
ONG-urile care desfășoară activități economice cer să fie incluse în toate măsurile de sprijin pentru 
IMM-uri, acordate de Guvern în contextul crizei COVID-19 

 
 
Către: Ministerul Fondurilor Europene 
 
Referitor la: Proiectul de Ordonanță de Urgență privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin 
financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 
2014 –2020, în contextul crizei COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene, 
proiect aflat în consultare publică 
 
Cele 43 de organizații semnatare atrag atenția asupra riscului ca programul de sprijin al Guvernului 
dedicat IMM-urilor să includă doar intr-o măsură limitată și minimală acele IMM-uri organizate sub 
formă juridică de asociație sau fundație care desfășoară activități economice.  
 
Astfel, am observat că textul pus în dezbatere publică: 

(1) Nu include asociațiile și fundațiile care desfășoară activități economice decât în cadrul formei 
de sprijin care se referă la microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile sub 
formă de sumă forfetară (art. 1, alin 2. lit.a); desi, asociațiile și fundațiile care desfășoară 
activități economice sunt asimilate întreprinderilor în sensul definiției cuprinse în Legea 346/ 
2004, acestea nu par a fi incluse când vine vorba de celelalte două forme de sprijin cuprinse 
în ordonanță. 

(2) Nu ține cont de faptul că asociațiile și fundațiile funcționează în limitele scopului inclus în 
statutul care stă la baza înființării acestora și care e validat printr-o procedură judiciară 
complexă; acesta nu este circumstanțiat printr-o lista de coduri CAEN, ci prin mențiunile 
statutare a căror legalitate este verificata de către o instanță judecătorească și care dau 
întinderea capacității de folosintă a acestora. Spre deosebire de alte persoane juridice de 
drept privat care au atribuit un cod CAEN în certificatul de înregistrare fiscală, ONG-urile își 
identifică acest cod numai în bilanțul contabil. Mai mult, actuala clasificare a activităților din 
economia națională din România nu conține suficiente coduri CAEN specifice pentru 
activitățile ONG, astfel încât aproape jumătate dintre acestea au declarat codul CAEN 9499 
(“alte activități asociative”). Prin urmare, raportarea eligibilității IMM-urilor asociații și 
fundații la o listă de coduri CAEN nu este adaptată realității de drept și de fapt a acestor 
categorii de persoane juridice. 

(3) Limitează nejustificat sprijinul acordat asociațiilor și fundațiilor prin micro-granturi doar la o 
serie de activități care nu reflectă diversitatea domeniilor în care acestea își desfășoară 
activitatea. 

 
Reamintim că asociațiile și fundațiile care desfășoară activități economice sunt exact acei angajatori 
care oferă locuri de muncă persoanelor care se afla în situații de vulnerabilitate și care încorporează 
valorile solidarității în scopul pentru care utilizează instrumente economice. Reamintim că, deși scopul 
lor social constituie un motiv în plus pentru acordarea de sprijin financiar în general, numai în situații 
de criză, activitățile economice ale asociațiilor și fundațiilor au fost sprijinite marginal până acum și nu 
au fost puse niciodată măcar pe picior de egalitate cu cele desfășurate de alte forme juridice.  
 
În baza observațiilor de mai sus, vă exprimăm solicitarea de a revizui textul ordonanței de urgență în 
sensul: 

(1) Includerii unor prevederi exprese prin care ONGurile, pentru partea de activitate economică 
pe care o desfășoară, sunt eligibile în cadrul tuturor celor trei forme de sprijin, și nu doar 
pentru cea care se referă la micro-granturi. 



(2) Includerii unei prevederi exprese prin care toate ONGurile cu activitate economică, indiferent 
de domeniul lor de activitate pot fi beneficiare ale formelor de sprijin prevazute în programul 
de sprijin pentru IMM-uri; 

(3) Reformulării textului și a anexelor în sensul eliminării referințelor la coduri CAEN pentru 
activitățile economice desfășurate de asociații și fundații. 

 
Anexăm câteva date relevante pentru activitatea acestui sector economic și vă stăm la dispoziție 
pentru orice alte informații suplimentare.  
 
Persoană de contact Irina Sorescu, Președintă Executivă, Fundația Centrul Parteneriat pentru Egalitate 
și Brutăria Socială MamaPan, isorescu@cpe.ro, 0721759245. 
   
 
Intreprinderile sociale, din care un numar semnificativ (peste 50% din cele atestate in 2019) 
funcționează ca activitate economică în cadrul unui ONG, au fost afectate de criza COVID 19 în aceeași 
măsură cu toate celelalte entități care desfășoară activități economice:  lipsa consumatorilor care a 
condus la scăderea cifrei de afaceri, personal angajat trimis în șomaj tehnic, costuri suplimentare 
pentru asigurarea echipamentelor și a materialelor de protectie sau chiar interzicerea activității pe 
perioada stării de urgență.  
 
Intreprinderile sociale desfășoară o gama mare de activități (restaurante, cafenele, brutarii, mici 
magazine, producție de obiecte decorative, producție de textile, prelucrarea lemnului, producție de 
cosmetice, fabricare de produse manufacturiere, colectare, reciclare și reutilizare deseuri, reparare 
echipamente electronice și optice, fabricare de calculatoare și echipamente periferice, curățătorii, 
arhivare documente, servicii de turism, servicii de mediere și plasare pe piața muncii, activități 
culturale și educative, activități de asistență social, etc), fiecare dintre ele a fost afectată de criza 
COVID 19 și traversează momente de dificultate. In plus, întreprinderile sociale oferă locuri de muncă 
persoanelor aflate în situații de vulnerabilitate și au o responsabilitate sporită pentru angajații lor. 
 
Suntem încredințați că demersul nostru care vizează un segment aparte al întreprinderilor și anume 

acelea care contribuie semnificativ la rezolvarea provocărilor sociale și în materie de ocupare a forței 

de muncă cu care România se confruntă, lucru semnalat și de Consiliul European în Recomandarea sa 

privind Programul național de reformă al României pentru 2020 care remarca ‘Potențialul economiei 

sociale de a îmbunătăți condițiile sociale nu este valorificat suficient’ se va bucura de atenția 

cuvenită cu atât mai mult cu cât estimăm un impact financiar destul de redus la nivelul alocărilor 

financiare ale programului, dat fiind numărul în continuare mic al acestor întreprinderi. 

 

Semnatari 

 

1. Fundația Centrul Parteneriat pentru Egalitate – Brutăria Socială MamaPan 

2. Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile 

3. Asociația ECOSENS 

4. Laboratorul de Solidaritate 

5. Asociația Impact 

6. Asociația Cloud TimeBanking 

mailto:isorescu@cpe.ro


7. Asociația Traieste cu Bucurie 

8. Fundația Ajutați Copiiii România 

9. Asociația Synerb Venture Catalyzer 

10. Asociația CAIES - Centrul de Analiză și Inovare Economico-Socială 

11. Fundația Inima de Copil 

12. GAL Tecuci 

13. Fundația Pact 

14. Fundația TERRA Mileniul III 

15. Asociația de Dezvoltare Economico-Sociala 

16. CENTRAS - Centrul de Asistenţă pentru Organizaţii Neguvernamentale 

17. Asociația Ai voință, Ai putere 

18. Institutul Bucovina 

19. Asociația Consultanților în Dezvoltare Comunitară – ACDC 

20. Asociația Four Change 

21. Centrul Regional de Resurse pentru ONG Suceava – CENRES 

22. Fundația Comunitară Vâlcea 

23. Agenția pentru Informarea și Dezvoltarea Organizațiilor Neguvernamentale (AID-ONG) 

24. Fundația Noi Orizonturi 

25. CNPCD - Centrul Național pentru Producție și Consum Durabile 

26. Asociația SNK 

27. Asociația Community Aid Network 

28. Asociația Moara de hârtie 

29. Centrul de Mediere și Securitate Comunitară 

30. Romanian Women's Lobby 

31. AUTISM ROMANIA-Asociația Părinților Copiilor cu Autism 

32. Asociația VATRA CU IDEI 

33. King’s College Bucharest 

34. Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale – FONSS 

35. Asociația Necuvinte 

36. Fundația Star of Hope România 

37. Asociația de Ajutor AMURTEL România 



38. TAC.social – organizație de medicină veterinară socială 

39. Asociația REPER21 

40. Asociația Eematico 

41. Asociația pentru Dezvoltare Comunitară Caleidoscop 

42. Fundația de Dezvoltare Locală Speranța 

43. Asociația de Consultanță și Consiliere Economico-Socială Oltenia 

 


