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PROGRAME DE CSR ORGANIZATE DE COMPANIILE DIN ROMÂNIA 

 

 

 

 

  

  

Educație financiară 

Servicii sociale și de sănătate 

Ecologie urbană 

 

Proiecte comunitare organizate în 
București adresate unor grupuri 
variate. 

Reamenajare spații verzi 

Arii naturale protejate 

Promovarea talentelor 

Sănătatea copiilor 

Educație 

Sănătate  

Mediu 

Inovație 

Dezvoltare 

Protecție socială 

(Folosirea noilor tehnologii 
în domeniile de mai sus) 

Servicii sociale  

Educație 

Sănătate  

(categorii defavorizate de 
persoane) 

 

raiffeisencomunitati.ro      mega-image. 

fundatiacomunitarabucuresti.ro 

www.spatiiverzi.org.ro  

www.pentrucomunitate.ro  

www.teimplici.ro    vodafone.grantwizard.ro  
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Raiffeisen.COMUNITATI@raiffeisen.ro  ghindaoanu@mega-image.ro  talente@pentrucomunitate.ro  

office@pentrucomunitate.ro  

office@teimplici.ro  monica@arcromania.ro  

Fundatia.Vodafone_ro@ 

vodafone.com  

EXPERIENȚA SEMPER MUSICA: 

- organizație finalistă, însă nu a fost 
primită finanțarea din cauza voturilor 
insuficiente; 

- ai în vedere că trebuie să reușești să 
mobilizezi multe voturi (800-1000) ca să 
fii sigur/ă ca vei obține finanțarea, în 
situația în care și proiectul primește un 
punctaj bun de la juriu. 

Asociația Semper Musica nu a 
aplicat în cadrul acestui program. 

Asociația Semper Musica nu a 
aplicat în cadrul acestui 
program. 

Asociația Semper Musica nu a 
aplicat în cadrul acestui 
program. 

EXPERIENȚA SEMPER MUSICA: 

- 2 proiecte diferite au fost 
depuse pentru finanțare, nici 
unul nefiind finanțat. 

10.000 euro maxim Finanțare medie: 17.000 lei 9.000 lei – spații verzi 

20.000 lei – arii protejate 

10.000 lei – talente 

20.000 lei – sănătate 

7.000 euro Maxim 150.000 euro/proiect 

20% contribuție proprie (financiar, 
resurse sau timpul angajaților) 

- 20% contribuție proprie 
(primele 2 direcții) 

20% contribuție proprie 15% contribuție proprie 
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Educație 

Cultură 

Sănătate și integrare socială 

(în sprijinul persoanelor cu deficiențe 

de auz și văz) 

Educație 

Sănătate 

Social 

Antreprenoriat 

(Constanța, Dolj, Harghita și 

Mureș) 

Idei din TLA: dezvoltare 

comunitară, educație pentru 

angajabilitate și mediu 

Social 

Mediu 

Sănătate 

Cultură 

Sport 

Educație 

Sănătate prin platforma Etiqa 

www.finantare.fundatiaorange.ro 

 

www.heineken-pentru-

comunitati.ro  

 

www.taraluiandrei.ro  www.energiepentrufaptebune.ro 

 

ro.gsk.com/ro/  

 

contact@grantwizzard.ro  

office@heineken-pentru-

comunitati.ro  

 

idei@taraluiandrei.ro  sponsorizare@gdfsuez.ro  medical.ro@gsk.com  

Asociația Semper Musica nu a aplicat în 

cadrul acestui program. 

Asociația Semper Musica nu a 

aplicat în cadrul acestui program. 

 

- Asociația Semper Musica nu a 

aplicat în cadrul acestui program. 

Asociația Semper Musica nu a 

aplicat în cadrul acestui 

program. 

20-50.000 euro 80.000 lei – finanțare pe județ Între 5 și 15.000 euro Nu este menționat Nu mai mult de 25% din 

valoarea sponsorizărilor 

primite de organizație/an 

 

15% contribuție proprie  10% contribuție proprie Trebuie să existe - - 

 

http://www.finantare.fundatiaorange.ro/
http://www.heineken-pentru-comunitati.ro/
http://www.heineken-pentru-comunitati.ro/
http://www.taraluiandrei.ro/
http://www.energiepentrufaptebune.ro/
http://ro.gsk.com/ro/
mailto:contact@grantwizzard.ro
mailto:office@heineken-pentru-comunitati.ro
mailto:office@heineken-pentru-comunitati.ro
mailto:idei@taraluiandrei.ro
mailto:sponsorizare@gdfsuez.ro
mailto:medical.ro@gsk.com
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Design urban 

Educație urbană 

Burse în educație 

Google for nonprofits: adgrant, 

Youtube, Google Aps 

Donații în software prin 

Techsoup 

Donații în software 

prin Techsoup 

Mentorat și susținere financiară 

pentru întreprinderi sociale deja 

funcționale 

www.mobilizamexcelenta.ro  www.google.ro/nonprofits  www.techsoup.ro  www.techsoup.ro www.nesst.org/romania  

marina.smarandescu@porsche.ro  - - - romania@nesst.org  

Asociația Semper Musica nu a aplicat în 

cadrul acestui program. 

Asociația Semper Musica 

beneficiază de un grant în servicii 

în valoare de 10.000 USD lunar – 

Ad Grant 

Asociația Semper Musica 

beneficiază de Office 365 pentru 

Ong-uri (2 euro/lună) 

Asociația Semper 

Musica beneficiază de 

Photoshop și Adobe 

Premier. 

Asociația Semper Musica nu a 

aplicat în cadrul acestui program. 

10.000 euro – Design urban 

5-10.000 lei – Burse 

67.500 lei – Educație urbană 

10.000 USD în servicii  

- 

24 euro pentru ambele 

programe 

În funcție de specificul 

întreprinderii. 

-  - - - - 

 

http://www.mobilizamexcelenta.ro/
http://www.google.ro/nonprofits
http://www.techsoup.ro/
http://www.techsoup.ro/
http://www.nesst.org/romania
mailto:marina.smarandescu@porsche.ro
mailto:romania@nesst.org
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Prevenirea violenței domestice 

Cancerul la sân 

Inclusiv cazuri individuale 

Educație financiară și antreprenoriat 

Educație – copii dezavantajați 

Dezvoltare urbană 

www.doneazacuavon.ro  www.ing.ro (secțiunea CSR) 

contact@avoncampaniisociale.ro  roxana.colisniuc@ing.ro  

Asociația Semper Musica nu a aplicat 

în cadrul acestui program. 

Asociația Semper Musica a aplicat 

pentru programul intern de granturi. 

Platformă înscriere proiecte, buget 

de până la 10.000 USD; cazuri 

individuale până la 2.500 USD. 

- 

-  - 

Aceste programe pot fi accesate în măsura în care organizația actvează 

în domeniile respective. Pe lângă aceste programe de responsabilitate 

socială, sunt mult mai multe companii care au menționat pe website-ul 

official, direcțiile de CSR. Așadar, fie poți aplica la unul dintre aceste 

programe, fie cu o solicitare directă către anumite companii, fie 

ambele. Ai grijă, ca înainte să trimiți o solicitare unei companii, să 

verifici direcțiile de finanțare ale acesteia și ce proiecte au finanțat 

până acum. Astfel, vei scuti timp și resurse, și vei aborda doar 

companiile de interes pentru organizație. Și... 

...nu te descuraja; la 5 de NU, cu siguranță că va veni și un DA! 

 

http://www.doneazacuavon.ro/
http://www.ing.ro/
mailto:contact@avoncampaniisociale.ro
mailto:roxana.colisniuc@ing.ro



