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Rezumat 
Organizațiile neguvernamentale pot și trebuie să aibă un rol determinant în dezvoltarea mediului rural din 
România, dar în momentul de față au acces limitat la finanțare în măsurile din Programul Național de 
Dezvoltare Rurală 2014-2020. 
 
Motive pentru a facilita implicarea ONG-urilor în dezvoltarea rurală… 
 
ONG-urile pot genera atât bunăstare economică și cât și o mai mare echitate socială în comunități. 6% din 
forța de muncă din Uniunea Europeană lucrează în 2 milioane de întreprinderi sociale. În România rurală, 
antreprenoriatul are mai degrabă caracter de subzistență, sunt mai multe PFA decât firme iar cele din urmă 
au, majoritatea, 1-2 asociați și angajați. Întreprinderile gestionate de ONG-uri tind să maximizeze numărul de 
beneficiari, iar profitul se întoarce în dezvoltarea afacerii sau în alte activități și servicii pentru comunitate. 
 

Agricultura românească are nevoie de asociere. Doar 0.8% dintre exploatațiile agricole au personalitate 
juridică, restul sunt administrate de către persoane fizice, PFA sau întreprinderi familiale. În PNDR 2007-2013, 
măsurile de stimulare a asocierii nu au avut impactul scontat, cauzele identificate fiind interesul scăzut al 
fermierilor pentru asociere și lipsa unor competențe antreprenoriale. ONG-urile au expertiză atât în facilitare 
și generare de capital social în comunități, cât și în transferarea de abilități și consultanță pentru dezvoltare de 
proiecte. 
 

Sectorul agricol demonstrează un interes în creștere față de formele de organizare de tip asociativ.  Între 
2010 și 2012, numărul asociațiilor și fundațiilor active în domeniul agricol s-a dublat, iar numărul de persoane 
angajate în astfel de structuri a înregistrat o creștere de 124%. PNDR trebuie să vină în întâmpinarea acestei 
orientări. 
 

Accesul inegal al ONG-urilor la finanțare în raport cu alți beneficiari privați compromite principiile 
parteneriatului în GAL-uri. Mii de ONG-uri au contribuit la înființarea GAL-urilor și la dezvoltarea strategiilor 
locale, pentru îndeplinirea criteriului de 50% parteneri privați, dar ulterior nu au participat la implementarea 
acestor strategii prin proiecte finanțate decât în foarte puține cazuri, pentru că pe majoritatea măsurilor nu au 
fost eligibile.  
 

Susținerea intervenției ONG-urilor în mediul rural ar duce la dezvoltarea societății civile de tip grassroots în 
mediul rural, având ca efect atragerea mai multor resurse financiare nerambursabile în comunitățile rurale, 
din PNDR dar și din alte fonduri. 
 

Există nenumărate exemple de ONG-uri care au dezvoltat afaceri de succes în comunități rurale, atât în 
agricultură cât și în domenii non-agricole, cu impact economic și social semnificativ. Am ales aici doar 3 astfel 
de exemple de proiecte ale unor ONG-uri care au realizat activități și investiții de tipul celor eligibile pe 
măsurile din PNDR care vizează demararea și dezvoltarea de mici afaceri în mediul rural: o întreprindere de 
procesare de fructe, o croitorie tradițională și un atelier care valorifică economic hârtia manuală dar și alte 
meșteșuguri tradiționale. 
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Propunerile RuralNet privind facilitarea accesului ONG-urilor la măsurile din PNDR 
 
Documentele programatice ale PNDR trebuie să faciliteze accesul ONG-urilor la măsurile care vizează 
demararea și dezvoltarea micilor afaceri în mediul rural, iar rolul ONG-urilor în PNDR să fie asumat și promovat 
activ de către structurile care administrează PNDR. În acest sens, organizațiile membre în rețeaua RuralNet 
propun:  
 

1. Definirea, în ghidurile măsurilor 4.2, 4.2.a, 6.2 și 6.4, a conceptului de (micro)întreprindere prin includerea 
explicită a ONG-urilor cu activitate economică în acest concept, în concordanță cu legislația europeană 
(Regulamentul UE nr. 1407/2013, Recomandarea 2003/361/CE) și românească (L nr. 364/2004) asimilează 
asociațiile și fundațiile cu activitate economică microîntreprinderilor și IMM-urilor. 
 

2. Conștientizarea și asumarea de către structurile instituționale implicate în administrarea PNDR în teren a 
rolului și specificului ONG-urilor în dezvoltarea rurală, ca structuri eligibile pentru accesarea de finanțare. 
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Organizațiile neguvernamentale – verigă importantă sau veriga lipsă în 
dezvoltarea rurală din România? 

 
Organizațiile neguvernamentale pot și trebuie să aibă un rol determinant în dezvoltarea 
mediului rural din România. Organizațiile neguvernamentale au dovedit că pot fi implicate, direct 
sau indirect, în activități economice care să genereze bunăstare în comunitățile în care sunt active. 
Mai mult decât atât, în calitate de actori economici au arătat cum pot să producă o valoare 
adăugată mai mare pentru comunități, generând – în plus față de valoare economică – 
responsabilitate și echitate socială și de mediu prin implicarea economică a categoriilor 
defavorizate, opțiunea pentru soluții durabile, utilizarea mai eficientă a resurselor și redistribuirea 
profitului înapoi către acțiuni și proiecte pentru comunitate. 
 
Organizațiile neguvernamentale nu sunt doar furnizori de servicii sociale, deși acesta este un rol în 
care excelează în România, mai ales în mediul urban. În prezent, pe lângă ONG-urile active în 
domeniile caritabil/social, educație și cultură, există peste 3000 de asociații și fundații active în 
domeniul agricol și peste 2000 active în domeniile dezvoltare și turismi. Este esențial ca aceste 
organizații să fie considerate actori egali în efortul de dezvoltare a mediului rural din România și 
să aibă acces la resursele dissponibile pentru a participa la acest efort. 
 
RuralNet - Rețeaua organizațiilor active în dezvoltare comunitară în mediul rural din România, 
pe baza experienței din perioada anterioară de programare, dar și din analiza documentelor 
programatice PNDR 2014 – 2020, semnalează accesul limitat al organizațiilor neguvernamentale 
la finanțare în cadrul măsurilor din Programul Național de Dezvoltare Rurală, în contextul în care 
ONG-urile au dovedit de-a lungul timpului, în alte tipuri de programe de finanțare – 
guvernamentale sau internaționale, că pot aduce contribuții semnificative pentru abordarea unora 
din cele mai serioase provocări identificate în cadrul documentelor programatice PNDR: 

- asociere și parteneriat pentru o abordare mai eficientă a problemelor mediului rural, inclusiv 
crearea capitalului social necesar (încrederea); 

- diversificarea profilului socio-economic al teritoriilor pe care se înființează; 

- crearea de noi locuri de muncă; 

- inovare socială și economică (întreprinderi sociale, servicii sociale, promovare de soluții durabile și 
eficiente la nivel local etc.); 

- stimularea participării publice și a mobilizării resurselor locale în vederea rezolvării problemelor 
locale cu resurse minime;  

- creșterea competențelor și expertizei tehnice la nivel local în domeniul mobilizării și atragerii de 
fonduri în interesul comunității. 
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Propunerile RuralNet privind facilitarea accesului ONG-urilor la măsurile din 
PNDR 
În momentul de față, conform versiunii aprobate a PNDR 2014-2020, organizațiile neguvernamentale 
sunt eligibile explicit doar pentru măsurile asociate cu modernizarea infrastructurii de bază la scară mică 
și protejarea patrimoniului cultural (7.2, respectiv 7.6) și, teoretic, ar putea fi eligibile pentru măsurile de 
consiliere și sprijinii. ONG-urile pot de asemenea să aibă un rol în proiectele accesate pe măsurile de 
cooperare și LEADER, ca membri în alte entități eligibile (grupuri operaționale, grupuri de acțiune locală, 
cooperative, grupuri de producători). 
 
Acțiunea ONG-urilor este însă extrem de limitată, inclusiv în calitate de membri ai entităților amintite 
mai sus, atâta timp cât nu pot ele însele să dezvolte și să administreze întreprinderi în mediul rural în 
domeniile agricole și non-agricole, prin măsurile: 

4.2. Investiții pentru procesarea/marketingul produselor agricole; 

4.2.a.  Investiții în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol; 

6.2.  Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale; 

6.4.  Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole. 

Considerăm că este necesar ca, prin intermediul documentelor programatice care urmează a fi detaliate 
în cadrul PNDR 2014 - 2020, să fie exprimate în mod explicit condiții și prevederi care să faciliteze 
accesul ONG-urilor la acele măsuri din PNDR care vizează demararea și dezvoltarea micilor afaceri în 
mediul rural. De asemenea, prevederile programatice trebuie în mod concret susținute și asumate voit 
de către structurile care administrează PNDR, prin recunoașterea și promovarea activă a rolului și 
potențialului ONG-urilor în implementarea PNDR, pentru o dezvoltare substanțială, sănătoasă și durabilă 
a mediului rural românesc. 
 
În acest sens, organizațiile membre în rețeaua RuralNet propun:  

1. Definirea, în ghidurile măsurilor 4.2, 4.2.a, 6.2 și 6.4, a conceptului de (micro)întreprindere prin 
includerea explicită a ONG-urilor cu activitate economică în explicitarea acestui concept, 
conform legislației europene (REGULAMENTUL UE nr. 1407/2013) și naționale (Legile nr. 
346/2004 și 62/2014). 

2. Conștientizarea asumată și recunoașterea activă de către structurile instituționale implicate în 
administrarea PNDR în teren a rolului și specificului ONG-urilor în dezvoltarea rurală, ca 
structuri eligibile pentru accesarea de finanțare, prin: 

 includerea în tematica de informare și consultare RNDR 2014-2020 – a subiectului: “Rolul și specificul societății 
civile în dezvoltarea rurală”; 

 realizarea unor materiale informative sintetice, destinate funcționarilor MADR din teritoriu implicați în 
administrarea PNDR, cu privire la specificul ONG-urilor și modul de lucru eficient cu aceste entități în procesul de 
evaluare și implementare a proiectelor cu finanțare PNDR și organizarea unor sesiuni de informare și feed-back 

Legea nr. 346/2004, privind 
stimularea înființării și dezvoltării 
întreprinderilor mici și mijlocii, art. 
2(2): Prevederile prezentei legi sunt 
aplicabile și asociațiilor și fundațiilor, 
cooperativelor agricole și societăților 
agricole care desfășoară activități 
economice. 

REGULAMENTUL (UE) NR. 
1407/2013 AL COMISIEI, art. 
(4): Prin “întreprindere” se 
înțelege orice entitate care 
desfășoară o activitate 
economică, indiferent de 
statutul său juridic și de modul 
în care este finanțată 

Recomandarea nr. 2003/361/CE din 6 mai 
2003, art. (1): Se consideră întreprindere 
orice entitate implicată într-o activitate 
economică, indiferent de forma sa juridică. 
Sunt incluse, îndeosebi, persoanele liber-
profesioniste și afacerile de familie (…), și 
parteneriatele sau asociațiile care 
desfășoară o activitate economică*. 
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între beneficiari și organismele de management PNDR. 
 
 

6 motive pentru a facilita implicarea organizațiilor neguvernamentale în 
dezvoltarea rurală prin PNDR 
 

1. ONG-urile au un mare potențial, insuficient exploatat, de a genera bunăstare economică și 
echitate socială  

 

Dincolo de dezvoltarea economică a spațiilor rurale, unul dintre Principiile Politicii Agricole Comune este 
creșterea echității pentru populația ocupată în agricultură. Rolul crescut al organizațiilor societății civile 
în noile modele de dezvoltare economică generează nu doar mai multă echitate socială, ci și, în general, 
o dezvoltare mai inteligentă, mai sănătoasă și mai sustenabilă. Tendințele de implicare a ONG-urilor în 
dezvoltarea economică a Uniunii Europene arată că există un potențial mare de creștere de la nivelul la 
care se află acum România. 
Economia socială în Uniunea Europeană: 

- La nivelul UE există 2 milioane de întreprinderi de economie socială (10% din totalul afacerilor), 

majoritatea fiind întreprinderi mici și mijlocii (IMM)iii; 

- În aceste întreprinderi de economie socială lucrează peste 11 milioane de persoane (6% din totalul forței 

de muncă), dar se estimează că numărul de membri ai întreprinderilor sociale – respectiv persoane care 

depind de acestea în domenii precum serviciile de sănătate, ajunge la 160 de milioane; 

- Cele 11 milioane de locuri de muncă sunt susținute în proporție de 70% de ONG-uri, 26% de cooperative 

și 3% de mutualități. 

Economia socială în România la nivelul anului 2012: 

- În anul 2012, economia socială a adus în economia națională o Valoare Adăugată Brută de 1.9% din totalul 

economiei Românieiiv, mobilizând aproape 14 miliarde de lei și obținând venituri de aproximativ 12 

miliarde de lei; 

- În România anului 2012 existau aproape 40.000 de organizații de economie socială, dintre care 33.670 de 

asociații și fundații (peste 85% din total), restul fiind cooperative (6%), CAR-uri (7%) și societăți comerciale 

deținute de organizații de economie socială (grupuri de afaceri, 2%)v 

- Acestea au angajat aproximativ 131.127 de persoane, reprezentând aproximativ 1.9% din populația 

salariată a României.vi 
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- Între 2009-2014 s-au înfiinţat nu mai puţin de 1.927 de noi întreprinderi sociale numai în cadrul a 59 de 

proiecte implementate sub DMI 6.1 din POSDRU -Dezvoltarea economiei sociale. Alte peste 1500 de 

Structuri de Economie Socială (SES) ar urma sa fie infiintate in 2015 în cadrul celor 237 de proiecte 

finanțate cu aprox. 1,25 miliarde RON prin schema de minimis din cadrul aceluiași DMI 6.1 (dezvoltarea 

economiei sociale) din POSDRU (CPP 168 și 173). În prezent nu există programe de finațare a investițiilor 

pentru dezvoltarea pe termen mediu și lung a acestor noi structuri, multe din ele înființate în mediu rural. 

- Angajamentul statului român față de dezvoltarea economiei sociale a fost asumat inca din septembrie 

2008 în cadrul Raportului național strategic privind protecția socială și incluziunea socială (documentul 

care definește pentru prima dată în România linii strategice de acțiune pentru dezvoltarea sectorului). 

Raportul prevede că „dezvoltarea sectorului privind economia socială poate fi primul pas pentru ca o 

economie eficientă şi dinamică să interacţioneze cu o economie bazată pe justiţie socială”.  

 
 
2. ONG-urile împart mai echitabil bunăstarea în comunități 

În mediul rural în România există o tendință pronunțată spre antreprenoriat “de subzistență” în mediul 
rural, caracterizat prinvii: 

- număr mare de PFA-uri și asociații familiale, mai multe PFA (145.609) față de firme (144.647), plus 

aproximativ 40.000 de asociații familiale în 2009, conform INS; 

- număr foarte mic de angajați (mai mult de jumătate dintre firmele din mediul rural au doar 1 sau 2 

angajați, iar aproape 9 din 10 IMM-uri din mediul rural au mai puțin de 10 angajați); 

- majoritatea sunt orientate către comerțul cu amănuntul (37% 

din total, urmate de construcții 15%, industria prelucrătoare 

12.6%, agricultură, silvicultură și pescuit 8.1%); 

- majoritatea preferă firme cu asociat unic (49%) sau cu cel mult 

încă un asociat (37%). 

Spre deosebire de întreprinderile familiale și de SRL-urile cu 
asociat unic sau număr mic de asociați, care în general realizează 
un antreprenoriat “de subzistență”, întreprinderile gestionate de 
ONG-uri generează mai multă bunăstare în întreaga comunitate 
prin faptul că tind să maximizeze numărul de beneficiari, caută în 
permanență să se dezvolte, iar profitul îl reinvestesc în dezvoltarea afacerii sau în alte activități și servicii 
pentru comunitate. 
În paralel cu problema întreprinderilor foarte mici, de subzistență, există și problema marilor exploatații 
agricole, care deși produc valoare economică adăugată mare, nu utilizează mecanismele necesare 
pentru ca o parte echitabilă din această valoare să se întoarcă în comunități. Dimpotrivă, dezvoltarea 
rurală care are loc exclusiv prin intermediul actorilor economici mari tinde să adâncească decalajele 
economice, iar comunitatea resimte prea puțin sau deloc beneficiile dezvoltării.  
În plus, ONG-urile generează soluții inovatoare și flexibile. Întrucât scopul lor principal nu este obținerea 
profitului, ci maximizarea beneficiilor pentru membri și pentru cauzele lor sociale, acestea vor căuta 
soluții creative pentru a se adapta la piață, vor exploata sau crea nișe noi pentru produse și servicii, se 
vor baza mai puțin pe capital monetar și mai mult pe abilități și creativitate. 
 

3. Asocierea este una dintre soluțiile necesare pentru problema fragmentării exploatațiilor agricole 
în mediul rural din România  
 

Întreprinderile gestionate de 
ONG-uri tind să maximizeze 
numărul de beneficiari, iar 
profitul se întoarce în dezvoltarea 
afacerii sau în alte activități și 
servicii pentru comunitate. 
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Doar 0.8% dintre exploatațiile agricole au personalitate juridică, restul sunt administrate de către 
persoane fizice, PFA-uri sau întreprinderi familialeviii. Avantajele asocierii în agricultură sunt cunoscute, 
în teorie, tuturor actorilor implicați: o mai bună integrare pe piață prin creșterea capacității de 
negociere, inclusiv pentru comercializarea către entități mari care caută cantități constante, posibilitatea 
realizării de investiții în comun pentru procesare (depozitare, dotare cu echipamente etc.), accesul mai 
ușor la finanțare (inclusiv creditare) și, în general, competitivitate 
crescută la nivel national și european. 
Necesitatea asocierii a fost abordată în mod direct în perioada 
anterioară de programare PNDR prin măsura 142 – Înființarea 
grupurilor de producători, care viza constituirea unor astfel de 
asociații, iar indirect prin măsura 141 – Sprijinirea fermelor 
agricole de semi-subzistență, în cadrul căreia beneficiarii primeau 
un punctaj mai mare dacă făceau parte dintr-o formă de 
asociere. Acestea nu au avut, însă, rezultatul scontat în ce 
privește stimularea asocierii. Măsura 142 s-a numărat chiar 
printre cele mai slab accesate măsuri din întregul PNDR, în toată perioada de programare. 
Până la finalul anului 2013 au fost depuse cumulat doar 79 de proiecte, din care au fost aprobate 53 de 
proiecte de înființare de grupuri de producători, reprezentând doar 32.12% din ținta programatică de 
165 de grupuri de producători. Ca cifră de afaceri s-a atins 25.56% din țintă, iar rata de executare 
financiară efectivă era de doar 9.38% la finalul anului 2013ix. 
 
Conform Ministerului Agriculturii: 

Rata scăzută de accesare a fost cauzată de lipsa de interes motivată de reticența fermierilor pentru 
formele de asociere și de lipsa unor competențe de business. O cauză care a determinat un interes 
scăzut din partea potențialilor beneficiari a fost lipsa unei faze iniţiale de consiliere, instruire și 
informare asupra sprijinului comunitar. Deși, prin măsurile de sprijin acordate direct fermierilor 
(141, 112, 123, 121) a fost punctată apartenența fermierului la o formă asociativă, majoritatea 
fermierilor nu au fost interesați de măsura 142.x 
 

ONG-urile pot contribui în mod esențial la creșterea interesului pentru asociere și parteneriate în 
mediu rural 
- Prin acțiuni de stimulare a contactului dintre cetățeni și administrația locală, încurajarea colaborării dintre 

instituții publice și private, ca și prin participarea în grupuri de acțiune locală (GAL), organizațiile 
neguvernamentale pot să creeze un cadru colaborativ de care comunitățile rurale au nevoie pentru 
dezvoltare economică și socialăxi. De altfel, organizațiile neguvernamentale sunt singurele care au dezvoltat 
expertiză în zona stimulării capitalului social și a asociativității în teritoriu, ca principal obiect de activitate 
(vezi organizațiile din rețeaua RuralNet, dar și multe alte ONG-uri din România). 

- ONG-urile au experiență și expertiză în: facilitarea comunitară și instruirea facilitatorilor și 
animatorilor locali; expertiză juridică, fiscală, agricolă și de elaborare de planuri de afaceri; 
consultanță și finanțarea costurilor pentru start-up; consultanță în planificarea și scrierea de 
proiecte, management de proiect și proiectare tehnică, mobilizare de resurse locale, la nivel 
comunitar. 

- Multe ONG-uri sunt dispuse să ofere sprijin financiar pentru derularea proiectelor ale căror 
beneficiari sunt tot membrii comunităților: spre exemplu, sprijin pentru înființarea de cooperative 
agricole (PNDR) sau înființarea de structuri de economie socială de care să beneficieze persoane din 
mediul rural care provin din grupuri vulnerabile (POS DRU)xii. 

Doar 0.8% dintre exploatațiile 
agricole au personalitate juridică, 
restul sunt administrate de către 
persoane fizice, PFA-uri sau 
întreprinderi familiale 
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- În aceste condiții, este imperios necesară încurajarea implicării ONG-urilor ce dețin acest tip de expertiză în 
stimularea asociativității în mediu rural în proiecte dedicate dezvoltării economice și sociale a satului 
românesc, prin acces la finanțare prin PNDRxiii.   

 
 

4. Sectorul agricol manifestă un interes în creștere față de formele de organizare de tip asociativ. 
PNDR trebuie să răspundă cu oportunitățile adecvate pentru susținerea acestei orientări 

În ultimii ani, în rândul asociațiilor și fundațiilor active în România au avut o rată deosebită de creștere 
asociațiile din domeniile agricol, profesional și dezvoltare/turism. În domeniul agricol, între 2010 și 2012, 
numărul asociațiilor și fundațiilor active s-a dublat (de la 1620 în 2010 la 3214 în 2012, reprezentând 
aproximativ 9.5% din numărul total de asociații și fundații în 2012 față de 6.1% în 2010). Creșterea se 
datorează în principal creșterii semnificative a numărului de asociații agricole și alte forme asociative în 
agriculturăxiv.  

Dezvoltarea accelerată a ONG-urilor în 
domeniul agricol s-a resimțit și în ce privește 
numărul de persoane angajate în astfel de 
organizații, care a înregistrat o creștere de 
124% între 2010 și 2012xv.  

Mai mult decât atât, ONG-urile din agricultură 
au înregistrat în aceeași perioadă cea mai 
spectaculoasă evoluție a veniturilor dintre 
domeniile de activitate analizate, acestea fiind 
de aproape 4 ori mai mari în 2012 față de anul 2010xvi. 

 
 

5. Accesul restricționat și dificil al ONG-urilor la finanțare prin PNDR în raport cu alți beneficiari 
privați creează inechitate și compromite principiile parteneriatului în GAL-uri. 

 

Lipsa de acces la finanțare prin GAL-uri a asociațiilor a dus la retragarea lor din întâlnirile GAL-urilor. La 
nivelul ONG-urilor există o percepție conform căreia implicarea lor în GAL-uri este una pur formală, pe 
hârtie, utilă doar pentru îndeplinirea de către GAL-uri, la înființare, a condiției criteriale de 50% membri 
privați. Foarte multe organizații neguvernamentale au participat la înființarea GAL-urilor și la elaborarea 
strategiilor de dezvoltare locală, dar după înființarea GAL-ului, ONG-urile nu au fost considerate eligibile 
pe majoritatea măsurilor și nu au putut fi implicate în implementarea strategiei GAL. Din acest motiv 
GAL-urile au început să aibă ca membri privați PFA-uri și Întreprinderi Individuale și mai puțin ONGuri, 
actori esențiali pentru stimularea asociativității în mediu rural și promovarea echilibrată a intereselor 
cetățenilor la nivel de strategie locală.  
O cercetare realizată în 2014 în rândul a 49 de Grupuri de Acțiune Locală a arătat că niciun GAL nu 
finanțase forme asociativexvii, deși: 

 marea majoritate a reprezentanților GAL (96%) consideră că asocierea în scop economic ar fi benefică 
producătorilor mici și mijlocii din Româniaxviii;  

 foarte multe GAL-uri (76%) au forme asociative chiar în componența GAL-ului;  

 aproape jumătate din GAL-uri (47%) au cuprins în strategiile lor măsuri pentru forme associative. 

 



           

  

 

 8 

În rândul organizațiilor comunitare cu care lucrează organizațiile membre RuralNet au fost semnalate 
cazuri concrete în care asociații care derulează afaceri în agricultură și care aveau nevoie de fonduri 
pentru a dezvolta linia de procesare nu au realizat investițiile pentru că nu au putut accesa fonduri din 
PNDR, deși sunt membre în GAL-uri. De exemplu, una dintre aceste asociații produce dulcețuri și deține 
un spațiu autorizat și produse autorizate. Ar fi investit într-o linie de sterilizare, îmbuteliere și etichetare, 
dar pentru că nu a fost eligibilă pe nicio măsură pentru astfel de investiții și nu a putut accesa un credit 
bancar, continuă să lucreze manual.  
În ultimul an, mai multe ONG-uri, inclusiv dintre membrii RuralNet sau organizații locale cu care 
colaborează aceștia, au accesat prin GAL-uri proiecte pe puținele măsuri pe care au fost eligibile 
(majoritatea pe măsura 111 de informare și câteva pe măsura 322 sau pe măsuri atipice), însă implicarea 
sectorului neguvernamental în implementarea strategiilor locale din LEADER este cu mult sub potential. 
Un exemplu de bună practică în acest sens este programul LEADER din Belgia, unde în perioada 
anterioară de programare, aproape 55% dintre beneficiarii de proiecte finanțate de către GAL-uri au fost 
ONG-uri. 
 
 
 
6. Susținerea intervenției ONG-urilor în mediul rural (inclusiv prin măsuri din PNDR) ar duce la 

dezvoltarea societății civile “la firul ierbii” (‘grassroots’) în mediul rural.  
 

În prezent, numărul ONG-urilor ce funcționează în mediul rural este mic (doar 13% din total ONG-uri 
active au sediu în mediul rural). ONG-urile din urban își extind din ce în ce mai mult intervenția în mediul 
rural pentru a răspunde unor nevoi neacoperite de niciun alt actor în aceste zone. Organizațiile 
neguvernamentale vor să fie cât mai aproape de beneficiarii lor, așadar extinderea posibilităților de 
finanțare pentru toate măsurile PNDR 2014-2020 poate face sectorul rural unul atractiv pentru crearea 
de noi organizații care să contribuie la dezvoltarea durabilă a comunităților acestui sector. 
În perioada anterioară de programare, PNDR 2007-2013 nu și-a atins decât în mică măsură obiectivele 
de dezvoltare a mediului rural în ce privește creșterea calității vieții persoanelor din mediul rural. De 
exemplu, la finalul anului 2013, gradul de atingere a obiectivului “R10. Populaţia din zonele rurale care 
beneficiază de servicii îmbunătăţite”, urmărit prin măsura 322 – Renovarea satelor era de 16.67%.xix 
Mai mult, această măsură a finanțat aproape exclusiv “revitalizare fizică” (drumuri, apă și canalizare), 
nereușind “revitalizarea socială” vizată de această măsură. În fapt, doar 0.36% dintre proiectele 
finanțate au urmărit revitalizarea socială, mai exact 3 proiecte care au vizat în principal înființarea și 
dotarea de centre de îngrijire pentru persoane vârstnice.  
Creșterea numărului de ONG-uri locale în mediul rural ar putea avea ca efect atragerea mai multor 
resurse financiare nerambursabile în comunitățile rurale, din PNDR, dar și din alte tipuri de fonduri. 
ONG-urile au demonstrat, de-a lungul anilor, că dețin o capacitate mare de a implementa proiecte cu 
fonduri europene:  

- 98% din totalul fondurilor Phare pentru perioada de pre-aderare, dedicate  ONG-urilor au fost 
absorbite, ceea ce subliniază importanța și necesitatea extinderii posibilității de finanțare pentru 
Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 a organizațiilor neguvernamentalexx 
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3 exemple de succes: ONG-uri care au implementat proiecte de dezvoltare 
economică în mediul rural românesc 

 
FRUCTELE TRADIȚIILOR (SZÉKELYGYÜMÖLCS), UN MODEL DE 
AGRICULTURĂ DURABILĂ 
 

Proiect derulat de Fundația Civitas pentru Societatea Civilă – 
Odorheiu Secuiesc, Harghita 
 
În vara anului 2008, Fundația Civitas a realizat o cercetare în 
zona Odorhei, o zonă tradițional bogată în specii de fructe 
vechi, constatând că în unele sate existau chiar și 40 de soiuri 
vechi de măr, păr, prun, cireș, vișin etc. Grădinile și livezile în 
care se cultivau aceste soiuri, aflate pe lângă casele oamenilor, 
se aflau însă în condiții de neglijare, iar oamenii aveau foarte 
puține posibilități de valorificare a fructelor.  
 
Ca soluție, Fundația Civitas a demarat un proiect cu scopul de 
a salva speciile vechi de fructe și a le reda valoarea cuvenită, 
prin prelucrarea fructelor locale și creșterea profitabilității 
agriculturii tradiționale. Prin furnizarea de asistență fermierilor 
și micilor producători din zonă și înființarea unei întreprinderi 
de procesare, fundația a urmărit să arate cum, prin resursele 
locale ale comunității, întreținerea livezilor și valorificarea 
produselor realizate din fructe, oamenii pot să-și asigure la 
nivel local condițiile de trai și să facă mai sustenabile 
comunitățile lor și mediul înconjurător.   
 
Întreprinderea comunitară "Fructele tradițiilor" a reunit 
fermieri din regiunea Odorheiului, în scopul creării unei 
facilități de producție, a unei mărci colective (brand) – 
"Fructele tradițiilor" și pentru comercializarea de sucuri și 
gemuri. Prin această întreprindere comunitară, fructele 
colectate de către fermieri sunt prelucrate pentru a se obține 
sucurile naturale de mere, gemuri și siropuri din fructe de 
pădure (măceșe, afine, gălbenele, păducel, porumbar etc). 
Structura asociativă este proprietara brandului "Fructele 
tradițiilor", acesta fiind o identitata comună pentru produsele 
realizate. Prin proiect, fermierii s-au asociat și pentru a 
participa la târguri în scopul promovării produselor lor.  
 
Investiţii realizate: 
- Înființarea și dotarea unității de procesare fructe de la Lupeni, 

inclusiv investiții privind marketingul produselor;  
- Dezvoltarea capacității de colectare, recepție, depozitare, condiționare și sortare a fructelor;  
- Dezvoltarea capacității de ambalare și etichetare a produselor.  

Activitățile din acest proiect ar fi putut fi 

finanțate prin Măsura 4.2.a – Investiții 

pentru procesarea / marketingul 
produselor din sectorul pomicol 
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Rezultate: 
- 24 de comunități din regiunea Odorhei au fost implicate în 
proiect; 
- A fost înființat un Centru pentru Dezvoltare și Asistență 
Rurală, unde se oferă consultanță și asistență celor interesați 
de crearea și dezvoltarea unei întreprinderi agricole mici; 
- 27 de persoane au fost specializate în domeniul pomiculturii; 
- A fost înființată și dotată o unitate de micro-procesare 
(Bucătărie Deschisă) pentru fructe la Lupeni și ulterior una 
pentru fructe de pădure și ciuperci la Zetea; 
- Au fost create și introduse pe piață 42 feluri de produse 
locale purtând marca înregistrată “Fruct Secuiesc - 
Székelygyümölcs”;  
- Au fost generate venituri suplimentare în valoare de aprox. 
500.000 euro, pentru aproximativ 1200 de familii de fermieri; 
- Conservarea și valorificarea speciilor vechi, tradiționale de 
fructe specifice regiunii; 
- Organizarea Festivalului Fructelor, care anul acesta va ajunge la a VII-a ediție. 
 
Câteva date despre producție: 
2010: 350 de fermieri, 80.000 l de suc, 17.000 de borcane de gem, 180 de tone de fructe procesate; 
2011: 600 de fermieri, 240.000 l de suc, 22.000 de borcane de gem, 600 de tone de fructe procesate; 
Aproximativ 500.000 euro valoare producție. 
 

Buget: 985.000 euro 
 
Surse de finanțare: Proiectul "Fructele tradițiilor" a fost finanțat de Guvernul Norvegiei, prin Programul 
Norvegian de Cooperare pentru creștere economică și dezvoltare sustenabilă în Romania, cu un grant în 
valoare de 886.500 euro și co-finanțat de către aplicant și parteneri în proporție de 10%, cu suma de 
98.500 euro. Ulterior, întreprinderea socială a mai primit asistență tehnico-financiară din partea 
Romanian American Foundation și a Fundației pentru Parteneriat. 
 
Ce se întâmplă cu veniturile: Profiturile realizate sunt redirecționate anual, pe baza deciziei Adunării 
Generale, către diverse investiții de interes comunitar – burse de studii pentru elevii comunității, 
renovare și dotare gradinițe, schimburi de experiență cu alte zone, diversificarea activităților economice 
ale întreprinderii sociale. 
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DUPĂ DATINĂ MĂ PORT – O AFACERE SOCIALĂ BAZATĂ PE 
TRADIȚIE LOCALĂ 

    
Proiect derulat de Asociaţia Datini-Educaţie-Cultură – Găujani, 
Giurgiu 
 
Cornelia Enache locuiește în Găujani și crede că puterea de a 
mișca lucrurile stă în mâinile noastre. Astfel, în 2010, Cornelia 
împreună cu Vasile Pop, Carmen Gărăgău și Georgiana Bârnac au 
decis că trebuie să miște ceva în comunitatea în care trăiesc. Mai 
întâi, au înființat un grup de inițiativă comunitară, cu sprijin de la 
Fundația PACT prin programul fundației de dezvoltare de 
organizații comunitare în mediul rural și mic urban din sudul 
României. Primul lor proiect comunitar, finanțat tot de către 
Fundația PACT, a urmărit asfaltarea terenului din curtea școlii. 
 
Prima noastră reușită a fost construcția unui teren de sport în aer 
liber pentru ca cei mici să se poată bucura în siguranță de diferite 
activităţi sportive, educative și culturale. Pentru că am avut un 
proiect concret pe care l-am scris noi și am fost un grup hotărât, 
am primit susținere și sponsorizări de la agenți economici, autoritățile locale.  
 
În timp, au evoluat de la un grup de inițiativă la o organizație cu 35 
de membri. Pentru că și-au dorit să dezvolte comunitatea, să ajute 
persoanele defavorizate din sat și să creeze locuri de muncă în 
Găujani, pasul următor a fost înființarea unui atelier de croitorie în 
comunitate.  
 
Asociația și-a propus prin proiectul “După datină mă port” să 
califice 14 femei și fete din localitate în meseria de confectioner 
textile și să producă, în primă fază, cămăși școlare stilizate cu 
motive populare locale, iar apoi alte produse bazate tot pe specificul local (fețe de masă, șervețele, ii 
brodate manual, semne de carte). 
 
Investiţii realizate / activități finanțate: 
- Cursuri de calificare pentru 14 persoane; 
- Echipamente (2 mașini de cusut, 1 mașină de călcat); 
- Echipamente IT (laptop, cameră foto-video); 
- Materie primă pentru confecții (pânză, ață, etamină etc.); 
- Costuri pentru evenimente și materiale de promovare; 
- Costuri administrative (consumabile, transport etc.). 

 
Rezultate: 
- 14 femei și fete au fost calificate în meseria de confectioner textile; 
- 3 dintre ele au fost angajate în atelier; 
- un contract mare cu o companie din București pentru realizarea de brățări tricolore promoționale în preajma 

zilei 1 decembrie 2013; 

Activitățile din acest proiect ar fi 
putut fi finanțate prin Măsura 6.2 – 
Sprijin pentru înființarea de 
activități neagricole în zone rurale 
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- obținerea unui sediu =în comodat, gratuit, din partea unui om de afaceri care care susține inițiativa, deși 
locuiește la București, având o casă tradițională în comunitate; 

- casa a fost parțial renovată de către membrii asociației și a devenit 
“Casa Tradițiilor”, un centru care stă la baza dezvoltării viitoare a 
afacerii. 

 
Buget: 10.000 lei 
 
Surse de finanțare: Proiectul a fost finanțat de către Fundația 
PACT prin programul de finanțare PACT pentru COMUNITATE și 
co-finanțat în natură de către aplicant. 
 
Ce se întâmplă cu veniturile: Veniturile vor fi direcționate către 
nevoi sociale din comunitate: obiecte şcolare pentru copii nevoiaşi, alimente şi medicamente pentru 
bătrâni, susţinerea elevilor cu rezultate bune pe parcursul liceului, ajutoare de care vor beneficia cei 230 
de elevi ai şcolii din Găujani (şi implicit părinţii acestora). De asemenea, asociația are în vedere mai 
multe investiții pentru dezvoltarea afacerii: masă de croit, dulapuri, triploc etc.  
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SATUL MEȘTEȘUGURILOR, ÎNCĂLZIT CU BRICHETE DIN 
HÂRTIE ȘI BIOMASĂ  
 

Proiect derulat de Asociația Moara de hârtie, Comana, 

Giurgiu 

 

Asociația Moara de hârtie a fost înființată în 2012 cu scopul 

de a reînvia și promova ocupații și meșteșuguri pe cale de 

dispariție, precum manufacturarea hârtiei, legătoria de carte 

și tiparul manual, ca și pentru a ajuta comunitatea din Comana 

și a contribui la creșterea calității vieții locuitorilor comunei. 

Asociația a început prin a confecționa și a oferi produse din 

hârtie manuală și tipărituri realizate manual, dar și servicii 

precum cursuri și ateliere în domeniul manufacturării hârtiei. 

După un an și jumătate de activitate, membrii asociației au 

decis să inițieze o afacere prin care să ofere oportunități de 

angajare tinerilor din comunitate. Au valorificat cantitatea 

semnificativă de hârtie reciclabilă pe care asociația o deținea 

(provenită în mare parte din donații din București) și care nu 

putea fi folosită la realizarea de hârtie manuală – pentru a produce brichete din hârtie și resturi 

vegetale.  

În 2015, activitatea antreprenorială a trecut la un alt nivel: 
asociația a început proiectul Satul meșteșugurilor, prin care 
înființează 7 ateliere de meșteșuguri: un atelier de realizare de 
conserve si procesare de plante aromatice și medicinale, unul 
de țesut, cusut și brodat, un atelier de olărit, un al patrulea de 
fierărie, un atelier de prelucrare a lemnului, unul pentru 
împletituri din papură și stuf și al șaptelea, o moară 
tradițională pe piatră și brutărie. Toate atelierele vor fi 
grupate în același loc, în Comana, vor fi utilizate în comodat de 
către meșteri populari și vor realiza producție cu vânzare, dar 
vor fi deschise și vizitării și vor oferi cursuri practice de 
meșteșuguri. Acestea vor folosi ca și combustibil brichete din hârtie și resturi vegetale realizate de către 
asociație. Fiecare dintre aceste ateliere ar putea fi finațat prin măsura 6 din PNDR. 
Investiţii realizate: 
- Pentru producția de brichete: A fost contractat un expert care 

a construit un hidropulper, vane de tablă zincată, forme pentru 

brichete și un uscător solar. Au fost achiziționate echipamente: 

tocător de resturi vegetale, motoferăstrău, tăietor de iarbă, 

malaxor, presă hidraulică, desfăcător de capse, compresor, 

umidometru, echipamente de protecția muncii. Au fost 

efectuate analize de laborator pentru testarea brichetelor. 

- Pentru satul meșteșugurilor: Principalele cheltuieli constă în: 

construcția și dotarea celor 7 ateliere, achiziția de 

echipamente, formarea personalului și promovare. 

Activitățile din acest proiect ar fi 
putut fi finanțate prin Măsura 6.4 - 
Investiții în crearea și dezvoltarea de 
activități neagricole 



           

  

 

 15 

Rezultate:  
- A fost realizată și dată în folosință o linie de producție de 

brichete din hârtie și resturi vegetale, cu producție ciclică (sunt 

produse vara, folosind un uscător solar și sunt utilizate mai ales 

iarna pentru încălzire); 

- Au fost produse și testate mai multe prototipuri de brichete și 

ales modelul cel mai eficient din punct de vedere 

caloric/producție; 

- Toate brichetele produse în ciclul anterior (vara anului 2014) au 

fost deja utilizate (arse), cu excepția câtorva mostre păstrate. În 

luna iunie 2015 vor începe din nou producția. 

- A fost realizată proiectarea satului meșteșugurilor, iar atelierele 

sunt în faza de obținere a autorizațiilor de construcție, urmând să fie ridicate începând cu vara anului 2015. 

Buget: Brichete hârtie și biomasă: 11.361 lei; Satul meșteșugurilor: 219.000 euro. 
Surse de finanțare: Proiectul Brichete din hârtie și biomasă fost finanțat de către Fundația PACT prin 
programul de finanțare PACT pentru COMUNITATE, cu suma de 10.000 lei și co-finanțat în proporție de 
10% de către aplicant. Proiectul Satul meșteșugurilor este finanțat prin programul Innovation Norway cu 
suma de 197.000 euro și co-finanțat în proporție de 10% de către aplicant (acesta este un program de 
finanțare adresat firmelor, prin care s-au deschis însă și linii pe care sunt eligibile ONG-urile cu activitate 
economică care realizează proiecte comunitare). 
Ce se întâmplă cu veniturile: Veniturile asociației sunt folosite în 3 direcții: 1) susținerea de ateliere 
gratuite pentru copiii și adulții din comunitate și pentru alte organizații care nu își permit costul, în 
special pentru copii (de ex. organizații care lucrează cu copii bolnavi de cancer, copii cu tulburări din 
spectrul autist etc.); 2) susținerea altor proiecte ale asociației, în special pentru co-finanțarea proiectelor 
implementate; 3) reinvestirea în dezvoltarea atelierului, îmbunătățiri și achiziția de noi echipamente. 
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Provocările cu care s-au confruntat ONG-urile care au implementat proiecte 
prin PNDR 2007-2013 
 

Numărul de beneficiari din categoria organizațiilor neguvernamentale care au putut implementa 
proiecte în contextul PNDR 2007-2013 a fost foarte mic, ONG-urile neavând acces la marea majoritate a 
măsurilor din program. Deși, la nivel național, mii de ONG-uri au fost implicate în constituirea Grupurilor 
de Acțiune Locală prin LEADER, precum și în procesele de realizare a strategiilor teritoriale aferente, 
acestea nu au beneficiat decât în foarte mică măsură de fondurile GAL-urilor.  
 
În această perioadă de programare și mai ales începând din 2014, mai multe ONG-uri, inclusiv dintre 
membrii RuralNet sau organizații locale cu care colaborează aceștia, au accesat prin GAL-uri proiecte pe 
puținele măsuri pe care au fost eligibile. Majoritatea proiectelor sunt încă în implementare și se 
derulează fie prin măsura 111 (ONG-urile realizând în primul rând informare pentru beneficiarii altor 
măsuri) și câteva proiecte pe măsura 322 sau pe măsuri atipice.  
 
În accesarea și implementarea acestor proiecte, ONG-urile au întâmpinat o serie de provocări. Unele 
dintre aceste situații sunt probabil comune tuturor beneficiarilor indiferent de forma de organizare 
juridică, altele însă sunt legate de specificul organizațiilor neguvernamentale. Prezentăm în continuare 
câteva dintre cele mai relevante: 
 
Încadrarea ONG-urilor ca entități publice și alte dificultăți procedurale 

- Încadrarea ONG-urilor ca beneficiari publici (nu privați) din perspectiva achizițiilor publice, în unele cazuri 
după depunerea dosarelor de achiziții de către beneficiari, ducând la achiziții anulate, contracte reziliate 
etc. și, în general, întârzieri majore în derularea proiectelor. 

- Lipsa procedurilor specifice pentru a lucra cu ONG-urile care au statut de neplătitor de TVA – pe de o 
parte, acestea nu pot emite facturi cu TVA, iar pe de altă parte se încarcă totuși cu TVA de la furnizori. 

- Obligația, nefondată, de a efectua procedurile de achiziție ca și cum ar fi instituții publice a împiedicat, în 
unele cazuri, organizațiile să lucreze cu experți consacrați în domeniu (ale căror CV-uri fuseseră, de altfel, 
incluse în cererea de finanțare). 

- Diverse aspecte impuse au avut impact direct asupra calității activităților desfășurate – de exemplu, 
obligația ca participanții la un curs să aleagă dacă li se decontează transport sau cazare (dar doar una 
dintre acestea). 

- Circuitul foarte lung al documentelor a cauzat întârzieri semnificative de implementare, care au afectat 
aspecte precum selecția grupului țintă, programarea activităților cu experți și formatori etc. 

 

Încărcătură financiară foarte mare pentru entități de tip non-profit 
- Lipsa avansului și, în unele cazuri, o singură cerere de plată la finalul proiectului creează dificultăți mari de 

flux financiar ONG-urilor. 
- Problema este agravată de faptul că ONG-urile nu pot obține credite și garanții bancare. 
- Taxele salariale neeligibile, de unde rezultă că până și în proiecte în care finanțarea este, teoretic, de 

100%, de fapt organizația trebuie să suporte sume mari pentru plata taxelor pe salarii. 
- Cofinanțări mari pe unele măsuri, de 30% sau chiar 50% la nivel național; ar trebui ca măcar pentru 

finanțările prin GAL-uri, la nivel local, să poată fi stabilite niveluri mai mici de cofinanțare pentru cazurile 
în care beneficiarul este o entitate non-profit. 

 

Dificultăți majore în interacțiunea ONG-urilor cu Autoritatea pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 
(AFIR), centrele regionale și oficiile județene ale acesteia 
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- Intervenții majore ale AFIR în proiect înainte de contractare: reduceri de bugete la jumătate, reducerea 
duratei proiectelor, reduceri de personal. 

- Neîncredere a personalului AFIR în ONG-uri și probleme în înțelegerea proiectelor de tip soft de către 
funcționarii din instituții, care au impresia că serviciile sunt doar pe hârtie, neînțelegând cum sunt 
construite și implementate proiectele de servicii.  

- De exemplu, AFIR a declarat neeligibile la rambursare și a aplicat penalizări pentru cheltuieli de animare a 
teritoriului, precum comunicații telefonice și vizite în teritoriu pentru a forma grupe de fermieri pentru 
cursuri, sugerând că ar fi fost suficientă promovarea cursurilor prin afișe postate în sate. 

- Unii beneficiari au semnalat, însă, o relație bună cu AFIR la nivel județean, considerând că sursele 
problemelor sunt în mare măsură procedurale și trebuie adresate la nivel de sistem. 

 

Dificultatea de a implementa proiecte atipice și de cooperare în cadrul GAL-urilor 
- Lipsa de proceduri la nivelul AFIR privind proiectele atipice a creat situații în care responsabilitatea era 

trecută pe umerii evaluatorilor. 
- Teama evaluatorilor de a declara eligibile proiecte atipice. Au fost raportate situații în care evaluatorii au 

declarat că “le e teamă” să accepte proiecte atipice și au recomandat beneficiarilor să depună contestație 
pentru ca proiectul să fie acceptat “la București”. În multe cazuri chiar așa s-a întâmplat. 

- Dificultăți mari au apărut și în ce privește proiectele de cooperare. Au fost cazuri în care evaluatorii nu 
acceptau parteneri străini, sau solicitau ca toate activitățile partenerilor să fie în oglindă. La fel ca și în 
cazul măsurilor atipice, de multe ori aplicanții au depus contestație pentru proiecte declarate neeligibile și 
au câștigat proiectul la contestație. 

 

Nevoia acută de informare și formare a personalului din administrația publică locală cu privire la 
accesarea și implementarea proiectelor din fonduri nerambursabile și aspecte precum facilitarea 
comunitară, evaluarea de nevoi etc. 
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Pași următori în dezvoltarea durabilă a României rurale 

 
Primul pas în direcția facilitării accesului organizațiilor neguvernamentale la finanțările pentru 
dezvoltare rurală este, bineînțeles, asigurarea eligibilității ONG-urilor în cadrul măsurilor prin care 
acestea pot implementa proiecte relevante pentru dezvoltarea economică și socială a mediului rural.  
 
Ulterior, însă, este nevoie de acțiuni concrete prin care ONG-urile, mai ales organizațiile mici, locale, să 
fie încurajate și sprijinite să acceseze astfel de finanțări. Pe de o parte, aceste acțiuni trebuie să 
urmărească înlăturarea sau diminuarea dificultăților semnalate în perioada anterioară de programare, 
iar pe de altă parte să aducă soluții noi de încurajare proactivă a organizațiilor de tip grassroots să 
acceseze fonduri din PNDR pentru comunitățile lor. 
 
Adaptarea instrumentelor de finanțare la capacitatea tehnică și financiară a beneficiarilor mici și non-
profit 

- Complexitatea procedurilor pentru accesare și implementare de proiecte din PNDR trebuie să fie 
proporțională cu specificul entităților mici, locale, specifice mediului rural și cu dimensiunea finanțării, 
pentru ca fondurile să fie accesate cu adevărat de către comunități și organizații locale, nu doar de 
entități mari din mediul urban care implementează proiecte în rural; 

- Este nevoie ca în regulamentele de administrare a fondurilor să fie incluse mecanisme financiare (non-
bancare) conexe PNDR care să ofere instrumente de acoperire a efortului financiar necesar implementării 
intervențiilor de tip PNDR de către actori cu capacitate financiară mică și/sau non-profit (de ex. ONG-uri, 
mici fermieri, persoane fizice etc.); 

- Prevederile legislative aferente “întreprinderilor legate” nu ar trebui să se aplice ONG-urilor cu activitate 
economică în procedurile de acordare a finanțărilor, întrucât acestea nu distribuie profit asociaților. Este, 
deci, necesară explicitarea în documentele programatice a diferențelor dintre structura de guvernare de 
tip “for-profit” față de cea “non-profit”. 
 

Încurajarea colaborării și comunicării mai strânse între beneficiarii non-profit și organismele de 
administrare PNDR 

- Este necesară o mai mare coerență în abordarea pe care organismele de management o au în raport cu 
beneficiarii de tip ONG (de exemplu, în ceea ce privește statutul de entități private al celor din urmă); 

- Organizarea, cu sprijinul RNDR, a unor sesiuni de informare și cunoaștere între beneficiari și organismele 
de management; 

- Dezvoltarea unui mecanism de feed-back periodic între beneficiari și organismele de management, prin 
care fiecare din părți să își poată comunica reciproc principalele provocări cu care se confruntă și să 
discute soluții. 
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Cine suntem – ca rețea și organizații membre RuralNet 
 

RuralNet – rețeaua organizațiilor active în dezvoltare comunitară în mediu rural din România a fost 
fondată în anul 2002. În prezent, RuralNet este constituită din 13 organizații active în toate regiunile de 
dezvoltare ale țării. Cele 13 organizații membre lucrează cu organizații comunitare, în comunități din 
mediul rural, iar în momentul de față, ca rezultat direct al intervenției acestora în teren, există peste 100 
de organizații comunitare active în satele din Romania. 
Misiunea RuralNet este de a asigura creşterea calităţii serviciilor furnizate de organizaţiile active în 
domeniul dezvoltării comunitare în Romania şi de a valorifica resursele și competenţele acestora. În 
plus, RuralNet este singura reţea de dezvoltare comunitară la nivel național care contribuie activ la 
procesul de elaborare a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală. Direct sau prin membrii săi, 
RuralNet face parte din organisme consultative ce vizează dezvoltarea și monitorizarea de politici 
publice și programe de finanțare cu fonduri europene aferente Ministerului Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale și Ministerului Fondurilor Europene. În prezent, RuralNet este membră în: 

 Comitetul de monitorizare pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020;  

 4 din cele 6 grupuri tehnice de lucru PNDR 2014-2020 (LEADER, Inovare, Infrastructură rurală, 
Dezvoltare economică în mediul rural); 

 Comitetul de Coordonare pentru Managementul Acordului de Parteneriat 2014-2020 
 
 

LISTA ORGANIZAȚIILOR MEMBRE RURALNET 
 

Regiunea Nord-Vest 
Fundația Carpatică (FDEC România) – Oradea, Bihor 
Fundația Civitas pentru Societatea Civilă – Cluj-Napoca, Cluj 
Fundația Română pentru Copii, Comunitate și Familie (FRCCF) – Cluj-Napoca, Cluj 
 
Regiunea Nord-Est 
Centrul de Mediere și Securitate Comunitară (CMSC) – Iași, Iași 
Organizația Tineretului Liber (OTL) – Botoșani, Botoșani 
 
Regiunea Vest 
Centrul de Asistență Rurală – Timișoara, Timiș 
 
Regiunea Centru 
Fundația Civitas Odorheiu Secuiesc – Odorheiu Secuiesc, Harghita 
Asociația de Dezvoltare Comunitară Regională (SZEKE) - Odorheiu Secuiesc, Harghita 
 
Regiunea Sud-Vest Oltenia 
Asociația Centrul de Resurse pentru Organizațiile non-profit din Oltenia (CRONO) – Craiova, Dolj  
Asociația Română de Consiliere și Sprijin (ARCS) – Drobeta-Turnu Severin, Mehedinți 
Asociația Rudezis – Giurgița, Dolj 
Fundația pentru Dezvoltarea Economiei Sociale – Craiova, Dolj 
 
Regiunea București-Ilfov 
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Fundația PACT – Parteneriat pentru Acțiune Comunitară și Transformare – București (cu activitate în 
regiunile Sud-Vest Oltenia, Sud Muntenia și Sud-Est) 
 
 
Harta organizațiilor comunitare dezvoltate cu sprijinul și contribuția membrilor RuralNet în satele din 
România 
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Acte normative relevante 
 
REGULAMENTUL UE NR. 1407/2013 al COMISIEI din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 
107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și ajutoarelor de minimis  

Art. (4) “În sensul normelor de concurență prevăzute în tratat, prin <întreprindere> se ințelege 
orice entitate care desfășoară o activitate economică, indiferent de statutul său juridic și de 
modul în care este finanțată [...]”. 

 
Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor și a 
întreprinderilor mici și mijlocii  

Art.(1): Se consideră întreprindere orice entitate implicată într-o activitate economică, indiferent 
de forma sa juridică. Sunt incluse, îndeosebi, persoanele liber-profesioniste și afacerile de familie 
(…), și parteneriatele sau asociațiile care desfășoară o activitate economică. 

 
Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii  

Art. 2(2): Prevederile prezentei legi sunt aplicabile și asociațiilor și fundațiilor, cooperativelor 
agricole şi societăţilor agricole care desfăşoară activităţi economice. 

 
Proiect de lege privind economia socială 

Art 2 - (1) Economia socială este parte a sectorului economic, organizată independent de sectorul 
public, al cărei scop este să servescă interesului general al comunității, creșterea gradului de 
ocupare a persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile și producerea de bunuri și/sau prestarea 
de servicii. 
Art. 8 Prin prezenta lege, următoarele categorii de persoane juridice, care funcționează în baza 
prevederilor legale în vigoare și care prin actele constitutive și activitățile derulate respectă 
principiile prevăzute la art.3 din prezenta lege, sunt recunoscute ca întreprinderi sociale: [...] c) 
asociațiile și fundațiile. 

 
Strategia națională pentru reducerea sărăciei 2014 – 2020 

(…) furnizorii de iniţiative de economie socială tind să-şi concentreze activităţile în zonele cele mai 

dezvoltate din România, ceea ce înseamnă că localităţile cele mai sărace dispun de foarte puţine 

servicii sociale furnizate de organizaţii nonguvernamentale (ONG). Deşi este implementat cadrul 

juridic care să permită ONG-urilor să solicite fonduri UE pentru a elabora proiecte de asistenţă 

socială, acesta nu include niciun stimulent sau cerinţă pentru ca ele să se concentreze asupra 

zonelor dezavantajate.  

Pentru a da amploare rolului jucat de sectorul economiei sociale în furnizarea de asistenţă 
socială, între 2014 şi 2020 Guvernul urmăreşte:  
(i) punerea la dispoziţie de fonduri europene pentru sprijinirea sectorului economiei sociale; 
(ii) elaborarea legislaţiei secundare necesare pentru dezvoltarea durabilă a economiei sociale; şi  
(iii) încurajarea ONG-urilor să se implice mai mult în aceste activităţi. 

 
ACORDUL DE PARTENERIAT ROMÂNIA – 2014RO16M8PA001.1.2 

325. [...]. Economia socială vizează sporirea oportunităților de angajare […], prin folosirea forței 
de muncă existente la nivel local, mai ales în zonele defavorizate unde rata șomajului este foarte 
ridicată din cauza oportunităților de angajare extrem de reduse.  
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327. [...] Recent, Guvernul României a adoptat și trimis Parlamentului proiectul de lege privind economia 
socială. Totuși, punerea în aplicare a acestei legi va necesita un efort major de construire a capacităților în 
acest sector și de promovare și sprijinire a structurilor economiei sociale, inclusiv prin investiții în 
echipamente și infrastructură. 

328.  [...] De asemenea, antreprenoriatul social este puțin cunoscut, iar accesul la finanțare este 
limitat. 
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