilonii unei bune administrari locale în Europa de Sud 
Est", finantat prin Pactul de Stabilitate pentru Europa de Sud - Est si administrat de Centrul de Studii si 
Programe pentru Dezvoltare. 
 
2. Prezentarea proiectului "Elaborarea strategiei de autosustinere a TeleCentrelor din localitatile 
Ghenci, Petresti si Târgu Lapus"  
 
În decursul unui an, între 1 aprilie 2001 - 31 martie 2002, CREST si-a propus prin acest proiect sa 
elaboreze un plan viabil care, pus în aplicare, sa asigure dezvoltarea TeleCentrelor în doua localitati din 
judetul Satu Mare: Ghenci si Petresti, si unul în judetul Maramures: Târgu Lapus, astfel încât acestea sa 
joace un rol important în schimbarea mentalitatii membrilor comunitatii, transformându-i în initiatori si 
participanti activi la procesul de dezvoltare a comunitatii.  
Obiectivele specifice ale proiectului au fost: 
1 – elaborarea  unui plan strategic cu scopul de a asigura autosustinerea TeleCentrelor pentru cele trei 
comunitati vizate prin prezentul proiect, într-un timp de un 1 an de la demararea proiectului; 
2 – crearea  unei echipe, de patru persoane, a TeleCentrelor, care sa fie în masura sa conduca sedinte 
de planificare participativa. 
Pentru atingerea primului obiectiv s-au organizat în toate cele trei localitati câte cinci întâlniri de planificare 
participativa. Derularea întâlnirilor a fost asemanatoare cu cele descrise în cazul comunitatii din Tasnad.  
Discutiile s-au axat pe cinci aspecte importante: 

• ce vrea comunitatea sa realizeze în viitor (dezvoltare economica, valorificarea potentialului 
turistic, rezolvarea problemelor sociale si culturale); 
• care sunt obstacolele care îi împiedica sa-si realizeze planul; 
• identificarea resurselor necesare; 
• evaluarea propriilor resurse si a resurselor care trebuie atrase; 
• stabilirea unui plan de actiune care va fi pus în aplicare. 

 
La întâlniri au participat reprezentanti ai administratiei publice, ai institutiilor de stat, ai organizatiilor 
neguvernamentale, societati comerciale si persoane fizice din localitatile respective. La fiecare etapa a 
planificarii au participat si reprezentantii TeleCentrelor, coordonatorii facând parte din grupul de facilitatori. 
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Pentru atingerea celui de-al doilea obiectiv cele patru persoane selectate au participat la toate etapele de 
pregatire a întâlnirilor, respectiv la derularea sedintelor. 
 
În fiecare TeleCentru s-a ajuns la consens în privinta pasilor urmatori si s-au stabilit întâlniri periodice 
(lunare sau bilunare) între grupurile de planificare. Unele actiuni au fost deja întreprinse chiar în timpul 
derularii proiectului, astfel: 
• în Ghenci: au fost depuse hârtiile pentru formarea unei Asociatii de Dezvoltare Comunitara în care 
membrii fondatori sunt chiar participantii la sedintele de planificare 
• în Petresti au avut loc întâlniri si activitati comunitare realizate de catre participantii la proces pentru a 
putea implica cât mai multi tineri în vederea identificarii grupului de initiativa 
• în Târgu Lapus pentru dezvoltarea echipei de fundraising, doua persoane au participat la un curs de 
instruire în domeniul elaborarii propunerilor de finantare, iar grupul de planificare participativa a elaborat 
un portofoliu de proiecte cuprinzând 14 idei-obiective propuse spre realizare în perioada 2002-2006.  
 
Proiectul a fost cofinantat de catre Charles Stewart Mott Foundation în cadrul programului „Parteneriate 
Durabile - Punti între Autoritati si Comunitate”, condus de Fundatia Parteneri Pentru Dezvoltare Locala -
FPDL 
 
3. Proiectul "Organizatii Comunitare pentru Formare si Informare în Mediul Rural” 
 
Un alt proiect a fost derulat în perioada 01 februarie - 31 octombrie 2002 cu titlul "Organizatii comunitare 
pentru formare si informare în mediul rural". Prin acest proiect s-a urmarit dezvoltarea capacitatii 
institutionale a 11 TeleCentre din judetele Satu Mare, Maramures si Salaj.  În judetul Satu Mare s-a lucrat 
în TeleCentrele din Capleni, Cehalut, Dara, Ghenci, Micula, Petresti, Tasnad; în judetul Maramures în 
Tîrgu Lapus si Tautii Magheraus, iar în judetul Salaj în Camar si Carastelec. S-a urmarit dezvoltarea 
acestor TeleCentre pentru a fi  organizatii stabile si eficiente de dezvoltare comunitara, în masura sa 
asigure dialogul social si autonom, respectiv dezvoltarea economico - sociala în localitatile mentionate si 
sa întareasca structurile administrative a celor 11 comunitati pentru a permite atragerea fondurilor 
extrabugetare din cadrul programelor europene. 
Prin dezvoltarea unui sistem de comunicare între administratia publica locala respectiv TeleCentrele din 
cele 11 comunitati implicate în proiect s-a avut în vedere elaborarea si implementarea unei politici de 
dezvoltare regionala integrata. 
În proiect au beneficiat de instruire si schimburi de experienta 22 de reprezentanti ai TeleCentrelor si 18 
functionari publici. De asemenea au fost lansate doua concursuri ale caror premii au constat în 
echipamente de birou si materiale de prezentare elaborate pentru comunitatea câstigatoare.  
 
În continuare sunt descrise principalele activitati ale proiectului: 
 
În martie a fost organizata prima sesiune din seria celor doua cursuri de dezvoltare comunitara destinate 
reprezentantilor TeleCentrelor incluse în proiect. Tematica primei sesiuni a cuprins elemente de 
comunicare interpersonala, luarea deciziilor, formarea echipelor, definirea conceptului de TeleCentru, 
elaborarea propunerilor de finantare.   
 
În aprilie a avut loc un schimb de experienta a liderilor TeleCentrelor beneficiare ale proiectului la 
TeleCentre din judetul Békés - Ungaria. Delegatia a fost formata din reprezentantii a 5 judete (Satu Mare, 
Maramures, Bistrita, Salaj si Harghita), pe lânga liderii TeleCentrelor fiind prezenti si primari, viceprimari, 
si câte un reprezentant al Inspectoratului Scolar Judetean si a Agentiei de Dezvoltare Regionala Nord-
Vest, în total 24 de persoane. Programul a cuprins vizite în localitatile Kondoros, Kotegyan si 
Korosnagyharsany la TeleCentrele, Primariile, institutiile de învatamânt si organizatiile civile din aceste 
localitati. Discutiile purtate au avut drept scop identificarea unor modele viabile de programe de dezvoltare 
comunitara respectiv de cooperare transfrontaliera.  
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În mai a fost organizat un alt curs, de data aceasta destinat reprezentantilor primariilor comunitatilor 
beneficiare ale proiectului, iar în iunie a fost organizata cea de-a doua sesiune de instruire destinata 
reprezentantilor TeleCentrelor. Subiectele abordate au fost: planificarea participativa, managementul 
proiectelor si raportarii, rezolvarea problemelor si managementul timpului.  
 
În perioada 1-3 iulie a avut loc workshop-ul organizat în colaborare cu Centrul de Asistenta Rurala în 
vederea identificarii avantajelor si dezavantajelor colaborarii dintre TeleCentru si Administratia Publica. 
La aceasta întâlnire au luat parte reprezentantii TeleCentrelor din tara si reprezentantii Primariilor din 
comunitatile unde functioneaza TeleCentre. Temele care au fost abordate în cadrul discutiilor au fost 
urmatoarele: 
- Aprecierile din partea Administratiei Publice Locale a modului de colaborare cu TeleCentrele si sprijinul 
acordat de acestea în activitatea proprie 
- Diferentele de perceptii asupra rolului TeleCentrelor si sustinerea TeleCentrelor de catre Administratia 
Publica Locala 
- Este favorabila sau defavorabila colaborarea celor doua institutii în dezvoltarea încrederii cetatenilor în 
TeleCentru si Primarie 
- Identificarea cailor concrete de colaborare între TeleCentre si Administratia Publica Locala. 
 
Tot în luna iulie au fost lansate si doua concursuri. 
Unul dintre concursuri si-a propus premierea celui mai reusit plan de dezvoltare comunitara elaborate de 
TeleCentre. Ordinea finala, din punct de vedere a fezabiliatii si aplicabilitatii planurilor de dezvoltare a fost:  
Locul I: TeleCentrul Cehalut 
Locul II: TeleCentrul Camar  
Locul III: TeleCentrul Petresti . 
 
Cel de-al doilea concurs, denumit „Comunitatea Culturii", si-a propus stimularea echipelor TeleCentrelor 
sa identifice si sa valorifice toate acele elementele care tin de traditiile si valorile culturale pe care la are 
comunitatea lor. TeleCentrele înscrise au fost:  
Zilele Satului Dara; Aniversarea de doi ani a TeleCentrului din Cehalut;  Zilele Comunei Camar, Balul 
Secerisului –Ghenci, Zilele Comunei Petresti si Zilele Orasului Tasnad. 
 
Cea mai buna organizare si prezentare s-a dovedit a fi cea a echipei TeleCentrului din Ghenci, fapt pentru 
care a fost premiat prin îmbunatatirea dotarii TeleCentrului cu un calculator Pentium si cu realizarea unei 
brosuri de prezentare a localitatii pentru a-i oferi un instrument de prezentare si popularizare a comunitatii. 
 
Proiectul a fost cofinantat de catre Delegatia Comisiei Europene în România prin programul ACCES.  
 
4. Proiectul "Participare cetateneasca - Baza dezvoltarii comunitare”  
 
Proiectul a fost derulat, în perioada 18 septembrie 2002 - 17 septembrie 2003.  Scopul proiectului a fost 
înfiintarea, prin procese de planificare participativa, în 5 Regiuni de Dezvoltare a României (Nord-Est, 
Sud-Est, Sud--Muntenia, Sud-Vest-Oltenia, Centru) a câte unui centru pilot de dezvoltare rurala tip 
TeleCentru dupa modelul TeleCentrelor deja functionale în regiunea de Nord-Vest a tarii.  
În cadrul aceluiasi proiect s-a amenajat un Centru Regional de Instruire, în comuna Petresti, judetul Satu 
Mare, cu o capacitate de 80 de persoane si cu 12 traineri permanenti, care a asigurat posibilitatea 
functionarilor din cele 420 de Primarii ale regiunii de Nord Vest (judetele Bihor, Bistrita Nasaud, Cluj, 
Maramures, Salaj si Satu Mare), agentilor economici si reprezentantilor organizatiilor nonprofit sa îsi 
dezvolte abilitatile manageriale si cunostintele în domeniile: social, agricol, economic si de mediu. 
Partenerii proiectului sunt Asociatia Sequoia din Franta si Asociatia Femeilor Petresti. 
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Prin proiect, CREST a contribuit la înfiintarea TeleCentrelor în cele 5 comunitati selectate în urma unui 
proces de aplicatie, cu urmatoarele: 
 
1. asistenta în elaborarea unui plan de actiune participativ de dezvoltare a TeleCentrului; 
2. instruirea personalului TeleCentrului în domeniile: management organizational, elaborarea propunerilor 
de finantare, managementul proiectelor, managementul parteneriatelor si dezvoltare comunitara; 
3. informarea TeleCentrului cu privire la oportunitati existente de dezvoltare economico-sociala si 
culturala; 
4. asistenta tehnica si consultanta manageriala 
5. echipamente de birou: trei calculatoare si o imprimanta Laser A4 - pentru fiecare TeleCentru; 
echipamentele au fost suplimentate ulterior în functie de necesitati; 
6. realizarea a câte unei pagini web de prezentare a TeleCentrului si a localitatii, respectiv gazduirea 
acestora pe site-ul www.telecentru.ro.  
 
TeleCentrele înfiintate prin acest proiect sunt din comunele Grumazesti, judetul Neamt; Zabala, judetul 
Covasna; Slobozia Bradului, judetul Vrancea; Albesti, judetul Ialomita si orasul Govora, judetul Vâlcea.  
 
Proiectul este finantat de Uniunea Europeana prin programul PHARE ACCESS RO 0008. 
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Procedura de Acreditare a TeleCentrelor 
 

De ce se acrediteaza TeleCentrele? 

Odata ce v-ati decis ca doriti sa înfiintati un 
TeleCentru în comunitatea din care faceti parte, 
Centrul de Resurse CREST va va fi alaturi, 
oferindu-va sprijin si asistenta în acest sens. 
Pentru a va face cunoscuta intentia de înfiintare a 
TeleCentrului,  respectiv dobândirea dreptului de 
utilizare a denumirii de TeleCentru va trebui sa 
parcurgeti niste etape / proceduri.  
 
 
Care este procedura dobândirii dreptului de 
utilizare a denumirii de TeleCentru?  
 
Centrele de resurse comunitare care solicita 
disponibilitatea utilizarii denumirii de 
“TELECENTRU” sau / si “TELEHÁZ” sunt invitate 
sa depuna la Centrul de Resurse CREST sau la 
Centrul de Asistenta Rurala o documentatie 
(CERERE întocmita dupa modelul de la finalul 
capitolului) în câte doua exemplare (un exemplar 
original si o copie). Cererea si anexele 1,2 si 3 
(mentionate în cadrul CERERII) se solicita în 
original. Anexele 4, 5 si 6 (mentionate în cadrul 

CERERII) se solicita în fotocopie. Toate documentele trebuie întocmite în limba româna. 
Aplicantului îi va fi trimisa o înstiintare despre înregistrarea cererii.  De la data înregistrarii cererii la 
Centrul de Resurse CREST sau Centrul de Asistenta Rurala aplicantul poate utiliza marcile 
„TELECENTRU” sau/si „TELEHÁZ” cu mentiunea “acreditare în curs de obtinere”. În procedura de 
evaluare a cererii, respectiv de monitorizare a utilizarii marcilor în cazul Certificatelor acordate, Centrul de 
Resurse CREST si Centrul de Asistenta Rurala colaboreaza cu Reteaua de Organizatii Active în 
Dezvoltare Comunitara “RuralNet” (www.ruralnet.ro). 
În situatia în care documentatia este incompleta se solicita completarea acesteia. În termen de sase luni 
de zile de la data înregistrarii cererii reprezentantii comisiei de evaluare vor efectua una sau mai multe 
vizite pe teren în localitatea tinta si la aplicant (anuntate prealabil) pentru a evalua daca se respecta 
principiile de functionare, sunt îndeplinite caracteristicile tehnice minimale ale structurii tip TeleCentru si 
modul de functionare a TeleCentrului (aceasta presupunând ca de la data depunerii cererii TeleCentrul si-
a început activitatea).  
În urma vizitei / vizitelor, aplicantului i se va trimite un raport de evaluare si raspunsul privind obtinerea 
sau respingerea acreditarii. În caz afirmativ pe numele persoanei juridice aplicante se elibereaza un 
CERTIFICAT care da dreptul aplicantului, cu respectarea angajamentelor asumate prin cererea înaintata, 
sa utilizeze marca / marcile „TELECENTRU” / ”TELEHÁZ” pe o durata de patru ani de la data emiterii 
actului. Durata acreditarii se poate prelungi cu un nou interval de patru ani, la solicitarea beneficiarului, în 
conditiile în care acesta va accepta eventualele modificari ale principiilor de functionare si / sau 
caracteristicilor tehnice minime de functionare ale unei structuri tip TeleCentru. 
În cazul respingerii solicitarii aplicantul va înceta folosirea marcilor „TELECENTRU” sau / si „TELEHÁZ”. 
TeleCentrele certificate vor fi evidentiate pe pagina web www.telecentru.ro. Reprezentantii Centrului de 
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Resurse CREST si ai Centrului de Asistenta Rurala îsi rezerva dreptul de a efectua vizite anuntate la 
centrele care utilizeaza marcile „TELECENTRU” sau / si „TELEHÁZ”.  
Pentru asigurarea costurilor administrative ce decurg din evaluarea aplicatiei, solicitantul  va plati 
Centrului de Resurse CREST o suma unica de 43 RON, odata cu înaintarea cererii în contul 
RO38BRDE310SV03745053100 al Centrului de Resurse CREST deschis la Banca Româna pentru 
Dezvoltare – sucursala Satu Mare cu mentiunea “Contributie - marca TELECENTRU”.  
Nu se platesc alte sume pe parcursul evaluarii documentatiei sau a perioadei de valabilitate a 
Certificatului eliberat de Centrul de Resurse CREST. În cazul respingerii cererii suma platita nu se 
returneaza. 
 
Retragerea dreptului de utilizare a denumirii de TeleCentru 
 
 

Retragerea dreptului de utilizare a marcilor „TELECENTRU” se produce în urmatoarele situatii: 

- pe baza informarii solicitantului, când se constata ca nu mai sunt îndeplinite principiile de 
functionare sau / si caracteristicile tehnice minimale ale unei structuri tip TeleCentru; 

- în urma vizitelor pe teren ale reprezentantilor Centrului de Resurse CREST sau ai Centrului de 
Asistenta Rurala, când se constata neîndeplinirea principiilor de functionare sau / si a 
caracteristicilor tehnice minimale ale unei structuri tip TeleCentru; 

- la expirarea duratei de valabilitate a Certificatului, când beneficiarul nu solicita reînnoirea 
acesteia. 

 
Informatii suplimentare legate de acreditare se pot obtine de la  
Centrul de Resurse CREST la numerele de telefon 0261-706736, 706737, 714580, fax 0261-714580 sau 
e-mail office@crest.ro sau  
Centrul de Asistenta Rurala la numerele de telefon 0256-221470, 224758, 492493, fax 0256-221469 sau 
e-mail office@rural-center.org., sau pagina de internet www.telecentru.ro 
 
În cazul în care doriti sa aplicati pentru înregistrarea denumirii, aplicatiile trebuie trimise la una din 
urmatoarele adrese: 
Centrul de Resurse CREST  
România, 440019 Satu Mare, judetul Satu Mare, Str.Gavril Lazar Nr.25/4 
sau  
Centrul de Asistenta Rurala 
România, 300543 Timisoara, judetul Timis, P-ta Istria Nr.6 
 

 

 

 

 



TELECENTRUL – INIMA COMUNITATII 
 

 
CENTRUL DE RESURSE CREST - 2006  82 

 MODEL CERERE 

 
FOAIE CU ANTETUL organizatiei sau institutiei aplicante continând: numele complet al 
organizatiei/insitutiei, adresa /strada, numar, localitate, cod postal, judet/, adresa postala (daca difera de 
cea a sediului), telefon, fax, e-mail, web) 

 
Nr.de înregistrare/data 

 
 
Catre Centrul de Resurse CREST / Centrul de Asistenta Rurala 
 

CERERE 
 
 
__________________________________(denumirea persoanei juridice) doreste sa utilizeze marcile 
înregistrate _______________________________________________ („TELECENTRU” sau/si 
„TELEHÁZ”) ca denumire pentru centrul de resurse comunitar tip TeleCentru din localitatea 
_______________, judetul ___________________. 
În sprijinul cererii noastre anexam: 

1. prezentarea persoanei juridice aplicante si a localitatii (Anexa A); 
2. angajament tip (inclusiv coordonate de contact, orar de functionare si serviciile TeleCentrului) 

(Anexa B); 
3. autobiografia persoanei care coordoneaza activitatea TeleCentrului si raspunde de relatia cu 

Centrul de Resurse CREST / Centrul de Asistenta Rurala;  
4. în cazul în care persoana juridica este: 

a. organizatie nonprofit se anexeaza fotocopii dupa: statut, sentinta judecatoreasca, act de 
constituire si cod fiscal; 

b. consiliu local / primarie se anexeaza fotocopii dupa hotarârea consiliului local de înfiintare 
a TeleCentrului; 

5. fotocopia ordinului de plata pentru suma de 430.000 lei în contul Fundatiei Hygeia cu numarul 
SV2517903100 deschis la BRD Satu Mare cu mentiunea “Contributie - marca TELECENTRU”; 

6. alte documente relevante (dupa caz): __________________________________ . 
 
Am luat la cunostinta faptul ca dupa depunerea aplicatiei, Centrul de Resurse CREST / Centrul de 
Asistenta Rurala poate solicita informatii suplimentare necesare evaluarii prezentei documentatii. 
 
Certificam ca informatiile din prezenta cerere si anexele sale sunt corecte si complete. 
 
Stampila persoanei juridice si semnatura reprezentantului legal____________________ 
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ANEXA A 

 
Anexa A va cuprinde, în maximum 6 pagini A4 urmatoarele informatii: 
 
 

PREZENTAREA LOCALITATII 

1. Denumirea localitatii 
2. Cod postal (nou) 
3. Judet 
4. Regiune 
5. Tipul localitatii (oras, comuna, sat) 
6. Numar locuitori (în cazul comunelor se va trece numarul total de locuitori si defalcat pe sate 

apartinatoare) 
7. Numar sate apartinatoare (doar în cazul comunelor)  
8. Descrierea potentialului localitatii 
9. Descrierea problemelor localitatii (cât mai specific) 

 

PREZENTAREA APLICANTULUI 

10. Denumirea completa a persoanei juridice 
11. Adresa sediului (judet, localitate, cod postal, strada, numar) 
12. Adresa postala (daca difera de cea a sediului) 
13. Telefon, fax, e-mail, web 
14. Forma juridica (emitent, numar, data) 
15. Cod fiscal 
16. Doar în cazul organizatiilor nonprofit: 

• descrierea misiunii, scopului si a obiectivelor organizatiei,  
• numar voluntari 
• numar membri 

17. Descrierea principalelor realizari, activitati (în special pentru anul premergator datei depunerii 
cererii)  

18. Descrierea principalelor planuri de viitor 
19. Numar angajati cu norma întreaga 
20. Numar angajati cu fractiune de norma  
21. Numar de voluntari  
22. Venituri si cheltuieli pentru ultimii doi ani premergatori datei depunerii cererii (în cazul în care 

vechimea organizatiei aplicante permite) 
 

ISTORICUL ÎNFIINTARII TELECENTRULUI 

23. Când s-a înfiintat TeleCentrul? 
24. La initiativa cui s-a înfiintat TeleCentrul? 
25. Lista persoanelor (nume si profesie) din comunitate care au contribuit  (munca, idei, material, 

etc.) la înfiintarea TeleCentrului? 
26. Care este suprafata incintei TeleCentrului (mp)? 
27. Câte încaperi are incinta TeleCentrului? 
28. Aveti acces la post telefonic direct în incinta TeleCentrului? Daca da, este post analog, digital sau 

mobil? 
29. Aveti acces la Internet în incinta TeleCentrului? 
30. Ce dotare tehnica poseda TeleCentrul? 
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ANEXA B 

 
ANGAJAMENT PERSOANA JURIDICA 

 
___________________________ (denumirea persoanei juridice aplicante), reprezentat/a de  
____________________________ (numele complet al reprezentantului legal al persoanei juridice) în 
functie de _________________________ (functia reprezentantului legal) prin prezenta ne angajam: 

1. ca TeleCentrul din localitatea _________________, judetul ________________ sa respecte 
principiile de functionare ale unei structuri tip TeleCentru si va satisface caracteristicile 
tehnice minimale solicitate de  Centrul de Resurse CREST / Centrul de Asistenta Rurala. 

2. sa permitem accesul reprezentantilor Centrului de Resurse CREST / Centrului de Asistenta 
Rurala, sau a organizatiilor partenere ale acestora în monitorizarea implementarii prevederilor 
prezentului Angajament, în incinta TeleCentrului din localitatea _________________, judetul 
________________ pentru  monitorizarea activitatii acesteia în timpul orarului de functionare 
declarat; 

3. sa informam Centrul de Resurse CREST / Centrul de Asistenta Rurala, în termen de 14 zile 
calendaristice de la producerea acestora, asupra modificarilor în ceea ce priveste: 
a. principiile de functionare ale TeleCentrului 
b. caracteristicile tehnice minimale ale TeleCentrului 
c. persoana coordonatorului sau coordonatele de contact ale acesteia 
d. coordonatele de contact ale TeleCentrului 
e. orarul de functionare ale TeleCentrului 
f. serviciile prestate de TeleCentru 

4. ca la solicitarea reprezentantilor altor comunitati sa transmitem acestora experienta si 
cunostintele dobândite de-a lungul existentei TeleCentrului din localitatea 
__________________________, judetul___________________; 

 
 
Stampila persoanei juridice si semnatura reprezentantului legal____________________ 
 
 

ANGAJAMENT COORDONATOR 

 
Subsemnata / Subsemnatul, __________________________ (numele complet al coordonatorului de 
TeleCentru), domiciliat/a în localitatea______________________, cod postal___________, 
judet__________________, str.________________________, nr.______, posesor al 
___________________ (buletin de identitate / carte de identitate), cu seria______ si 
numarul____________, CNP_______________________, eliberat de 
catre_______________________________________, la data de _________________, prin prezenta ma 
angajez sa coordonez activitatea TeleCentrului din localitatea ___________________, judetul 
________________ si sa îl reprezint în relatia cu Centrul de Resurse CREST / Centrul de Asistenta 
Rurala. 
 
 
Semnatura coordonatorului de TeleCentru ______________________ 
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COORDONATE DE CONTACT ALE TELECENTRULUI 
 
Coordonatele de contact ale TeleCentrului din localitatea _____________________, 
judetul____________________ sunt urmatoarele: 
 
Adresa TeleCentrului: Str.______________________________________, Nr._______, 
Localitate_________________, Cod postal __________, Judet ___________________ 
 
Adresa postala (daca difera): Str._______________________________, Nr._______, 
Localitate_________________, Cod postal __________, Judet ___________________ 
 
Telefon__________________________________ Fax__________________________ 
E-mail _________________________________ Web___________________________ 
 
 
ORAR DE FUNCTIONARE AL TELECENTRULUI 
 
Orarul de functionare al TeleCentrului din localitatea _____________________, judetul 
________________________ este: 
 
Ziua 1, adica _________ Ora de deschidere ______ Ora de închidere ______ 
 
Ziua 2, adica _________ Ora de deschidere ______ Ora de închidere ______ 
 
Ziua 3, adica _________ Ora de deschidere ______ Ora de închidere ______ 
 
Ziua 4, adica _________ Ora de deschidere ______ Ora de închidere ______ 
 
Ziua 5, adica _________ Ora de deschidere ______ Ora de închidere ______ 
 
Alte zile: ____________ Ora de deschidere ______ Ora de închidere ______ 
 
 
SERVICIILE PRESTATE DE TELECENTRU 
 
Serviciile pe care le presteaza TeleCentrul din localitatea ________________________, judetul 
_____________________ sunt urmatoarele: 
  
1.____________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
2.____________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
3.____________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
4.____________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
5.____________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
Stampila persoanei juridice si semnatura reprezentantului legal____________________ 
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TeleCentrele se prezinta 
 
 

 
 
 
În cele ce urmeaza sunt prezentate câteva TeleCentre, care fac parte din reteaua TeleCentrelor din 
România, din diferite zone ale tarii, în diferite stadii de dezvoltare, cu servicii specifice locului si nevoilor 
comunitatii. Fiecare prezentare scoate în evidenta individualitatea, si felul unic de a fi a fiecarui 
TeleCentru.   
Din lipsa de spatiu ne-am limitat doar la prezentarea pe larg a câtorva TeleCentre din retea. Acestea sunt 
TeleCentrele din Baile Govora (judetul Vâlcea), Beclean (Judetul Bistrita), Dara (judetul Satu Mare), 
Camar (judetul Salaj), Carastelec (judetul Salaj), si Vama (judetul Satu Mare).  
 
Pentru cei care sunt interesati de descrierea altor TeleCentre pot afla mai multe informatii în format 
electronic, la urmatoarea pagina de internet: www.telecentru.ro – titlul TeleCentre în România sau 
adresându-se direct TeleCentrelor folosind datele de contact din lista TeleCentrelor din România.     
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ASOCIATIA COMUNITARA  

TELECENTRU BAILE GOVORA 

Baile Govora, str. Tudor Vladimirescu, nr. 75-77 

Judetul. Vâlcea, România 

Telefon:  004 0250 770 131 

                00723151065 

Email: telecentrugovora@yahoo.com  

        
 

TELECENTRUL BAILE GOVORA 
 
Aparuta la initiativa unui grup de oameni entuziasti  (cadre didactice, economisti, informaticieni), Asociatia 
Comunitara TeleCentru  Baile-Govora îsi propune, prin misiune, crearea unui sistem de informare-
comunicare, în vederea transformarii membrilor comunitatii în initiatori si participanti activi la procesele de 
dezvoltare. 
 
TeleCentrul  reprezinta un mijloc eficient de solutionare a problemelor locale chiar de catre comunitate. 
Într-un spatiu confortabil, primitor, cu un personal propriu, orice membru al comunitatii gaseste informatii 
si ajutor în rezolvarea problemelor sale de fiecare zi. 
 
La 1 Martie 2005, TeleCentrul a inaugurat ”Clubul Educativ al Copiilor “, oferindu-le acestora, ca 
alternativa a strazii, posibilitatea de a participa la activitati educativ-recreative într-un cadru adecvat, sub 
supravegherea unor persoane calificate. 
 
TeleCentrul este deschis zilnic, de luni pâna vineri, între orele 16,00 –18,00, iar serviciile oferite sunt: 

• Ateliere de lucru în cadrul Clubului Educativ :”Prietenul meu, calculatorul”, “Origami”, ”Teatru”, 
”Jocuri de societate”,” Muzica, traditii si obiceiuri”; 

• Curs de limba engleza pentru adulti; 
• Consultanta educativa; 
• Acces internet si imprimanta; 
• Consultanta juridica. 

 

Membrii Asociatiei Comunitare Baile-Govora, asociatie ce gazduieste TeleCentrul, s-au implicat în viata 
orasului, desfasurând activitati, precum: 
Saptamâna Primaverii Europene (17 Martie ); 
Ziua Europei (9 Mai); 
Ziua Copilului; 
Ziua Liceului; 
Florile Govorei (Sarbatoarea orasului ); 
Ziua Nationala a Pensionarilor, etc. 
 
Dar cea mai importanta activitate a fost campania ”Noua ne pasa”, care a constat în ajutorarea a 50 de 
persoane sinistrate din comuna Movileni, judetul Olt, prin donatii de alimente, haine, bunuri de stricta 
necesitate. 
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În afara de activitatile mentionate mai sus, TeleCentrul Baile-Govora s-a mai implicat în Ziua Mobilitatii si 
în pregatirea copiilor care au participat la Graz, în Austria în cadrul proiectului scolar ”Teatrul ca mijloc de 
comunicare”, prin sprijinirea acestora cu logistica, consiliere si punerea la dispozitie a spatiului Clubului 
educativ pentru efectuarea repetitiilor necesare. 
 
Pentru viitor îsi propune :                                                                                  
Editarea unei publicatii lunare la nivel local; 
Scrierea de proiecte de finantare pentru dezvoltarea si modernizarea Clubului educativ, dar si pentru 
achizitionarea de echipamente necesare editarii publicatiei mentionate anterior; 
Cresterea numarului voluntarilor TeleCentrului. 
 
Coordonator TeleCentru Baile-Govora, 
 Alina Mecu 
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TELECENTRUL  BECLEAN 
 

Orasul Beclean este situat pe malul stâng al râului Somesul Mare, si este un important nod de cale ferata 
si drumuri nationale. Se afla în judetul Bistrita-Nasaud.  
 

Orasul numara circa 10.000 de locuitori dupa statisticile recensamântului din anul 2002. Populatia 
orasului, ca si componenta etnica, este alcatuita din români 82% , maghiari 15%, si 3% romi . 
Într-o microregiune de aproximativ 16 localitati rurale, 
pentru populatie, Becleanul constituie centrul 
administrativ-cultural, având în vedere ca în oras 
exista institutii ca: tribunal, spital, licee, biblioteca 
oraseneasca , banci si alte centre de infrastructura 
moderna.  
Dupa anul 1989 industria orasului a decazut din 
cauza activitatilor de reorganizare generala. În 
perioada 1992-2005 numeroase întreprinderi mici si 
mijlocii se deschid în oras care înregistreaza, în 
general, progrese considerabile.  
 

Viata comunitatii este caracterizata prin lipsa locurilor de munca atât pentru grupa de vârsta cuprinsa între 
45-60 de ani, cât si pentru tinerii absolventi de liceu sau de facultate. Fiind un oras de provincie, tinerii nu 
au posibilitatea unei informari corecte, clare si la timp asupra unor locuri de munca disponibile, asupra 
unor cursuri de perfectionare sau a unor posibilitati de participare la diferite simpozioane, manifestari 
culturale sau de divertisment. Aceasta se datoreaza faptului ca în localitate nu exista un centru de 
formare si informare de profil. Populatia activa a orasului lucreaza în institutii de stat: scoli, spital, case de 
copii, administratia publica, precum si în microîntreprinderile la care am facut referire mai sus.   
 

Având în vedere cele relatate mai sus, Telecentrul constituie un nucleu cu caracter informativ si formativ, 
prin serviciile oferite si prin cursurile organizate.  
Serviciile pe care Telecentrul le ofera populatiei sunt:  

- servicii de birotica: copiere xerox, imprimare, tehnoredactarea unor documente, elaborarea 
unor scrisori de intentie, Curriculum vitae, completarea unor cereri-tip, imprimate-tip; 

- acces internet; 
- cursuri de initiere în utilizarea calculatorului si în navigarea pe internet; 
- consiliere pe probleme sociale, juridice, administrative; 
- cursuri de comunicare, managementul proiectelor, limbi straine, 
- simpozioane 
- întâlniri cu specialisti din diferite domenii 
- organizarea de actiuni culturale, interculturale; 
- expozitii tematice; 
- biblioteca 
- întocmirea unor proiecte comunitare.  
- excursii, vizite 
- mese rotunde 
- initierea unor programe de parteneriat. 

 
Între planurile de viitor ale Telecentrului se numara si extinderea si diversificarea serviciilor oferite, 
ridicarea nivelului calitativ al activitatilor organizate, prin varietatea programelor derulate atragerea fiecarei 
categorii de vârsta din comunitate. 
   

Prof.Szekely Emese - Responsabil mass-media  
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TELECENTRUL CAMAR 

 
Comuna Camar se situeaza în partea nord-
vestica a judetului Salaj, la limita cu judetele 
Bihor si Satu Mare, la 12 km de comuna Ip, 6 km 
de comuna Balc si 5 km de comuna Carastelec. 
Numarul locuitorilor este de 1848, numarul 
elevilor la scoala 260.  
 
În data de 25 februarie 2006, Telecentrul Camar 
va împlini  5 ani de la înfiintare. Prin acest centru, 
foarte multe noutati am putut aduce în comuna si 
am putut învata. TeleCentrul din Camar, în anul 
2004 a fost frecventat de cca. 6000 de persoane.  
 
Având în vedere faptul ca la Scoala Camar nu exista laborator de informatica, copii învata toate lucrurile 
legate de calculatoare în TeleCentru. Totodata, într-o buna conlucrare cu cele 23 de telecentre partenere 
din România si cu cele din Ungaria, am derulat  cursuri în diferite tematici: întocmiri  de proiecte, 
managementul proiectelor, calificarea si recalificarea somerilor, asistenta sociala si economie. Pentru a 
derula astfel de proiecte nu este de ajuns ca sa fie foarte bine pregatit trainerul, mai trebuie si o dotare 
tehnica corespunzatoare, pentru eficienta cursului.  
 
De când s-a înfiintat TeleCentrul, ne putem lauda cu multe succese si rezultate. Telecentrul din localitate, 
în colaborare cu primaria, a întocmit o serie de proiecte reusite pentru refacerea infrastructurii comunei, 
pentru dezvoltarea activitatilor culturale în localitate, pentru sprijinirea persoanelor nevoiase, pentru 
asigurarea bazei materiale necesare derularii acestor proiecte.   
Multi dintre locuitori însa au prea putine cunostinte despre o adevarata coparticipare la reusita unui  
proiect. 
 

Din acest motiv, TeleCentrul Camar si-a propus ca sa 
largeasca “un pic” domeniul de activitate, dorind sa se 
implice mai mult în mediatizarea problemelor 
comunitatii, în atragerea locuitorilor la rezolvarea 
acestora. Dorim sa invitam locuitorii ca sa urmareasca 
permanent fazele realizarii proiectelor, bugetul si 
cheltuielile materiale, contributia în munca, în numerar 
a locuitorilor, sa se asigure transparenta. De aceea 
centralizarile se vor realiza pe calculatoarele din 
dotare, pe materialele afisate sau multiplicate si 
trimise la cei care se implica, prin ziarul local al 
TeleCentrului. 

 
În vederea realizarii acestora este foarte important sa fie un coordonator bun, care sa fie capabil si 
totodata sa-si asume raspunderea pentru tot ce se întâmpla sub steagul TeleCentrului. În aceeasi ordine 
de idei, trebuie sa fie o colaborare foarte buna cu institutiile publice din localitate. TeleCentrul trebuie sa 
câstige titlul de „Casa tuturora”, adica fiecare cetatean sa simta ca daca intra în TeleCentru atunci intra la 
el acasa.  
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Ca sa obtinem acest titlu, trebuie sa muncim foarte mult si trebuie sa lasam comunitatea sa se implice 
atât la identificarea problemelor, cât si la implementarea solutiilor. Totodata trebuie sa reconcepem rolul 
TeleCentrelor în viata comunitatilor rurale, deoarece scolile sunt din ce în ce mai dotate cu aparatura 
electronica moderna, iar în rândul tineretului se constata o dorinta de a avea calculatoare acasa. Astfel în 
TeleCentru vom putea asigura locul unde operatorii de calculatoare îsi pot schimba idei, se poate înfiinta 
o mica biblioteca audio-vizuala, putem organiza si pregati diferite programe culturale, întâlniri cu 
telecentristi din alte regiuni, putem fi intermediari în scrierea si derularea proiectelor, putem ajuta la 
identificarea nevoilor comunitatii si sa fim participanti activi în  solutionarea lor.  
 
Datele de contact: 
Coordonator de TeleCentru: Szabó Levente-György  
Adresa: Comuna Camar, Judetul Salaj, nr. 781 RO 
Tel: 0040.260.672101, 0040.260.672351 Fax: 0040.260.672301, Mobil: 0040.740.890.494 
E-mail: szlevi@zappmobile.ro szlevi1975@yahoo.com  
http : www.telecentru.ro/camar  
Responsabil de TeleCentru: Gall Francisc 
Adresa: Comuna Camar, Judetul Salaj, nr. 109 RO 
Tel: 0040.260.672101  Fax: 0040.260.672301 
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TELECENTRUL CARASTELEC 

 
Situat în centrul comunei Carastelec, Asociatia 
Telecentru TEK Carastelec a fost înfiintat în  data de 29 
aprilie 2004, având ca scop dezvoltarea comunitatii din 
punct de vedere economic, social si cultural. TeleCentrul 
este sustinut de catre Primaria comunei. 
 
TeleCentrul reprezinta un spatiu confortabil, primitor, cu 
un personal care îl informeaza si îl ajuta pe vizitator în 
problemele sale din viata de zi cu zi. 
TeleCentrul este deschis miercuri, vineri, sâmbata si 
duminica între orele 12-15 si 18-22. 
 
Activitatile si serviciile oferite: 
- asigurarea functionarii unui club al tinerilor; 
- servicii de birotica pentru populatie; 
- initierea utilizarii calculatoarelor în rândul copiilor si tinerilor; 
- organizarea de programe culturale (bal mascat, program cultural cu ocazia serbarilor din 15   
   martie, legate de revolutia din 1848); 
- întocmirea proiectelor de finantare; 
- împartire de ajutoare; 
- punerea la dispozitia cetatenilor a tuturor informatiilor necesare din domeniul legislativ si orice   
  alte informatii necesare cetatenilor; 
- asigurarea accesului la o masa de ping-pong; 
- organizarea de excursii; 
 
TeleCentrul are utilitate publica, oferta de servicii se adreseaza tuturor membrilor comunitatii, fara 
discriminari de orice natura. Între planurile de viitor se afla largirea serviciilor oferite, introducerea a unei 
linii telefonice si conectarea la Internet. 
 
Date de contact:  
Asociatia TeleCentru  TEK Carastelec  
Adresa: Judetul Salaj, cod 457065,Str.Principala, nr.332,  
Tel: 0260-673701 
Coordonator TeleCentru: SZABÓ Valéria 
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TELECENTRUL DARA 
 
Satul Dara apartine comunei Dorolt, judetul Satu Mare si se întinde de-a lungul Somesului. Distanta de la 
centrul de comuna este de 5 km. Satul are 1250 de locuitori, din care 1206 de nationalitate maghiara, 39 
de nationalitate rroma si 5 de nationalitate româna.   
 

TeleCentul Dara s-a dat în folosinta la 24 aprilie 
2001 într-un cadru festiv. La festivitatea de 
deschidere au participat atât oficialitatile 
comunei (primar, consilieri, preotii satului, 
directoarea scolii) cât si locuitori ai satului. Au 
participat de asemenea reprezentantii Centrului 
de Resurse CREST. Deschiderea acestui 
TeleCentru a adus bucurie locuitorilor satului. 
 
TeleCentrul se afla în mijlocul comunei, lânga 
gradinita si dispensarul medical, fiind condus de 
referenta culturala din Dara, cu ajutorul 

Centrului de Resurse CREST, a Asociatiei CARITAS Satu-Mare, Fundatia româno-franceza Atro-Fami 
Dorolt. TeleCentrul a fost dotat modern, cu 5 calculatoare, o imprimanta, un xerox, televizor color, video, 
combina muzicala, masina de scris, o mini biblioteca si mobilier.  
 
Pentru locuitorii satului, tineri si batrâni, TeleCentrul este un lucru foarte important. Elevii, tinerii participa 
la programele din cadrul TeleCentrului jucându-se pe calculator, învatând sa foloseasca calculatorul. De 
asemenea ei deseneaza, îsi fac temele de casa, cânta, danseaza, învata obiceiurile si traditiile locale. 
Sunt organizate programe culturale, pe care parintii si locuitorii le vizioneaza cu placere la Caminul 
Cultural. Batrânii si ceilalti locuitori apeleaza la serviciile TeleCentrului pentru a-si rezolva actele de 
subventii agricole sau de alta natura.  
 
TeleCentrul are o activitate bogata, fiind tot timpul plin de tineri, care au facut din acest loc o a doua 
familie, unde participa ca orice membru a unei familii numeroase. Aici exista o trupa de dansuri populare 
si moderne, un grup de majorete, un grup de teatru amator. Tot aici se pregatesc si programe culturale si 
sportive, fie pentru zilele comunei, fie pentru pastrarea si promovarea traditiilor locale. TeleCentrul este 
foarte important. Aici tinerii învata de la batrânii satului traditii pe care, altfel, le-am pierde.  
 
Pentru tineri TeleCentrul este locul unde învata numai lucruri folositoare care le dezvolta gândirea, 
inteligenta, comportamentul în societate, respectul pentru valorile culturale si nu numai. Acesta este locul 
unde pot fi ajutati în procesul de învatare, locul unde sunt tineri si fericiti. Parintii sunt linistiti ca tinerii au 
unde sa-si petreaca timpul liber, vin într-un loc unde învata numai lucruri bune, folositoare, ajutându-i în 
viitor si îndepartându-i de vicii.  
 
Primaria este la departare de 6 km de satul Dara, deplasarea pâna acolo facându-se anevoios, costa bani 
sau cauzeaza oboseala pentru unii. TeleCentrul vine în întâmpinarea locuitorilor, rezolvând aproximativ 
50% din problemele cetatenilor. Referenta este cea care face legatura între comunitatea satului si 
primarie.  
Pe tot parcursul timpului, de la început si pâna în prezent TeleCentul a fost si este ajutat de Primarie, 
Fundatia Atro-Fami, Centrul de resurse CREST, Secource Roumanie Guipavas, lucru pentru care suntem 
adânc recunoscatori.  
 
Coordonator TeleCentru Dara:  KULITAR Julianna
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TELECENTRUL VAMA 

  
Organizatia gazda : Asociatia "Cutezanta - Vama" 
Coordonator : Haiduc Mihaela - director executiv (tel. 0745194734) 
Adresa: Str.Tineretului nr.802  com.VAMA jud.Satu Mare cod.447350-RO                          
Adresa postala: str.G. Cosbuc nr.698  com.VAMA jud.Satu Mare cod.447350-RO  
Telefon : 0261 857410  
E-mail : experthaiduc@clopotel.ro  
 
TeleCentrul Vama a fost inaugurat în 8 decembrie 
2002 în urma demersurilor facute de Asociatia 
"Cutezanta - Vama" pe lânga Centrul de Resurse 
CREST Satu Mare. Prin acordul de parteneriat 
încheiat cu acesta, în cadrul TeleCentrului gazduit 
de asociatie, au fost puse la dispozitia comunitatii  
7 calculatoare si o imprimanta laser ce pot fi 
folosite în derularea activitatilor. Între timp 
organizatia a reusit sa se doteze cu o imprimanta 
color si un scanner performant. 
 
Persoanele care deservesc TeleCentrul sunt 
membrii asociatiei si voluntari. Activitatile ce se deruleaza vin în întâmpinarea cerintelor existente pe plan 
local, pentru a rezolva probleme comune unor grupuri folosind cât mai eficient oportunitatile si relatiile cu 
alte institutii si organizatii. Misiunea noastra este de a sprijini populatia comunei, în viata de zi cu zi si de a 
contribui activ la educarea tinerei generatii în spiritul pastrarii si valorificarii specificului local (obiceiuri, 
traditii, cadru natural). În acest scop ne-am propus si chiar am realizat un curs de olarit, am organizat 
expozitii cu obiecte ceramice ale unor colectionari particulari dar si cu cele confectionate la cursul 
desfasurat în aceasta vara. În cadrul proiectului "Olaritul - amprenta a identitatii culturale" finantat de 
FDEC - România am elaborat si distribuit un material de prezentare al comunei si al acestui stravechi 
mestesug. Tot în acest domeniu ne-am propus reînfiintarea sezatorilor, activitate pe care o finanteaza, la 
cererea noastra, Consiliul local. Acesta, alaturi de Primaria Vama, contribuie la sustinerea TeleCentrului 
prin suportarea cheltuielilor de încalzire si întretinere, tot ei racordându-ne si pe noi la sistemul de 
încalzire centrala introdus iarna trecuta. 
 
Activitatile derulate în TeleCentru contribuie activ la educarea tinerelor generatii, copiii si tinerii fiind cei 
mai frecventi vizitatori, cei care gasesc aici un punct de sprijin si o cale de afirmare a personalitatii. Este 
un loc unde se pot întâlni saptamânal cei care sunt acum plecati la studii în alte localitati si care sunt 
nerabdatori sa faca schimb de impresii si sa aduca noutati de acolo de unde vin. TeleCentrul este pentru 
unii copii singurul loc unde au acces la un calculator sau unde gasesc un mediu primitor. Activitatile 
noastre se adreseaza tuturor, fara deosebiri etnice, religioase sau de alta natura. Spectacolul pus în 
scena în aceasta toamna a implicat copii si tineri din clasa a III-a pâna în clasa a XI-a, români si maghiari, 
de diferite credinte religioase. Nu a fost usor dar, privit ca un proces, rezultatul a fost remarcabil. Toti s-au 
simtit bine si au vazut ca sunt multe lucruri care îi unesc: le place aceeasi muzica, au aceleasi preocupari 
etc.   
 
Haiduc Mihaela - coordonator TeleCentru 
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Lista TeleCentrelor din România 
 

Nr. Numele 
TeleCentrului 

Denumirea 
organizatiei/institutiei 

care patroneaza 
TeleCentrul 

Reprezentantul legal al 
organizatiei / institutiei 

(nume – functie) 

Coordonatorul 
TeleCentrului/pers

oana de contact 
Adresa Tel, Fax, E-mail, Web 

1 TeleCentrul din 
Albesti 

Asociatia Albesti 2002 
MARIN Florentina – 
presedinte MARIN Florentina IL - Judetul Ialomita, 927010 

Comuna Albesti 

0243-268091, 0723-283789, fax 
0243-268002, 
flori10@yahoo.co.uk 

2 TeleCentrul din 
Beclean 

Asociatia Bethlen BORSOS K. László – 
presedinte RÉMAN Balazs BN - Judetul Bistrita Nasaud, 425100 

Orasul Beclean, P-ta Libertatii Nr.11 

0745-573232, fax 0263-343545, 
bethlenegy@yahoo.com 
mathebalazs72@freemail.hu 

3 TeleCentrul din 
Camar 

Fundatia Culturala Pro 
Camâr 

SZOBOSZLAI Attila – 
presedinte 

SZABÓ Levente 
GALL Ferenc 

SJ - Judetul Salaj, 457060 Comuna 
Camâr Nr.1 

0260-672101, Sz.L.: 0260-672351, 
0740-890494 G.F.: 0788-432554, 
fax 0260-678409 
attilakem@zappmobile.ro 
szlevi@zappmobile.ro 

4 TeleCentrul din 
Carastelec 

Asociatia Telecentru TEK 
Carastelec 

FALUVÉGI Ferenc – 
presedinte SZABÓ Valéria SJ - Judetul Salaj, 457065 Comuna 

Carastelec Nr.334 

0260-673701, F.F.: 0744-666701, 
fax 0260- 678207, 
faluvegi@zappmobile.ro 

5 TeleCentrul din 
Capleni 

Asociatia Investitii de 
Interes Local Capleni 

JONUCZ Tiberiu – 
presedinte MANC Imre SM - Judetul Satu Mare, 447080 

Comuna Capleni Nr.547 
0744-567883, fax 0261-873121, 
atti2@freemail.hu 

6 TeleCentrul din 
Cehalut 

Asociatia Telecentru 
Cehalut 

PAP Alexandru – 
presedinte PAP Alexandru SM – Judetul Satu Mare, 447096 

Comuna Cehal, Sat Cehalut Nr.147 
0261-822215, 0740-564506 
p.tony@freemail.hu 

7 TeleCentrul din 
Dara Fundatia Atro-Fami Dorolt GAMAN Mihai – 

presedinte KULITÁR Julianna SM - Judetul Satu Mare, 447132 
Comuna Dorolt, Sat Dara Nr.197 

0261-751238 + fax, K.J.: 0740-
685904, dorolt@cjsm.ro 

8 TeleCentrul din 
Dorolt Fundatia Atro-Fami Dorolt GAMAN Mihai – 

presedinte 
FAZEKAS 
Annamária 

SM - Judetul Satu Mare, 447130 
Comuna Dorolt, Primarie  

0261-751238 + fax, K.J.: 0740-
685904, dorolt@cjsm.ro 
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Nr. Numele 
TeleCentrului 

Denumirea 
organizatiei/institutiei 

care patroneaza 
TeleCentrul 

Reprezentantul legal al 
organizatiei / institutiei 

(nume – functie) 

Coordonatorul 
TeleCentrului/pers

oana de contact 
Adresa Tel, Fax, E-mail, Web 

9 TeleCentrul din 
Foieni 

Asociatia Culturala 
DROPS 

TEMPFLI Katalin – 
presedinte KÁLLÓ Andrea SM - Judetul Satu Mare, 447135 

Comuna Foieni, Str.Carei Nr.426 
0740-086243,  
meznaplo@freemail.hu 

10 TeleCentrul din 
Ghenci Fundatia Szent Balázs VADON Henriette – 

presedinte VERES Timea SM - Judetul Satu Mare, 447087 
Comuna Cauas, Sat Ghenci Nr.57 

0261-868050, 868077, 
gencsitelehaz@yahoo.com 

11 TeleCentrul din 
Govora 

Asociatia Comunitara Baile 
Govora” MECU Maria - presedinte MECU Maria 

VL - Judetul Vâlcea, 245200 Orasul 
Baile Govora, Str. T.Vladimirescu Nr. 
75-77 

0250-770870, 0723-151065, fax 
0250-770770,  
telecentrugovora@yahoo.com 

12 TeleCentrul din 
Grumazesti 

Consiliul Local al Comunei 
Grumazesti MATASE Constantin – primar RADU Raducu NT - Judetul Neamt, 617235 

Comuna Grumazesti Nr.1 0233-786095, 0233-786059+ fax 

13 TeleCentrul din 
Odoreu 

Asociatia Mileniul III Odoreu POP Dumitru Dorel – 
presedinte CHEREJI Adrian 

SM - Judetul Satu Mare, 447210  
Comuna Odoreu, Str.Republicii 
Nr.94 

0261-775062, fax 0261-775062 

15 TeleCentrul din 
Petresti 

Asociatia Femeilor 
Petresti SZABO Corina – director BERTUS Gabriella SM – Judetul Satu Mare, 447240 

Comuna Petresti Nr.539 

0261-820074 + fax, Primarie 0261-
820063 + fax, B.G.: 0261-820072, 
0721-557811, 
telecentrupetresti@yahoo.com 

16 
TeleCentrul din 
Slobozia 
Bradului 

Primaria Comunei 
Slobozia Bradului 

ZAMFIRESCU 
Gr.Valerica – primar 

ALDEA Ion 
CHIRTOC Amalia 

VN - Judetul Vrancea, 627305 
Comuna Slobozia Bradului, Scoala 
Generala 

0237-259077, C.A.:0742-905269, 
fax 0237-0237-259003, 
amalia_730@hotmail.com 

17 TeleCentrul din 
Micula 

Primaria Comunei Micula,  
Scoala Generala Micula 
Parohia Greco - Catolica  

DOBOS Stefan – primar 
DOBOS Csaba – director 
KOZSÁN István – paroh 

OLÁH Timea  
 SM – Judetul Satu Mare, 447195 
Comuna Micula, Str.Principala 
Nr.270 

0261-828601 + fax, O.T.: 0261-
828633, 0740-292713, 
pinpad@wap.hu 

18 TeleCentrul din 
Târgu Lapus 

Asociatia Microregiunea 
de Dezvoltare Economico-
Sociala a Tarii Lapusului 

BUDA Ioan – presedinte TULICI Nicolae 
MM - Judetul Maramures, 435600 
Orasul Târgu Lapus, Str.Tiblesului 
Nr.2 

0262-466508, T.N.: 0723-591028, 
fax 0262-385403,  
NTulici@email.ro 
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Nr. 

Numele 
TeleCentrului 

Denumirea 
organizatiei/institutiei 

care patroneaza 
TeleCentrul 

Reprezentantul legal al 
organizatiei / institutiei 

(nume – functie) 

Coordonatorul 
TeleCentrului/pers

oana de contact 
Adresa Tel, Fax, E-mail, Web 

19 Telecentrul din 
Tasnad 

Asociatia Civila de 
Dezvoltare Comunitara 
Tasnad 

TÓGA Stefan – director 
executiv TÓGA Stefan SM – Judetul Satu Mare, 445300 

Orasul Tasnad, Str.Înfratirii Nr.2 
0745-817321, fax 0261-827572, 
tasnadro@yahoo.com 

20 Telecentrul din 
Voslobeni Primaria Voslobeni COLCERIU DANDU Mihai 

– primar 
COLCERIU 
DANDU Georgeta 

HR – Judetul Harghita, 537355, 
Comuna Voslobeni Nr. 62 Telefon / fax 0266-351602 

21 
Telecentrul din 
Izvorul 
Muresului 

Primaria Voslobeni COLCERIU DANDU Mihai 
– primar  

HR – Judetul Harghita, 537355, 
Comuna Voslobeni Nr. 62 (Sat 
Izvorul Muresului) 

Telefon / fax 0266-351602 

22 Telecentrul din 
Crasna Asociatia Cserey Farkas POP Emeric – presedinte VEKAS Albert 

Levente 
SJ – Judetul Salaj, 457085, Comuna 
Crasna, P-ta Eroilor Nr.13 

Telefon / fax 0260-636010, 
vekas@vnetcom.ro  

23 TeleCentrul din 
Vama Asociatia Cutezanta Vama HAIDUC Mihaela – 

presedinte HAIDUC Mihaela 
SM - Judetul Satu Mare, 447350 
Comuna Vama, Str.George Cosbuc 
Nr.698 

0745-194734, 
experthaiduc@clopotel.ro 

24 TeleCentrul din 
Zabala 

Asociatia Economico-
Culturala Basa Tamás 

PÁSZTORI Tibor Endre - 
presedinte BÁNDI Imre CV - Judetul Covasna, 527190 

Comuna Zabala Nr.830 
fax 0267-375213, telehaz-
zabola@freemail.hu 
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Documente de lucru din arhivele TeleCentrelor 
 
 
 
Document 1 – Orarul de functionare al TeleCentrului din comuna Nusfalau  
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Document 2 – Lista participanti – 

Planificare Participativa la TeleCentrul 
din comuna Albesti 

 

Document 3– Promovarea TeleCentrului 
în rândul comunitatii – TeleCentrul din 

orasul Baile Govora 
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Document 4 – Promovare evenimente la TeleCentrul din satul Cehalut, comuna 
Cehal, jud. Satu Mare 
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Document 6 – Dezvoltarea unui nou serviciu la TeleCentrul din comuna Grumazesti, 
jud. Neamt 
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Document 7 – Servicii oferite la 
TeleCentrul din comuna Zabala, jud. 

Covasna 

Document 8 – Monitorizarea serviciilor la 
TeleCentrul din comuna Albesti, jud. 

Ialomita 

 
 
Document 9 – Monitorizarea serviciilor la TeleCentrul din comuna Petresti, jud. Satu 
Mare  
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Document 10 – Fragment din Acordul de Parteneriat între TeleCentrele existente în 
2002 
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Anexe 

 
Drepturile voluntarilor14 
Drepturile voluntarilor în raport cu organizatia în care se implica si cu activitatea desfasurata sunt: 

• dreptul de a fi voluntar indiferent de rasa, religie, sex, nationalitate, stare civila, orientare sexuala, 
vârsta, caracteristici genetice, limba, opinii politice, proprietate, etc.; 

• dreptul de a-i fi respectata integritatea fizica si mentala; 
• dreptul la confidentialitate si protectia datelor personale; 
• dreptul de a fi informat corect si precis în legatura cu organizatia, politica, oamenii si programele 

TeleCentrului; 
• dreptul de a fi tratat ca un coechipier; 
• dreptul de a fi implicat în sarcini potrivite si reprezentative care sa-i foloseasca si sa-i dezvolte 

aptitudinile si interesele personale, precum si experienta personala si profesionala; 
• dreptul de a fi informat frecvent în legatura cu ceea ce are loc în cadrul organizatiei; 
• dreptul de a alege si accepta o sarcina care sa presupuna responsabilitati doar în masura în care 

voluntarul si le poate asuma; 
• dreptul de a fi sustinut, îndrumat si supervizat de catre o persoana disponibila si experimentata, 

pe care voluntarul sa stie ca poate conta; 
• dreptul de a fi apreciat prin promovari sau recompense; 
• dreptul de a fi recunoscut ca un membru al echipei; 

 
Responsabilitatile voluntarilor fata de TeleCentru 
În relatia cu organizatia voluntarul are urmatoarele responsabilitati: 

• de a comunica aptitudinile si posibilitatile reale de care dispune; 
• de a oferi informatii în legatura cu programul disponibil, cum poate fi contactat; 
• de a fi o persoana pe care se poate conta si care sa-si respecte angajamentul facut; 
• de a respecta confidentialitatea; 
• de a actiona de o maniera profesionista în relatia cu beneficiarii organizatiei; 
• de a urma, respecta regulile dupa care functioneaza organizatia; 
• de a îndeplini toate sarcinile asumate; 
• de a respecta datele limita si/sau de a anunta din timp imposibilitatea respectarii lor sau 

eventualele întârzieri; 
• de a pune întrebari în legatura cu ceea ce nu întelege; 
• de a anunta coordonatorul în legatura cu orice schimbare sau chestiune care merita a fi 

mentionata în legatura cu activitatea desfasurata; 
• de a cere ajutor în caz de nevoie; 
• de a fi loial organizatiei în care activeaza; 
• de a frecventa instruirile considerate ca fiind necesare, programele de orientare si întâlnirile; 
• de a anunta în prealabil retragerea din cadrul organizatiei; 
• de a manifesta consideratie fata de ceilalti membrii ai echipei, de a respecta competentele 

acestora si de a lucra ca un membru al echipei cu toti membrii si voluntarii organizatiei; 
• de a se consulta cu supervizorul înainte de a prelua noi responsabilitati; 
• de a recunoaste deciziile adoptate de consiliile de conducere; 
• de a întelege functia personalului platit, de a mentine o relatie de munca calma cu acestia si a se 

mentine între granitele stabilite de angajamentul voluntar initial; 
• de a refuza cadouri sau recompense financiare din partea  beneficiarilor; 

                                                
14 Centrul National de Voluntariat Pro Vobis, www.voluntariat.ro  
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Sediu: România, Satu Mare, P-ta Libertatii Nr.14   
Adresa postala: Satu Mare, 440019 Str.Gavril Lazar Nr.25/4 

Telefon: +40-(0)261-706736, 706737   
Telefon/Fax/Robot: +40-(0)261-714580 

GSM: +40-(0)722-915529   
E-mail: office@crest.ro  Web: www.crest.ro 
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