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Organizational Performance
in Non-profit Organizations. A Preliminary 
Study in Community Foundations

Abstract
The study or evaluation of organizational per-

formance may be considered a sensitive subject, 
because it is a complex concept, which takes into 
consideration too many variables. Therefore, it 
requires resources and a great effort. But, if it is 
adapted to the needs of the organization and to its 
characteristics, in the community in which it func-
tions and to its resources, it may help the orga-
nization develop a set of indicators, which could 
evaluate performance at organizational level and 
help it improve organically and in a sustainable way. 

Community Foundations are non-governmental 
organizations which could develop and implement 
such a system, especially when such intentions ex-
ist, but they have to be correlated to the specific of 
the community and to the organizational strategy. 
Foundations have to think in terms of performance 
in order to reach performance, to develop a per-
formance evaluation system, all connected to the 
individual performance of each team member.

This study is meant to be a preliminary one and 
its purpose is to answer some performance-related 
questions in the community foundations in Roma-
nia: what is organizational performance, which indi-
cators of performance evaluation could there be and 
to what extent is there a necessity of an evaluation 
system in Romanian community foundations?

Keywords: organizational performance, com-
munity foundations, non-profit sector, evaluation, 
pilot study.
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1. Conceptul de performanță organizațională

În orice organizație, profit sau non-profit, se vorbește despre obiective, misiune, vizi-
une, strategie, rezultate, echipă și eficiență. Practic, acestea, fiind conectate, definesc un 
concept mai complex și amplu, și anume performanța organizației. Aceasta înglobează 
holistic elementele unei organizații, ce se află într-o strânsă legătură. Astfel, misiunea și 
viziunea sunt definite în cadrul unei strategii, care propune sau enunță obiectivele ce 
trebuie îndeplinite de către echipă, pentru a ajunge la rezultate, în termeni de eficiență 
sau eficacitate și sustenabilitate.

Toate organizațiile au ca scop îndeplinirea obiectivelor generale și specifice, dar 
și depășirea acestora, prin îmbunătățirea activităților, cu aportul echipei, dar și prin 
preluarea de bune practici din mediul extern și adaptarea lor la specificul organizației. 

Conceptul de performanță organizațională a fost definit și abordat prin prisma 
mai multor indicatori sau chiar a altor concepte. Majoritatea definițiilor se apli-
că performanței organizaționale a firmelor care au ca scop maximizarea profitului, 
performanța organizațională fiind asimilată cel mai adesea performanței financiare. În 
plus față de partea financiară, performanța organizațională se compune și din analize 
riguroase, care, la rândul lor, ar trebui să conducă la rezultate în baza cărora se compun 
strategii ancorate în realitate. Pe lângă acestea, performanța ce face referire la organizații 
presupune ca principii existența unei bune echipe manageriale, competitivitatea sau 
satisfacția clienților.

„Performanța organizațională este un indicator care arată cât de just își atinge obiec-
tivele o afacere. Performanța organizațională este unul dintre conceptele-cheie în cer-
cetarea managementului” (Ho, 2008). Managementul unei organizații poate fi analizat 
și prin elementele componente ale sistemului (organizația), în care fiecare are un rol, 
pe care îl îndeplinește cât mai bine, cu resurse adecvate, pentru a ajunge la rezultatele 
dorite; managerul are un rol important, deoarece el este cel care motivează echipa, cel 
care stabilește împreună cu echipa obiectivele, modul prin care acestea să fie îndepli-
nite, resursele disponibile și rezultatele activităților lor, dar și evaluează împreună cu 
aceștia performanțele individuale și cele ale organizației.

„Performanța organizațională este un concept foarte larg, care cuprinde diferite di-
mensiuni ale excelenței manageriale, operaționale și competitive ale unei organizații și 
ale activităților acesteia. Cu excepția performanțelor financiare, există câțiva indicatori 
non-financiari de performanță care au fost consemnați în studiile anterioare pentru 
a îmbunătăți înțelegerea performanței organizației, cum ar fi performanța pieței și 
satisfacția clienților” (Chen și Quester, 2006). 

Mahapatro (2010) argumentează că „performanța organizațională include producti-
vitatea reală sau rezultatul unei afaceri/ organizații, calculată în raport cu productivita-
tea planificată sau țintele și obiectivele organizației”. Este, așadar, o legătură între ceea 
ce o organizație își propune să realizeze în termeni de obiective și ceea ce realizează în 
mod concret. Performanța organizațională mai este definită ca fiind „capacitatea unei 
firme de a-și îndeplini scopurile și obiectivele, cu ajutorul unei administrații talentate, 
a unei bune guvernări și a reprofilării constante a obiectivelor de afacere” (Mahapatro, 
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2010). Ceea ce este important la această definiție este existența unei echipe manageriale, 
acea bună guvernare, care asigură că obiectivele organizației sau ale firmei sunt inte-
grate în bunul mers al activităților și că vor produce rezultatele scontate. Reprofilarea 
constantă a obiectivelor de afacere se aplică, desigur, în cazul firmelor private, însă 
diversificarea activităților și orientarea către perspective noi, care corespund nevoilor 
actuale, într-o continuă schimbare, sunt parte integrantă a oricărei organizații; diver-
sificând activitățile, organizațiile stabilesc noi parteneriate.

„Odată cu trecerea timpului, organizațiile se confruntă cu tendințe ascendente, iar 
acest aspect le determină să preia operațiuni într-un mod eficient. Lumea se mișcă 
într-un ritm alert și a devenit, practic, un sat global, iar pentru a competiționa cu alte 
organizații și pentru a avansa este mai mult decât necesar ca organizațiile să implemen-
teze astfel de practici sănătoase, care să ajute la producerea unor rezultate maxime” 
(Arshad, Asif și Baloch, 2012).

Cu toate acestea, conceptul de performanță organizațională este prea des limitat la 
aspectul său financiar. „De fapt, majoritatea evaluărilor performanței organizaționale se 
bazează pe indicatori precum rentabilitatea investițiilor, vânzările, profitul pe acțiune” 
(Morin și Audebrand, 1989).

În acest sens, „o organizație are multe alte fațete; printre acestea se numără oamenii 
care lucrează în cadrul organizației, procesele pe care le utilizează pentru a-și atinge 
obiectivele și mediul în care se dezvoltă organizația” (Morin și Audebrand, 1989). De 
notat este faptul că o organizație, pentru a fi considerată performantă, trebuie să țină 
cont ca angajații săi să fie performanți, să-și realizeze sarcinile de muncă eficient, într-o 
perioadă specifică de timp și cu un buget agreat, pentru a atinge obiectivele organizației 
și a contribui la dezvoltarea organizației. Resursa umană a fost mereu poate cea mai 
importantă resursă într-o organizație, alături de resursa financiară și resursa-timp. 
Astfel, se poate aprecia că echipa de management trebuie să știe să le utilizeze într-un 
mod eficient și durabil și să țină cont de acestea, precum și de mediul în care se dezvoltă 
organizația în evaluarea performanței organizaționale.

Atingerea performanței organizaționale a fost întotdeauna punctul central al 
operațiunilor unei companii și există discuții semnificative în literatura de specialitate 
privind domeniul managementului, care, de obicei, cuprind subiecte legate de com-
petitivitate, eficacitate, eficiență, stabilitate financiară și relevanță financiară. Potrivit 
lui Marmouse (1997 apud Jalagat și Al-Habsi, 2017), organizațiile și-au construit sau 
și-au dezvoltat obiectivele, în primul rând „pentru a atinge cele mai bune performanțe 
organizaționale și a-și orienta procesele operaționale pentru a îndeplini aceste obiective 
organizaționale”.

Măsurarea performanței organizaționale și, implicit, analiza acesteia poate fi un 
instrument util pentru manageri, în vederea implementării strategiei organizaționale. 
Simons (1995) sumarizează și enunță „patru metode importante care controlează siste-
mele care pot ajuta la simplificarea implementării strategiei în cadrul unei organizații. 
În afara mecanismului de control, managerul unei organizații se bazează pe măsuri 
de performanță critice, pentru a monitoriza implementarea strategiei, dar și pentru a 
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diagnostica posibile deviații de la standardele de performanță prestabilite”. Procedurile 
sau acele măsuri prin care se dorește atingerea performanței și a obiectivelor stabili-
te implică utilizarea și oferirea unor stimulente atât managerilor, cât și angajaților. 
Acest lucru are ca scop „motivarea membrilor organizației de a contribui la atingerea 
obiectivelor organizaționale și, în cele din urmă, de a extinde și dezvolta performanța 
organizațională” (Ittner și Larcker, 1998; Kaplan și Norton, 1996).

2. Fundațiile comunitare în România

Fundațiile comunitare (FC) sunt definite ca organizații non-profit, clasificate în mod 
legal ca organizații de caritate publică. Principalele roluri pe care le au sunt de atribuire 
de granturi (grant-making), strângere de fonduri (fundraising) și implicare în comunita-
te, acționând în cadrul lor legal, într-un mod care corespunde cel mai bine necesităților 
comunității lor. Concentrarea activităților asupra unei comunități geografice specifice 
este un aspect esențial, care le diferențiază de alte fundații de grant-making.

În România, fundațiile comunitare sunt percepute ca motor al schimbărilor pozi-
tive în comunitatea unde activează, stimulând participarea și cooperarea locală. Sunt 
organizații care antrenează resurse locale pentru a face comunitățile să crească – mai 
exact, atrag fonduri de la persoanele fizice și companiile dintr-o anumită arie geografică 
și le distribuie către cauze filantropice din aceeași zonă. Fundațiile comunitare inițiază 
și mențin legătura vitală dintre donatori, nevoi și soluții, conectează oamenii cu ca-
uzele și sprijină un impact crescut al donațiilor și finanțărilor în comunitate. „Aceste 
fundații iau naștere ca inițiative locale, din dorința de a îmbunătăți relația între membrii 
comunității, dar și pe cea dintre membrii comunității și alți actori care acționează la 
nivel local (autoritățile administrației publice locale, companii private, alte ONG-uri), 
interesați de bunăstarea comunității în care trăiesc” (Vlas, 2018).

Fundația comunitară oferă sprijin inițiativelor civice dintr-o anumită zonă, care au ca 
scop îmbunătățirea calității vieții în comunitatea respectivă. Astfel, oricine este interesat 
să contribuie la îmbunătățirea acestui aspect, atât de vulnerabil și totuși important, al 
unei comunități și membrii ei, poate să se implice prin intermediul unor proiecte și 
cu ajutorul unei fundații comunitare și să fie un actor al schimbării în comunitatea în 
care trăiește. O fundație comunitară atrage în permanență resurse de la persoane fizice 
(donatori individuali), companii și instituții, din zona în care funcționează/ activează 
și le redirecționează înspre comunitate, pentru îmbunătățirea sau schimbarea unor 
aspecte ce țin de buna gospodărire și dezvoltare a comunității. Un alt aspect este legat 
de profesionalismul celor care coordonează o fundație comunitară, mai exact consiliul 
director, care este format din profesioniști din domenii diferite și care au o înțelegere 
mai profundă a nevoilor de dezvoltare a comunității. Consiliul director este consultat 
de către membrii fundației, poate propune sau participa în proiectele fundației, oferă 
expertiză și ajută într-un proiect, de la scrierea lui, organizarea unor campanii de strân-
gere de fonduri, contactarea posibililor parteneri, stabilirea și încheierea de parteneriate, 
până la implementarea proiectului și evaluarea lui.
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În prezent, în România funcționează 16 fundații de acest fel, care se află în diferite 
etape de dezvoltare, în lume fiind alte câteva mii. De asemenea, la momentul actual, 
se pun bazele altor fundații, forma lor inițială fiind a unor grupuri de inițiativă locală. 
Fundațiile comunitare funcționează pe principii simple și de impact: mobilizează resurse 
din comunitate și sprijină comunitatea prin oferirea de grant-uri, burse sau organizează 
evenimente de strângere de fonduri (Swimathon, Cerc de Donatori). „Misiunea și vizi-
unea se concentrează pe dezvoltarea comunității, creșterea calității vieții, îmbunătățirea 
relației între cetățeni, dar și dintre autoritățile locale și cetățeni, precum și sprijinirea 
unor inițiative inovative, care să contribuie la dezvoltarea comunității” (Vlas, 2018).

Ideea de fundație comunitară a fost adusă în România de către o organizație non-
guvernamentală din Cluj-Napoca, Asociația pentru Relații Comunitare, și implementată 
începând cu anul 2008. Viziunea acestei organizații era a unor comunități care se pot 
ajuta singure, iar noul tip de ONG putea să contribuie la realizarea acestui deziderat. 
Directorul de program pentru Fundații Comunitare de la acel moment vedea fundațiile 
comunitare ca „rezultat al energiei și determinării unor grupuri de oameni din comu-
nitate, care și-au dorit să trăiască într-un oraș mai generos, mai conectat, cu oameni 
implicați, responsabili și capabili să propună idei și soluții”.

Astfel, au apărut primele două grupuri de inițiativă locală, în Cluj-Napoca și Odor-
heiu Secuiesc, fiecare având un parcurs pe cât de asemănător în dezvoltarea lor, pe atât 
de diferit (această idee este legată de faptul că fiecare fundație comunitară este specifică 
comunității din care face parte, cu particularitățile și nevoile ei). Alte două exemple 
de succes sunt Fundația Comunitară București și, respectiv, Iași; cea din București s-a 
înființat simbolic în 2010, cu ajutorul a zece oameni care s-au coalizat într-un grup de 
inițiativă. Aceștia au organizat un proiect numit „Băcănia Veche”, în cadrul căruia 
participanții se întâlneau și găteau, și, ajutați fiind și de canalele de socializare (unde 
se bucurau deja de o mare popularitate), au organizat o licitație și un eveniment de 
strângere de fonduri (de gătit). Prin acest proiect și-au asigurat fondurile necesare 
pentru a deveni o fundație comunitară un an mai târziu, în anul 2011. 

În cazul fundației comunitare din Iași, ideea înființării s-a vehiculat în mediul virtual 
în anul 2010. La acel moment, pe membrii grupului de inițiativă, care urma să devină 
Fundația Comunitară Iași, i-a unit o idee legată de renovarea clădirilor istorice din 
orașul lor. Scopul acestora a fost de „a-și uni eforturile și de a mobiliza comunitatea în 
jurul lor, pentru a crea o adevărată renaștere a Iașiului”; orașul fiind unul de cultură, 
un centru universitar deopotrivă, deținea resursele necesare pentru modernizare și 
îmbunătățire. Membrii grupului de inițiativă au atras de partea cauzei lor numeroa-
se instituții educaționale, culturale, companii, dar și oameni care au crezut în cauză, 
reușind să strângă în doi ani fondurile necesare înființării fundației.

Cele două fundații menționate fac parte dintr-o mișcare națională, ce cuprinde 16 
fundații comunitare în 2018, ele au reușit să creeze programe de implicare cu donațiile, 
timpul, ideile și expertiza locuitorilor din aceste comunități. Prin astfel de contribuții, 
s-a creat un cadru prin care „comunitatea nu este doar un nume, ci mai degrabă un 
mod de cooperare și asumare a viitorului”, conform directorului de program.
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Fundațiile comunitare au devenit astfel poli de dezvoltare a comunităților în care 
își desfășoară activitatea, dar au angrenat și comunitatea și membrii ei în procesul de 
dezvoltare a comunității. Mai mult, au devenit un mecanism prin care comunitatea este 
una cooperantă, interconectată, care trebuie să își asume realizările și eșecurile, pentru 
a lua cele mai bune decizii în viitor. 

O fundație comunitară îndeplinește mai multe roluri: administrează fonduri numite, 
administrează fonduri tematice, finanțează inițiative locale, activează comunitatea și 
mobilizează resurse locale. Acestea sunt unele caracteristici ale fundațiilor comunitare, 
bazate pe modul în care acestea se organizează și funcționează în comunitățile pe care 
le deservesc.

 – fundația comunitară administrează fonduri numite, care pot purta numele donato-
rului, persoană sau companie, destinația și procesul prin care ajung în comunitate 
fiind decise de către donator, împreună cu fundația; exemple de astfel de fonduri 
ar fi fondul IKEA sau „Fapte bune care dăinuie”, un fond la care a contribuit OMV 
Petrom, în parteneriat cu Fundația Comunitară Prahova;

 – fundația comunitară administrează fonduri tematice, dedicate proiectelor și 
inițiativelor dintr-un anumit domeniu; exemple în acest sens sunt două fonduri 
implementate de fundațiile comunitare din țară, Fondul Științescu și Fondul de 
Burse; acestea au reprezentat un real interes și continuă să aibă un impact în 
comunitățile în care sunt implementate, atât în plan comunitar, dar, mai ales, în 
plan educațional. Acest tip de fonduri este caracterizat printr-un număr cât mai 
mare și divers de donatori, banii fiind direcționați către una sau mai multe cauze/ 
teme. Fondurile pot susține dezvoltarea unui anumit domeniu sau pot stimula o 
abordare specifică a problemelor;

 – finanțarea inițiativelor locale reprezintă o altă axă prioritară pe care cele 16 fundații 
comunitare din România o implementează în cei peste zece ani de existență. Prin 
evenimente de strângere de fonduri precum Cercul de Donatori, membrii unei 
comunități pot prezenta proiecte și strânge fonduri pentru a le finanța în mod 
real, în comunitatea în care trăiesc; exemple în acest sens sunt numeroase, printre 
ele fiind doi simpli cetățeni ai unei comunități, cum este București, care au luptat 
pentru renovarea unei biserici săsești și au strâns fonduri prin intermediul unui 
Cerc de Donatori; mai sunt organizații non-guvernamentale, cum este Asociația Eu 
pot!, care a strâns fonduri pentru a ajuta la recuperarea persoanelor cu dizibilități;

 – mobilizarea resurselor locale este una dintre cele mai importante caracteristici 
ale unei fundații comunitare, deoarece prin unele evenimente de strângere de 
fonduri, fundațiile strâng donații (de la donatori individuali, companii, instituții), 
pe care, ulterior, le redistribuie comunității, sub formă de granturi, burse sau pro-
iecte comunitare. Și evenimentele sportive sunt reprezentative, acestea constând 
în cercurile de donatori sau evenimente în cadrul cărora oamenii pot să își doneze 
timp și expertiză pentru cauze locale (8 hours overtime).
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3. Studiu-pilot în fundațiile comunitare –
cum văd fundațiile comunitare performanța organizațională?

Partea de cercetare include un studiu-pilot, care a avut ca obiectiv general de cerce-
tare aflarea unor opinii și trasarea unor direcții de cercetare și analiză viitoare, legate 
de conceptul de performanță organizațională în fundațiile comunitare din România. 
Obiectivele specifice au urmărit definirea conceptului de performanță organizațională 
pentru organizațiile neguvernamentale și, mai ales, pentru fundațiile comunitare, tra-
sarea unor indicatori prin care să fie analizată performanța, categorizarea lor și măsura 
în care un sistem de analiză sau evaluare a performanței organizaționale în fundații 
comunitare este necesar și oportun.

Populația statistică include cele 16 fundații comunitare din România, iar eșantionul, 
unul de conveniență, reprezintă doar cinci dintre acestea, selectate în funcție de ve-
chimea și experiența lor. Astfel, din rândul celor înființate în primii ani ai mișcării 
fundațiilor în România au fost incluse Fundația Comunitară București (2011) și Fundația 
Comunitară Iași (2012), iar din rândul celor nou-înființate, Fundația Comunitară Pra-
hova (2013), Fundația Comunitară Țara Făgărașului (2013) și Fundația Comunitară 
Timișoara (2016). Participanții la studiu au fost directorii executivi ai fundațiilor, deoa-
rece ei sunt cei mai în măsură să ofere detalii legate de organizație, având experiență, 
cunoscând organizația, fiind cei care au luat parte la formarea și dezvoltarea ei. Motivul 
pentru care au fost selectate atât fundații mai vechi, cât și fundații mai noi este acela 
de a surprinde diferențele în opinii, măsura în care există nevoi diferite și necesitatea 
unui sistem de analiză a performanțelor în organizațiile lor.

Metoda de cercetare utilizată a fost interviul, iar instrumentul de cercetare, ghidul 
de interviu semi-structurat. Studiul a presupus aplicarea unor ghiduri de interviu 
semi-structurate, în perioada 1-31 octombrie 2018, prin e-mail, existând posibilitatea 
de a discuta întrebările și răspunsurile. Răspunsurile relevă o concluzie importantă, 
și anume aceea că fundațiile mai vechi, cu experiență mai multă, sunt de părere că 
un sistem de analiză și evaluare a performanței organizaționale ar trebui să existe în 
fundațiile comunitare, însă să fie adaptat organizației, specificului ei și comunității din 
care face parte și, mai ales, viziunii și strategiei fundației; pe de altă parte, fundațiile 
mai tinere sunt de părere că viziunea și misiunea organizației sunt suficiente, la care 
să fie adăugați indicatori ce țin strict de fundație, după cum este precizat mai jos.

Ghidul de interviu include șase întrebări deschise, legate de definirea concep-
tului de performanță organizațională, posibili indicatori de analiză a performanței 
organizaționale, categorizarea lor, posibilitatea dezvoltării și utilizării unui sistem 
de analiză a performanțelor în organizație și oportunitatea/ necesitatea acestuia în 
fundațiile comunitare. 

Prima întrebare s-a referit la definirea de către respondenți a conceptului de 
performanță organizațională. Astfel, răspunsurile sunt din cele mai diverse, incluzând 
obiective clare, pe care fundațiile să le îndeplinească ca organizație și pe care să dorească 
să le depășească în mod constant. Aceste obiective ar trebui să fie strategice și să fie 
realizate într-un termen stabilit, de către o echipă coezivă și eficientă, formată atât din 
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echipa executivă, cât și din consiliul director. Această performanță a organizației este 
asimilată performanței individuale, de către unul din respondenți, deoarece fundațiile 
comunitare sunt organisme, precum indivizii, care ar trebui să posede calitatea de 
autodepășire și dezvoltare constantă, ținând cont de schimbările rapide din societatea 
de astăzi. Performanța ar trebui să fie înțeleasă ca o îmbinare între calitatea impactu-
lui produs în comunitate de fundațiile comunitare și eficienta utilizare a resurselor; 
explicația poate consta în faptul că sectorul non-profit vizează un impact în domeniul 
pe care vrea să îl influențeze și în care vrea să producă schimbări. Însă, aceste schimbări 
se întâmplă într-un timp îndelungat și presupun anduranță din partea organizațiilor, 
ceea ce, de multe ori, presupune capacitatea echipei de a identifica resurse financia-
re pentru misiunea organizației și eficienta lor utilizare. Performanța organizațională 
mai este înțeleasă ca și capacitatea unei organizații non-profit, în acest caz o fundație 
comunitară, de a realiza și promova schimbări pozitive în societate, ținând cont de 
misiunea și valorile ei. Astfel, prin evenimentele de strângere de fonduri organizate în 
comunitate se promovează spiritul civic, organizarea comunității în jurul evenimentu-
lui, și suport acordat comunității de către fundații, prin bursele, granturile și susținerea 
cazurilor medicale.

Respondenții au trebuit să enumere și să se gândească la elemente sau indicatori 
de performanță organizațională caracteristici organizațiilor non-guvernamentale, dar 
care să fie specifici și fundațiilor comunitare, părerile fiind diverse și de această dată. 
Există, totuși, idei comune, cum ar fi impactul în comunitate, atingerea obiectivelor 
propuse, asumarea misiunii organizației sau sumele de bani strânse din comunitate și 
cele investite în aceasta.

Unul dintre respondenți clasifică indicatorii în două categorii, prima incluzând 
indicatori generali, cum ar fi sumele de bani pe care le-a strâns organizația din comu-
nitate, sumele de bani pe care le-a investit ulterior, numărul de oameni susținuți prin 
inițiativele finanțate, numărul de oameni care au beneficiat de inițiative, procentele 
vizate din populația țintă a inițiativelor. Pe de o parte, acești indicatori se află în strân-
să legătură cu misiunea și viziunea organizației, iar, pe de altă parte, există indicatori 
specifici (care derivă din strategia organizației): dacă un domeniu anume este de interes 
sau impactul produs în acele domenii (mărimea impactului, sustenabilitatea lui). Pentru 
Fundația Comunitară București este important să fie alături de oameni cu inițiativă 
din București atunci când sunt la începutul unei inițiative și să îi ajute să nu renunțe 
și să-și crească impactul; dacă dau burse pentru sportivi, e bine și necesar, dar acest 
lucru nu derivă neapărat din strategia lor specifică, deci se poate aprecia că fundațiile 
își fac treaba doar colateral în acest caz. 

Un alt respondent apreciază ca fiind indicatori impactul în comunitate al progra-
melor fundației comunitare, calitatea programelor derulate, competitivitatea, resursele 
atrase (fonduri) și construcția unui model combinat de resurse, eficiența alocării resur-
selor sau cultura organizațională, în strânsă legătură cu echipa fundației. De asemenea, 
un alt indicator important, care necesită operaționalizare, este performanța financiară 
a fundațiilor: cât se cheltuiește comparativ cu cât se investește în comunitate, referi-
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rea fiind făcută la cheltuielile administrative și la suportul acordat în comunitate sub 
formă de granturi, burse, etc. Menținerea donatorilor aproape de fundație este un alt 
indicator și se referă la modul în care fundația își păstrează donatorii și îi face să se 
simtă apropiați de aceasta și scopul ei; transparența este un alt element, poate printre 
cele mai importante, deoarece modul în care fundația își face cunoscute rezultatele, 
procesele, programele și le promovează, ajută la stabilirea de viitoare parteneriate, atra-
gerea de noi donatori, menținerea legăturilor cu donatorii fideli ș.a.m.d. Alți indicatori 
pot fi corelați cu strategia organizației și obiectivele strategice ale fiecărei organizații în 
parte: dezvoltare organizațională, sustenabilitate financiară, dezvoltare de programe, 
activități, acțiuni pentru atingerea misiunii asumate. Practic, acești indicatori au scopul 
de a evalua și măsura atingerea obiectivelor stabilite în strategia organizației și de a 
evalua impactul, respectarea valorilor și misiunii, transparența, impactul în comunitate 
și existența unei strategii pe termen mediu și lung. 

În analiza performanței organizaționale, un alt rol important îl poate avea consiliul 
director al fiecărei fundații comunitare, deoarece odată cu implicarea și suportul acestu-
ia, echipa executivă poate să aibă o altă viziune asupra lucrurilor în organizație. Consi-
liul are know-how-ul necesar (cunoștințe), competențe și expertiză în diferite domenii, 
care pot ajuta fundația. Rolul membrilor din consiliul director este unul consultativ, 
dar ei ajută fundația cu sfaturi și posibile practici, atunci când organizația întâmpină 
dificultăți. Coeziunea și eficiența echipei executive în îndeplinirea activităților poate 
fi un alt indicator, deoarece fiecare membru al echipei are un plan de dezvoltare pro-
fesională și un plan de carieră, urmărit și evaluat în mod regulat. Coeziunea echipei 
executive este considerată un indicator important, alături de activitățile fundației, care 
se realizează în spiritul viziunii și misiunii organizației. De asemenea, importante sunt 
și existența unui plan strategic în acord cu misiunea și viziunea fundației și îndepli-
nirea la termen a acestuia, existența unor politici și proceduri verificate și care se pot 
îmbunătăți permanent, managementul financiar și un flux de numerar (cash flow) care 
asigură o imagine clară asupra sustenabilității organizației.

Indicatorii sau elementele enumerate anterior pot fi clasificate în mai multe catego-
rii, conform răspunsurilor afirmative ale respondenților, astfel: în funcție de specificul 
organizației, ținând cont de oamenii din organizație (impact, cultură organizațională), 
produs (programele organizației, competitivitatea, resursele) și plasare (alocare resurse, 
comunicare). Totodată, indicatorii au fost clasificați ca: interni – financiari (performanța 
financiară), transparența organizației în comunicarea cu stakeholder-ii, calificarea per-
sonalului și eficiența acestuia, sustenabilitatea unui program, analiza cost-beneficiu; 
externi – impactul în comunitate (prin numărul de granturi acordate, burse, proiecte 
comunitare, programe pentru comunitate), reputația organizației pe plan local și re-
gional, încrederea de care se bucură fundația în comunitate, numărul de beneficiari ai 
programelor fundației, numărul de donatori ai fundației, numărul de participanți la 
evenimentele fundației sau numărul aparițiilor în presă. 

O altă întrebare din ghidul de interviu a fost mai degrabă personală, însă scopul 
acesteia a fost de a vedea dacă argumentele oferite la întrebările anterioare sunt co-
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relate cu părerile respondenților cu privire la măsura în care fundația comunitară în 
care lucrează este una performantă, conform celor enumerate mai sus. Astfel, două 
răspunsuri din cinci relevă faptul că respondenții cred că fundațiile din care fac parte 
sunt în procesul de a deveni performante, conform argumentelor personale anterioare 
(FC București și FC Iași, cele două fundații mai vechi). Argumentele oferite sunt core-
late cu răspunsurile anterioare, astfel că aceștia sunt de părere că fundația, pentru a fi 
performantă, trebuie să se dezvolte financiar, invocând faptul că au crescut cantitativ 
banii pe care îi oferă în comunitate, dar și numărul de proiecte pe care le susțin, ca 
organizație. De asemenea, începe să le fie din ce în ce mai clar motivul existenței lor ca 
organizație în comunitate, dincolo de a strânge bani și a acorda finanțări, acest lucru 
simțindu-se în proiectele pe care le fac, colaborările pe care le acceptă, comunicarea 
cu mediul extern. FC București a început să își adapteze procesele în mod conștient 
astfel încât să investească mai mult timp și efort în lucrurile care contează cu adevărat 
pentru ei și obiectivele lor, să automatizeze unele procese, chiar dacă pentru ei sunt 
procese colaterale, ce nu țin neapărat de misiunea lor. FC Iași își acordă nota 6, pe o 
scală de la 1 la 10, privind gradul de performanță al organizației, motivația reieșind din 
impactul mai profund al unor programe față de altele, faptul că nu sunt în totalitate 
independenți și sustenabili din punct de vedere financiar, dar și pentru că programele 
adresează încă o paletă restrânsă a problemelor din comunitate și implică doar o mică 
parte din populația orașului. Celelalte trei fundații comunitare consideră că nu au ajuns 
la stadiul de a fi performante, deoarece sunt organizații tinere, nu sunt în totalitate 
sustenabile din punct de vedere financiar, programele nu sunt suficient de mature și 
nu au capacitatea organizațională de a se plia imediat pe oportunitățile venite dinspre 
comunitate. Însă, eforturile constante în a-și îndeplini obiectivele și de a evolua ca 
organizație sunt menite să îi aducă mai aproape de o astfel de performanță.

Respondenții au trebuit să aprecieze existența unui sistem de evaluare și/ sau ana-
liză a performanței în organizațiile pe care le reprezintă. Părerile majorității au fost 
în favoarea existenței unui astfel de sistem, însă diferit, pentru fiecare dintre acestea. 
Astfel, un sistem de evaluare și/ sau analiză a performanței implică existența unei stra-
tegii organizaționale, o misiune și o viziune bine definite (și, implicit, valori), evaluare 
a programelor, un plan de activități bine definit, respectarea standardelor naționale și 
încadrarea într-un buget. Însă, se dorește și se lucrează la un sistem care să analizeze 
performanța, cel puțin în două din cele cinci fundații comunitare (acestea fiind cele 
două fundații mai vechi). Acest lucru se datorează faptului că organizațiile și-au cla-
rificat și organizat strategia, vizează cifre, oameni și poveștile lor. Aceștia se gândesc 
atunci când vor să înceapă sau se alăture unui proiect, dacă este conform strategiei 
sau scopul este doar unul financiar. În acest fel, își doresc să nu mai accepte proiecte 
colaterale și aportul financiar al acestora, în ciuda resurselor limitate, deoarece acestea 
implică, de regulă, o atenție și energie sporite din partea echipei (în cazul FC București). 
FC Iași are deja elemente ale unui astfel de sistem, care funcționează în prezent și pe 
care vor să îl folosească; realizează o planficare strategică o dată la 5-7 ani, ce implică 
planificare operațională și revizuire anuală a strategiei, bugetare, cash flow, evaluare 
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anuală a programelor, plan de carieră pentru echipă etc. Însă, ceea ce nu există este o 
evaluare de impact, acesta fiind motivul pentru care doresc să realizeze un astfel de 
plan sau sistem.

Ultima întrebare din ghidul de interviu s-a referit la măsura în care Fundațiile Co-
munitare ar trebui sau nu să adopte sau să lucreze la un astfel de sistem, la nivel de 
mișcare națională, și cum ar trebui adaptat la nevoile specifice ale fiecărei fundații (de-
oarece fiecare are specificul ei intern, cât și cel dat de comunitatea în care funcționează). 
Respondenții sunt de părere că ar trebui adoptat mai degrabă un mod de gândire 
care să includă performanța, deoarece fundațiile comunitare sunt diferite, prin prisma 
specificului comunității locale, iar standardele generale nu s-ar putea aplica tuturor. 
Totodată, un astfel de instrument, adaptat la nevoile fundațiilor ar fi util, însă la un 
nivel simplificat, spre un model de Minimal Viable Product, principala provocare fi-
ind lipsa timpului; orice sistem complex ar pune o presiune suplimentară pe fundații. 
Opinii contrare vin din partea fundațiilor mai tinere, care sunt de părere că standardele 
și principiile fundațiilor comunitare sunt mai mult decât suficiente sau că există deja 
atât un sistem după care se ghidează ca mișcare națională (standardele și principiile 
FC-urilor), cât și propria misiune și strategie (adaptate la specificul local), motive in-
vocate și la întrebările anterioare, dar, totuși, relevante pentru analiza performanței 
organizaționale.

Astfel, există păreri contrare, în urma cărora se poate face o distincție și o comparație: 
fundațiile comunitare care au mai multă experiență, mai multe programe în desfășurare, 
mai mulți membri în echipă, mai multe conexiuni cu mediul extern și comunitatea, pot 
aprecia că existența și utilizarea unui sistem de analiză a performanțelor în fundațiile co-
munitare este binevenit. Acest fapt se explică prin măsura în care fundațiile se dezvoltă 
și se maturizează și, în timp, vor avea nevoie de un set clar de indicatori sau elemente 
organizaționale, care să precizeze într-o manieră cel puțin relativă dacă fundația și-a 
atins obiectivele, dacă acestea sunt cuantificabile și dacă pot fi extinse la niveluri mai 
înalte. Pe de altă parte, fundațiile comunitare mai tinere susțin că seturile de valori, 
obiectivele, misiunea, viziunea și strategia organizației sunt suficiente pentru a aprecia 
dacă organizațiile sunt performante. Chiar dacă se apreciază suficiența acestor vari-
abile în analiza performanței, părerile, totuși, converg și înspre necesitatea includerii 
elementelor precizate într-un sistem puțin mai organizat și mai delimitat.

Cercetarea de față este doar un studiu inițial, care va sta la baza unei cercetări mult 
mai elaborate, și care urmărește delimitarea indicatorilor, operaționalizarea și cate-
gorizarea lor după criterii clare, dar și alcătuirea unui set de indicatori minim pentru 
analiza și evaluarea performanței organizaționale, adaptat la specificul fiecărei fundații 
comunitare.

4. Concluzii

Evaluarea performanței organizaționale poate fi considerată un subiect sensibil, 
deoarece este un concept complex, care poate lua în considerare mult prea multe vari-
abile, necesitând resurse și un efort mare. Însă, adaptat la nevoile organizației, la spe-
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cificul acesteia în comunitatea în care funcționează și la resursele acesteia, poate ajuta 
organizația să aibă un set clar și delimitat de indicatori care să evalueze performanța 
la nivel de organizație și să o ajute să se dezvolte organic și într-un mod durabil. 
Fundațiile comunitare sunt organizații neguvernamentale care pot dezvolta și imple-
menta un astfel de sistem la nivel de organizație, mai ales pentru că intenția exis-
tă, însă, trebuie conceput și corelat în funcție de specificul comunității și cu strategia 
organizațională. Fundațiile trebuie să gândească în termeni de performanță, pentru a 
ajunge să fie performante, să dezvolte un sistem de evaluare a performanțelor, totul 
corelat cu perfomanța individuală a fiecărui membru al echipei. Însă, un astfel de sistem 
de evaluare trebuie să fie redus la un minim de indicatori, pentru a nu îngreuna munca 
organizațiilor. Dimpotrivă, ar trebui să le ajute să se organizeze mai bine, să găsească 
punctele tari și să le transforme în oportunități de dezvoltare, dar și punctele slabe, pe 
care să le utilizeze ca oportunități de învățare și reducere a riscurilor.

Așadar, se poate vorbi de performanță și în cazul organizațiilor neguvernamentale 
(și al fundațiilor comunitare), care să includă atât aspecte financiare (venituri, cheltu-
ieli, investiții), cât și aspecte non-financiare (misiune, viziune, impact, sustenabilitate), 
ambele categorii fiind conectate și utilizate înspre dezvoltarea organizației, corectarea 
unor comportamente neperformante și încurajarea coeziunii, durabilității și implicării 
în comunitate. 
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