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RAPORT ATELIER DE LUCRU – ACTIVITATEA 5.1 SI GRUP 

VIRTUAL – ACTIVITATEA A5.2 

Final 

 

 

Prin obiectivul general al proiectului s-a droit “Cresterea capacitatii de dezvoltare 

strategica si implicare a organizatiilor neguvernamentale, care activeaza in domeniul 

dezvoltarii economice si sociale, atat in regiunea mai dezvoltata (B-Il), cat si in regiunile mai 

putin dezvoltate (Centru si Sud-Est), in a formula si promova propuneri alternative cu impact 

national, la politicile publice in aria cheie ocupare&antreprenoriat/economie sociala si a 

coopera cu autoritati/institutii publice, pentru optimizarea proceselor decizionale orientate 

catre cetateni, in concordanta cu SCAP”.  

De indeplinirea obiectivului general si a obiectivelor specifice ale proiectului depinde 

pe termen lung: - cresterea capacitatii organizatiillor neguvernamentale cu focus pe dezvoltare 

economica si sociala de a intelege, utiliza si adapta diferite mecanisme si instrumente, pentru a 

fi proactive si pentru a stabili un cadru permanent de dialog si cooperare cu administratia 

publica. 

Tot ptin intermediul proiectului s-a urmarit formularea si promovarea de propuneri 

alternative cu impact national la politicile publice initiate de Guvern in conformitate cu SCAP. 

De asemenea, s-a urmarit cresterea ”puterii” acestor ONG-uri in a influenta modul in care se 

gandesc si se implementeaza politicile publice cu impact national, cu impact direct asupra 

persoanelor, grupurilor si comunitatilor dezavantajate, asupra respectarii si manifestarii depline 

a drepturilor beneficiarilor vulnerabili, prin dezvoltarea socio-economica, bazata pe ocupare si 

antreprenoriat/economie sociala. Participarea la activitatile proiectului a reprezentantilor ONG-
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urilor si institutiilor publice avut drept scop mobilizarea tuturor partilor interesate si cresterea 

nivelului de cooperare intre ONG-uri si autoritatile publice, pentru ca aceste parti sa devina 

mai raspunzatoare si mai responsabile fata de rezultatele politicilor si strategiilor initiate. 

Astfel, Obiectivul general corespunde prioritatilor strategice POCA, Axa 1, si contribuie 

direct, in mod concret, la atingerea OS 1.1: Dezvoltarea si introducerea de sisteme si standarde 

comune in administratia publica, ce optimizeaza procesele decizionale orientate catre cetateni 

si mediul de afaceri in concordanta cu SCAP. 

 

 Obiectiv atelier de lucru regional: Obiectivul principal este acela ca participantii sa 

lucreze impreuna, intr-o maniera practica, interactiva (reprezentanti ONGuri si reprezentanti ai 

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate 

Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European 

autoritatilor/institutiilor publice), pentru a dezvolta o propunere alternativa la politicile publice 

pentru aria vizata de proiect.  

Obiectiv grup virtual colaborativ: - facilitarea cooperarii, dupa finalizarea atelierului 

de lucru regional/A5.1, pentru a lucra impreuna la propunere/propuneri alternative de politici 

publice, precum si facilitarea schimbului de informatii, opinii, puncte de vedere si incheierea 

de parteneriate/colaborari ulterioare intre reprezentanti ai ONGurilor si cei ai autoritatilor 

publice.  

Mod de lucru: Conceptul de atelier regional s-a vrut a fi creat sub forma a trei grupuri 

de lucru, fiecărui grup revenindu-i cate o problema de dezbătut din cele trei din aria vizata.  

Pe perioada de derulare a atelierului regional s-a aprofundat conceptul de “Politică 

publica”, s-au creeat grupurile de lucru iar participanţii au fost rugați să identifice problemele 

pe care aceștia le consideră importante şi sunt în aria lor de interes şi competenţă, care sunt 

dimensiunile acestor probleme, care sunt factorii care determină aceste probleme şi cum au 

evoluat lucrurile din punctul lor de vedere.  
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Cel mai important aspect care s-a discutat a privit consecințele nerezolvării acestor 

probleme şi efectele negative pe care aceste acțiuni le au asupra grupului vizat. 

În urma celor 2 zile de derulare a atelierului de lucru s-au cristalizat 5 propuneri/teme ce 

urmează a fi abordate și dezbătute pe larg în cadrul grupului virtual colaborativ de lucru astfel: 

1. Reducerea/eliminarea impozitelor pe salarii pentru angajații din sectorul 

nonguvernamental pentru a permite dezvoltarea ONG-urilor. Sumele care vor rezulta în 

urma acestor scutiri să fie reinvestite pentru susținerea persoanelor vulnerabile în 

vederea integrării socio-profesionale a acestora. 

2. Armonizarea legilației din domeniul social cu codul fiscal, legislația DSP, DSV, OPC, 

ANAF, etc. 

3. Modificarea / completarea normativelor privind contribuția către bugetul de stat a 

ONG-urilor care implementează proiecte cu fonduri nerambursabile destinate 

persoanelor vulnerabile, în sensul sprijinirii prin credite avantajoase sau a scutirii de 

contribuție proprie. 

4. Reducerea fiscalitatii pentru Intreprinderile sociale, Facilitati fiscale pentru acestea, 

finantari speciale pentru domeniul ECONOMIE SOCIALA. 

5. Modificarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale prin introducerea 

responsabilității pentru beneficiarii de servicii rezidențiale de a participa la activitățile 

preparare a hranei, de servire a mesei, de derulare a activității de curățenie, etc în 

vederea dezvoltării deprinderilor de viața independentă. 

Cele 5 teme vor fi dezbatute în cadrul grupului virtual Constanța și la final vor fi facute 

propuneri legislative în sensul imbunătățirii activităților celor doua sectoare. 

Abordare grup virtual colaborativ:  

In cadrul grupului virtual Constanța discutiile s-au concretizat prin necesitatea sprijinirii 

sectorului nonguvernamental.  
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Pentru ONG-uri, care nu au nici posibilitatea contractarii unor credite bancare, 

sustinerea salariilor si contributiilor poate crea probleme in derularea activitatii acestora.  

Unul dintre riscurile majore este dat de penalitatile si dobanzile mari pentru neplata 

contributiilor salariale, care poate duce la blocarea conturilor bancare. Avand in vedere ca 

activitatile ONG au ca impact schimbarea comunitara, blocarea conturilor sau sumele 

sumplimentare platite ca penalitati sau dobanzi duce la un impact negativ in randul 

comunitatii. Propunerea este ca pentru plata salariilor angajatilor ONG sa se anuleze plata 

contributiilor la bugetul local si central. 

O alta tema importanta abordata in cadrul grupului virtual Constanta s-a concretizat in 

discutii si propuneri in domeniul domeniul ECONOMIEI SOCIALE. 

Astfel, au fost abordate discutii privind OCUPAREA PRIN ECONOMIE SOCIALA SI 

ANTREPRENORIAT. S-u luat in considerare urmatoarele teme cu impact in domeniul 

economiei sociaale: 

1. Reducerea fiscalitatii pentru INTREPRINDERI SOCIALE 

2. Facilitati fiscal 

3. Finantari speciale pentru ECONOMIE SOCIALA 

 

In cadrul discutiilor purtate in cadrul Grupului Virtual s-a luat in discutie prevederea 

unor Facilitati fiscale in domeniul economiei sociale, asa cum exista in alte state ale Uniunii 

Europene. 

S-au purtat discutii privind Legea Nr. 219 din 23 iulie 2015 privind economia socială 

este cea care reglementeaza infiintarea intreprinderilor sociale si prevederile acesteia in 

interesul intreprinderilor sociale. 

Pornind de la art 15 care prevede ca "Întreprinderile sociale de inserţie pot fi finanţate 

din surse publice şi/sau private, naţionale ori internaţionale, potrivit normelor juridice 

aplicabile fiecăreia dintre categoriile din care fac parte sursele de finanţare", s-a propus 
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modifcarea legislatiei in scopul crearii unor facilitati fiscale pentru intreprinderile care 

activeaza in domeniul economiei sociale.  

De asemenea, in cadrul Grupului virtual, s-a luat in discutie si scutirea de impozit/taxa 

pe cladiri si terenuri, a cladirilor si terenurilor utilizate pentru furnizarea de servicii sociale 

de catre ONG-urile acreditate ca furnizori de servicii sociale, a cladirilor utilizate de ONG-uri 

exclusiv pentru activitatile fara scop lucrativ si a cladirilor utilizate de intreprinderile sociale 

de insertie.  

 


