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« Oameni pentru democraţie, democraţie pentru oameni » 

 

CENTRAS în câteva cuvinte 
 

CENTRAS - Centrul de Asistenţă pentru Organizaţii Neguvernamentale împlineşte în acest an 

19 ani de activitate, ani în care am crescut pentru și alături de sectorul neguvernamental din 

România.  

 

De la promovarea voluntariatului la contribuții importante la campanii de advocacy (Legea 

Asociațiilor și Fundațiilor, Legea 2%), de la formarea reprezentanților ONG la promovarea 

parteneriatului ONG-urilor cu actori publici sau mass-media, CENTRAS s-a dedicat dezvoltării 

sectorului asociativ și nu a renunțat niciodată să creadă în puterea organizațiilor 

neguvernamentale și a cetățenilor de a schimba societatea.  

 

CENTRAS în 19 ani 
 

 

 

 

Ce facem acum? 
 

 Coordonăm prima platformă de donații online pentru ONG-uri; 

 Organizăm cursuri de formare; 

 Oferim consultanță în domenii precum: management organizațional, scriere de proiecte, 

managementul fondurilor europene etc.; 

 Dezvoltăm proiecte în domeniile educației pentru dezvoltare și al cooperării 

internaționale; 
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 Organizăm evenimente dedicate sectorului neguvernamental și reprezentanților 

autorităților, pentru a îmbunătăți cadrul de politici publice pentru ONG-uri.  

 

Ce ne dorim? 

 

Suntem o echipă determinată, prietenoasă, cu oameni care sunt o sursă inepuizabilă 

de povești comice sau inspiraționale din sectorul neguvernamental din România. 

 

Vrem alături de noi oameni frumoși, a căror contribuție să adauge încă un an de 

provocări și rezultate la istoria noastră și a sectorului neguvernamental!  

 

Astfel, așteptăm 2 noi membri noi în echipă, care să ne ajute să intrăm în al 20-lea 

an de activitate cu fruntea sus.  

 

 

Cu (multă) răbdare, trecem marea! – Tuning pentru „Donaţii Online” 
 

www.donatiionline.ro este un proiect început în 2005, un serviciu de donaţii online, primul de 

acest fel din România, care permite oricărei persoane fizice sau juridice să transfere 

electronic, de pe propriul card, suma dorită către organizaţiile neguvernametale sau proiectele 

care îi merg a suflet. Proiectul este realizat în parteneriat cu Ministerul Culturii, PayU şi 

Webdev. 

 

2013 a fost anul în care am realizat că e nevoie de o schimbare şi am identificat 3 direcţii 

unde avem nevoie de ajutor: 

a) Actualizarea formatului şi conţinutului website-ului, adică testarea noii interfeţe, 

actualizarea paginilor organizaţiilor prezente pe website (ceea ce presupune multă muncă 

de convingere, ca organizaţiile să facă acest lucru), actualizarea bazei de date; 

b) Actualizarea formelor de plată către organizaţii (adică multă, multă birocraţie, contracte, 

declaraţii şi alte documente); 

c) Campanie de comunicare a serviciului, când primele două etape sunt gata.  

 

Ce ne dorim? Un om cu RĂBDARE, care să vrea să se implice în sarcini atât de diverse şi să 

pună pasiune în proiectul nostru.  

 

 

O comunitate mare şi diversă (ONG-urile) – Forumul Naţional ONG 
 

Forumul Naţional al Organizaţiilor Neguvernamentale din România este un eveniment 
tradiţional al sectorului neguvernamental, în cadrul căruia sunt puse în discuţie teme de 
anvergură pentru sectorul non-profit din România şi care vizează stabilirea unui cadru 
strategic de manifestare a ONG-urilor în contextele politic, economic şi social actuale. 
Totodată, Forumul este o platformă de dialog între organizaţiile neguvernamentale, decidenţi 
şi exponenţi ai altor sectoare reprezentative la nivel de societate.  
 
 
În 2014, vrem să determinăm instituțiile statului să respecte litera și spiritul legii și să 
consulte în mod autentic societatea civilă.  
 

http://www.donatiionline.ro/
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Acesta este obiectivul pe care organizaţiile şi l-au stabilit la finalul Forumului din 2013, iar 
acum avem nevoie de sprijin să arătăm cetăţenilor cum acest lucru se întâmplă. Voluntarul 
nostru va fi un cercetător: va monitoriza evoluţiile pe domeniile abordate în Forum (pe care le 
puteţi vedea aici: http://www.forum-ong.ro/rezolutii-forum/) şi va scrie scurte articole sau 
comunicări, pe care să le diseminăm în online.  
 
Aşa că suntem în căutarea „internautului” în acelaşi timp creativ, cu capacitate de analiză şi 
sinteză şi căruia să îi placă domeniul politicilor publice.  
 
Dacă am trezit în tine dorința de implicare și entuziasmul, trimite-ne CV-ul însoțit de o 
scrisoare de intenție de max. 250 de cuvinte pe adresa 
internshipiada@militiaspirituala.ro până pe 5 martie inclusiv și noi te vom contacta. 
 

http://www.forum-ong.ro/rezolutii-forum/
mailto:internshipiada@militiaspirituala.ro

