
CENTRUL PENTRU
LEGISLATIE NON PROFIT

RAPORT ANUAL
2019
WWW.CLNR.RO



01. 2019 din perspectiva noastră
02. Misiune, viziune, obiective organizaționale
03. Tipuri de intervenții
04.-06. Cercetare
07.-12. Advocacy
13.-16. Training
17.-19. Proiecte în implementare
20. Parteneriate și rețele
21. Raport financiar
22. Echipa
23. Contact

CUPRINS



        Cadrul juridic privind funcționarea ONG nu a suferit modificări majore, eforturile principale ale
reprezentanților societății civile concentrându-se pe blocarea inițiativei din 2017 care ar fi adus o
restrângere a capacității organizațiilor neguvernamentale și sancțiuni care s-ar fi soldat chiar și cu
dizolvarea acestora. Cu toate eforturile de advocacy ale sectorului ONG și cu susținere internațională
din partea Comisiei de la Veneția și a OSCE, propunerea legislativă a rămas pe agenda camerei
decizionale a Parlamentului României, putând fi oricând rediscutată și adoptată. 
         Având în vedere faptul că anul 2019 a marcat o schimbare majoră a forțelor politice, în special
ca urmare a rezultatului alegerilor europarlamentare și prezidențiale, ONGurile au beneficiat de mai
puțină atenție decât în anii precedenți, iar cadrul legal al acestora a rămas în general stabil.
Principala modificare din domeniul legislativ a fost adoptarea Legii 129/2019, care transpune a 4-a
Directivă UE anti-spălarea banilor și care a impus ONGurilor o serie de obligații suplimentare de
raportare a beneficiarilor reali. Aceste obligații de raportare reprezintă o birocrație nejustificată și
dificil de îndeplinit de către majoritatea ONGurilor, ținând cont de neclaritatea termenului de
beneficiar real și de faptul că declarația trebuie întocmită la notar și transmisă anual sau ori de câte
ori apar modificări. Accesul limitat la resurse financiare continuă să fie o problemă semnificativă
pentru majoritatea ONGurilor, ceea ce le limitează drastic capacitatea de acţiune și de îndeplinire a
obligațiilor legale. 
       În anul 2019, Centrul pentru Legislație Nonprofit și-a îndreptat atenția înspre îmbunătățirea
cadrului legal privind finanțarea publică a activităților nonprofit din fonduri publice, reușind să
depună în Parlamentul României un set de amendamente susținut de parlamentari din cele patru
partide politice reprezentative. Demersul s-a bazat și pe un proces de consultare, implicând sute de
organizații în evenimente organizare atât la nivel regional cât și  național.
     Preocuparea pentru dezvoltarea antreprenoriatului social a fost, de asemenea, o direcție
strategică pentru organizație, reușind inițierea unor proiecte destinate tinerilor antreprenori sau
înființării de întreprinderi sociale.

Echipa CLNR

R A P O R T  A N U A L  C L N R  2 0 1 9 0 1

2019 DIN
PERSPECTIVA
NOASTRĂ



R A P O R T  A N U A L  C L N R  2 0 1 9 0 2

Consolidarea sectorului non-profit
și creșterea capacității organizațiilor
neguvernamentale de a reprezenta
interesele cetățenilor și de a realiza
activități de interes general;

Sprijinirea procesului de elaborare a
politicilor publice prin furnizarea de
date și analize și încurajarea
participării societății civile la
procesul decizional; 

Încurajarea antreprenorialului social și
stimularea incluziunii sociale și

economice a grupurilor dezavantajate. 

Promovarea drepturilor persoanelor
vulnerabile prin îmbunătățirea
cadrului legal și prin promovarea unei
educații 
inclusive și inovatoare.

Centrul pentru Legislație Nonprofit deschide drumul către

îmbunătățirea cadrului legislativ privind organizațiile

neguvernamentale, dezvoltarea socială și stimularea

antreprenoriatului.

MISIUNE

VIZIUNE  

OBIECTIVE ORGANIZAȚIONALE

 
 
 



Tipuri de

interventii

Activitate structurată pe 4 paliere:
Advocacy
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CERCETARE



Raport de cercetare: Achiziții rezervate:

provocări, tendințe, oportunități

           Contractele/achizițiile rezervate reprezintă un instrument creat la nivelul UE și transpus de România
prin Lege 98/2016, de stimulare a integrării persoanelor cu dizabilități sau din grupuri vulnerabile pe piața
muncii, prin oferirea accesului la o piață de desfacere pentru operatorii economici care angajează astfel de
persoane. Analiza implementării acestui mecanism este extrem de importantă în contextul în care România
înregistrează în continuare una dintre cele mai mari valori în ce privește riscul de sărăcie și excluziune socială
din Europa. Studiul realizat de CLNR în perioada august 2018-martie 2019 analizează reglementarea și
implementarea procedurii de achiziții publice rezervate prevăzută de Legea nr. 98/2016 privind achizițiile
publice, precum și evoluția sectorului de activitate căruia aceasta i se adresează, respectiv unitățile protejate
autorizate, întreprinderile sociale de inserţie și furnizorii acreditaţi de servicii sociale. 
         Printre aspectele evaluate se numără: nivelul de cunoaștere a prevederilor legale referitoare la achizițiile
publice rezervate, achizițiile de acest tip realizate până în prezent în domeniul serviciilor sociale, de sănătate
și culturale, principalele probleme întâmpinate în cadrul acestor proceduri, beneficiile utilizării acestei
proceduri și motivele gradului redus de utilizare a acestui mecanism.  
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Raportul concluzionează că mecanismul prevăzut de
Directiva 24/2014 privind achizițiile publice, pentru a
crește integrarea socio-profesională a persoanelor din
grupuri dezavantajate, prin susținerea activității entităților
care contribuie la realizarea acestui scop, a beneficiat de o
implementare extrem de redusă la nivel național. Această
situație este cauzată atât de contextul politic și socio-
economic, cât și de modificările legislative conexe în
domeniu și de lipsa de conștientizare a autorităților publice
a acestor prevederi și a importanței lor. 
De asemenea, transpunerea politicii publice europene
referitoare la contractele rezervate și procedura de achiziție
rezervată pentru servicii de sănătate, sociale și culturale, în
cea românească, s-a realizat prin introducerea unor nuanțe
ce fac ca implementarea să fie puțin îngreunată.

Raportul poate fi consultat aici.

https://www.clnr.ro/wp-content/uploads/2019/03/Raport-contracte_achizitii-rezervate_final.pdf


Raport european cu privire la competențele
antreprenorului social
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         Raportul analizează în paralel sectorul economiei sociale la nivel european și din trei țări (Italia,
România și Belgia), precum și implicarea tinerilor in acest domeniu. De asemenea, documentul își propune
să înțeleagă care sunt competențele de care are nevoie un tânăr pentru a crea o întreprindere socială de
succes.   
      Raportul este împărțit în două secțiuni principale: descrierea contextului european asupra economiei
sociale și analiza de țară a Italiei, României și Belgiei. Pentru fiecare țară sunt descrise următoarele
aspecte:
• Cercetare de fond privind situația economică și socială a țării;
• Contextul economic și rolul tinerilor în dezvoltarea acestuia;
• Interviuri cu tineri antreprenori sociali și viitori antreprenori, despre experiența lor și nevoile pentru
crearea unei întreprinderi sociale;
• Analiza interviurilor și înțelegerea competențelor necesare pentru un tânăr viitor antreprenor
      

La nivelul țării noastre au fost analizate date despre:
contextul economic și social naţional, rolul tinerilor
în dezvoltarea socio-economică, situația la nivel
naţional a tinerilor fără un loc de muncă și sectorul 
 economiei sociale. Documentul cuprinde și o serie
de interviuri cu trei tineri antreprenori care au
dezvoltat afaceri sociale considerate modele de
bună practică: UtilDeco, Nod Verde sau Issue
Monitoring. Interviurile au pus accent pe
competentele de care are nevoie un tânăr pentru a
deveni un antreprenor de succes, care sunt

instrumentele care le lipsesc tinerilor pentru a
deveni antreprenori, dar și oportunitățile pe care le
au tinerii români pentru a dezvolta afaceri sociale.

Raportul poate fi descărcat de aici

https://www.clnr.ro/raport-european-cu-privire-la-competentele-antreprenorului-social/
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ADVOCACY
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Monitorizarea inițiativelor legislative de
interes pentru sectorul ONG

      În 2019 CLNR a continuat să monitorizeze și să alerteze societatea civilă cu privire la declarațiile publice
ale decidenților și inițiativele legislative dintr-o serie de domenii esențiale pentru organizațiile non-
guvernamentale. Aceste domenii includ transparența decizională, accesul la informațiile de interes public și
dialogul social, a cadrului legal privind organizarea și funcționarea asociațiilor și fundațiilor, prevenirea și
combaterea spălării banilor, justiție, drepturile omului, protecția socială a persoanelor vulnerabile,
economie socială, achiziții publice, precum și regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice pentru
ONGuri. 
      În cadrul monitorizării sunt avute în vedere activitatea tuturor autorităților și instituțiilor publice cu
atribuții în procesul legislativ, inclusiv consultările publice realizate de autoritățile publice centrale, actele
normative adoptate în ședință de Guvern, lucrările Comisiilor permanente din Parlament, dezbaterile din
plenul celor două camere ale Parlamentului, precum și actele normative publicate în  Monitorul Oficial. În
cadrul acestui serviciu, peste 250 de ONGuri au beneficiat gratuit și informări în timp real (alerte) privind
modificările legislative sau de sinteze săptămânale prin intermediul Newsletter-ului CLNR.
 
 
 Policy brief privind atribuirea de contracte rezervate

Cu 35.7% din populație aflată în risc de sărăcie și
excluziune socială, România are nevoie să adopte măsuri
de politică publică care să faciliteze integrarea socio-
profesională a acestor persoane. Utilizarea contractelor
rezervate într-o mai mare măsură și alocarea unui procent
de minim 2% din suma dedicată anual achizițiilor de către
instituțiile publice pentru astfel de contracte va contribui
la creșterea angajabilității persoanelor vulnerabile și la
scăderea cuantumului ajutoarelor sociale acordate. 
Transformarea persoanelor aparținând grupurilor
vulnerabile din asistați sociali în contributori neți la bugetul
de stat presupune sprijinirea și acordarea de facilități fiscal  
entităților care angajează astfel de persoane. În condițiile
existenței uneia dintre cele mai mari proporții de populație
din Uniunea Europeană aflată în risc de sărăcie și
excluziune socială, este necesară implementarea tuturor
măsurilor prevăzute în legislație care să faciliteze
integrarea socio-profesională a persoanelor din grupurile
vulnerabile. Contractele rezervate prevăzute de Art. 56 din
Legea
achizițiilor publice și achizițiile rezervate de servicii sociale
(Art. 112) reprezintă astfel de măsuri care pot avea un
impact major asupra grupurilor vulnerabile.

Consultați raportul aici 

Policy brief-ul ”Contracte rezervate –

necesitate pentru stimularea incluziunii sociale”,
realizat de CLNR în luna mai 2019, furnizează
autorităților publice, centrale și locale, opțiuni
de politică publică care să îi ajute în a stimula
incluziunea socială a persoanelor vulnerabile
prin implementarea de măsuri active de
integrare a acestora pe piața muncii și creșterea
accesului la servicii sociale de calitate.

https://www.clnr.ro/wp-content/uploads/2019/06/Policy-brief_contracte-rezervate.pdf
https://www.clnr.ro/wp-content/uploads/2019/06/Policy-brief_contracte-rezervate.pdf
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Raport și propunere de politică publică privind finanțarea
publică a activităților non-profit

Sustenabilitatea financiară reprezintă una dintre dimensiunile esențiale și în același timp problematice
pentru sectorul non-profit din România. Sprijinul instituțiilor statului pentru ONG-urile furnizoare de servicii
a scăzut foarte mult, granturile pentru ONG-uri s-au redus, iar numărul companiilor care susțin sectorul
non-profit prin donații este destul de mic, în ciuda măsurilor de stimulare a finanțării ONG-urilor de către
companii (scutiri de impozit). 
Principalele surse de finanțare a activității organizațiilor neguvernamentale sunt granturile/finanțările
nerambursabile cu fonduri UE, finanțările de la instituțiile neguvernamentale străine (altele decât UE),
direcționarea impozitului de 2% de către persoanele fizice, donațiile individuale, cotizațiile membrilor și
sponsorizările din partea companiilor.
Raportul analizează succint problema de politică publică referitoare la corelarea redusă a mecanismelor de
finanțare publică a activităților non-profit aplicate la nivel național și local și alte obstacole în accesarea
principalelor mecanisme de finanțare (Legea 350/2005, Legea 34/1998 și OG 51/1998) și formulează
opțiuni de politici pentru remedierea disfuncționalitățile actuale. 

Opțiunea care ar permite rezolvarea optimă a
problemelor semnalate în implementarea mecanismelor
actuale de finanțare o reprezintă introducerea unui
mecanism unic de finanțare a activităților nonprofit de
interes general. Astfel, mecanismul ar urma să preia
elementele considerate bune practici din cadrul
mecanismelor actuale și să aducă o serie de noutăți.
Acest mecanism urmează să fie aplicabil tuturor

domeniilor de activitate și să fie compus dintr-un cadru
general și din reguli specifice fiecărui sector în parte, în
funcție de particularitățile acestuia.

Raportul poate fi descărcat aici 

Propunerea de politică publică evaluează cadrul legal
actual a trei dintre principalele mecanisme de finanțare
a activităților non-profit de interes general prevăzute
de legislația română (Legea 350/2005, Legea 34/1998
și OG 51/1998) și formulează 3 opțiuni de politici
publice pentru îmbunătățirea legislației în vigoare,
evaluând impactul fiecăreia dintre acesteia și alegând
opțiunea cea mai potrivită pentru rezolvarea
problemelor identificate.

Propunerea de politică publică poate fi consultată
aici 

https://www.clnr.ro/wp-content/uploads/2020/01/Raport-de-politica-publica_final_19.12.2019.pdf
https://www.clnr.ro/wp-content/uploads/2020/01/Raport-de-politica-publica_final_19.12.2019.pdf
https://www.clnr.ro/wp-content/uploads/2019/12/Propunere-politica-publica-finantarea-activitatilor-non-profit_19.12.2019.pdf
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Consultarea societății civile pentru îmbunătățirea mecanismelor de
finanțare a ONGurilor

Pe parcursul anului 2019, CLNR s-a consultat cu peste 120
organizații non-profit cu privire la propunerile de îmbunătățire a
mecanismelor de finanțare a activităților non-profit, reglementate
prin Legea 350/2005, Legea 34/1998 și O.G. 51/1998. Modificările
au fost propuse spre dezbatere de CLNR în cadrul a patru întâlniri
regionale la care au participat reprezentanți ai organizațiilor non-
profit și ai autorităților publice locale, iar concluziile acestor
dezbateri au fost analizate în cadrul rețelei de experți  privind
finanțarea publică a organizațiilor neguvernamentale.

Principalele modificări propuse de CLNR se regăsesc reglementarea finanțărilor multi-anuale, adoptarea de
strategii de finanțare pe 3-5 ani bazate pe o analiză de nevoi, creșterea nivelului finanțării publice, realizarea unui
ghid unic de aplicare, introducerea de evaluatori independenți și cu experiență, detalierea grilei de evaluare a
proiectelor, reducerea cofinanțării la 2% și crearea unui fond la nivelul consiliilor județene sau locale pentru
asigurarea cofinanțării proiectelor, crearea unei platforme online de depunere a proiectelor și a raportărilor și
publicarea datelor relevante privind finanțările acordate în format deschis de către autoritățile finanțatoare. În
urma acestora consultări, CLNR a obținut sprijinul a peste 100 de ONGuri pentru modificările propuse.

Consultarea factorilor interesați cu privire la propunerile de
încurajare a achizițiilor rezervate

În perioada ianuarie-februarie 2019, CLNR a organizat consultări
publice cu factorii interesați cu privire la propunerile de politică
publică formulate în vederea încurajării atribuirii de contracte
rezervate. Primul eveniment de consultare a avut rolul de a
definitiva concluziile și recomandările formulate de CLNR,
participanții având ocazia de a prezenta perspectiva
organizației/ instituției lor cu privire la aspecte precum: nivelul
de cunoaștere a prevederilor legale referitoare la achizițiile
publice rezervate, achizițiile de acest tip realizate până în
prezent în domeniul serviciilor sociale, de sănătate și culturale,
principalele probleme întâmpinate în cadrul acestor proceduri
de achiziție, beneficiile utilizării acestei proceduri și motivele
gradului redus de utilizare a acestui mecanism.

În cadrul celui de al doilea eveniment, participanții au avut ocazia de a dezbate recomandările cuprinse în
raportul „Achiziții rezervate: provocări, tendințe, oportunități” și de a expune propriile experiențe privind
atribuirea de astfel de contracte rezervate. Consultările au reunit reprezentanți ai autorităților publice locale din
București (primării și DGASPC-uri), ai instituțiilor centrale cu atribuții în reglementarea și controlul achizițiilor
publice, precum și ai organizațiilor neguvernamentale implicate în furnizarea de servicii sociale sau acreditate
ca întreprinderi sociale, respectiv unități protejate. Nu în ultimul rând, aceste evenimente au
avut rolul de a încuraja dialogul între autoritățile publice locale, pe de oparte, și organizațiile neguvernamentale
înregistrate ca unități protejate și întreprinderi sociale, pe de altă parte, în vederea promovării colaborări dintre
acestea.
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Demers de advocacy pentru îmbunătățirea
mecanismelor de finanțare a ONGurilor

Pe parcursul anului 2019, experții CLNR s-au implicat alături de alte ONGuri într-o serie de demersuri
de îmbunătățire a cadrului legal de finanțare a activităților non-profit din fonduri publice. Obiectivul
principal de advocacy al organizației din acest an a vizat îmbunătățirea cadrului general al
finanțării activităților non-profit, prin intermediul proiectului de lege de înlocuire a Legii
350/2005

În acest sens, organizația noastră a continuat să susțină și să
îmbunătățească propunerile de amendamente formulate
încă din toamna anului 2018. Experții CLNR au menținut
legătura cu parlamentarii care au susținut propunerile
noastre și au participat la ședințele comisiilor parlamentare
de specialitate, în vedere explicării și motivării modificărilor
propuse. Amendamentele noastre au fost însușite și depuse
la comisiile parlamentare de specialitate, de către
parlamentari din cadrul mai multor partide politice, urmând a
fi luate în discuție la momentul dezbaterii respectivului
proiect de lege (PL-x nr. 575/2018).

În domeniul cultural, CLNR s-a alăturat, în luna mai, demersului susținut de 20 de reprezentanți ai
organizațiilor din domeniul culturii independente de a protesta împotriva propunerii diminuarea cu 30% a
bugetului AFCN alocat pentru sesiunea II/2019 de finanțare, precum și amânarea sesiunii III/2019 de
finanțare a proiectelor editoriale. Prin acest demers, organizațiile semnatare au solicitat Guvernului:
deblocarea urgentă a fondurilor AFCN provenite din surse extrabugetare și aflate deja în contul
instituției, pentru asigurarea bunei desfășurări a sesiunilor de finanțare din anul curent, inclusiv celor
dedicate proiectelor editoriale, precum și respectarea promisiunilor asumate cu privire la susținerea
culturii și educației.

Nu în ultimul rând, experții CLNR au formulat propuneri
de îmbunătățire a mecanismului de finanțare a serviciilor
serviciile sociale furnizate de organizațiile non-

guvernamentale, cu ocazia consultării publice inițiate de
Ministerul Muncii, în perioada iunie-august 2019.

Consultarea a vizat propunerea de modificare a
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 34/1998,
aprobate prin H.G. nr. 1.153/2001. Cu această ocazie,
organizația noastră a formular propuneri punctuale de
îmbunătățire a mecanismului de subvenționare a
serviciilor sociale oferite de furnizori privați și a
participat, alături de alte organizații non-

guvernamentale, la dezbaterea publică asupra acestora.



În anul 2019, CLNR a continuat să ofere servicii de
consultanță organizațiilor neguvernamentale, cât și
altor entități, contribuind astfel la consolidarea
sectorului nonprofit și la crearea de informații
despre domenii de interes pentru acesta. 
Activitatea noastră de consultanță din acest an s-a
axat pe oferirea de asistență juridică specializată în
domeniul organizării, funcționării și finanțării
organizațiilor non-guvernamentale și a structurilor
de economie socială din România. 
Problemele abordate cu precădere au fost:
întocmirea și modificarea de acte constitutive,
rezervarea unei denumiri, înființare de filiale,
redirecționarea impozitului pe venituri obținute din
salarii și pensii pentru susținerea activității
ONGurilor.
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Campanie de advocacy la nivel local pentru promovarea
achizițiilor rezervate

Pornind de la constatarea că necunoașterea prevederilor legale privind achizițiile rezervate și lipsa de
informații cu privire la activitatea entităților protejate, de către autoritățile publice, reprezintă un obstacol
major în acordarea de contracte rezervate, CLNR a derulat în perioada ianuarie-mai 2019 o campanie de
advocacy la nivelul autorităților publice locale din București, pentru încurajarea utilizării acestei
proceduri. 

Demersul a fost inițiat prin corespondență scrisă, discuții
telefonice și întâlniri cu membri ai consiliilor locale și ai
Consiliului general al Municipiului Bucureşti. Ca urmare a
acestei activități, a fost stabilit un dialog cu consilieri
locali din anumite sectoare, iar în urma discuțiilor cu
aceștia, unul dintre consilierii locali a preluat și susținut
un amendament propus de CLNR ce viza alocarea unui
procent din bugetul de achiziții al primăriei prin

atribuirea de contracte rezervate. Reprezentanții CLNR
au participat la ședințele consiliilor locale pentru
dezbaterea proiectului de buget pentru justificarea și
promovarea modificării propuse. 

Deși amendamentul propus de CLNR nu a fost adoptat, pe motiv că o astfel de condiționare ar putea
genera un blocaj la nivelul autorităților publice locale, având în vedere numărul mic de entități protejate
eligibile pentru respectivele proceduri de achiziții, campania noastră a contribuit la informarea și
conștientizarea decidenților locali cu privire la acest mecanism.

Consultanță



TRAINING ȘI
INFORMARE
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TRAINING



CLNR a organizat cursul ”Strategii de advocacy”, în perioada 29-31 ianuarie 2019, la București. Pe
parcursul celor trei zile de curs, cei 20 de participanții din mediu ONG au fost informați despre elementele
și obiectivele unei campanii de advocacy, comunicarea publică prin intermediul mass media și social
media, identificarea actorilor relevanți (stakeholder mapping) și comunicarea cu decidenții.

De asemenea, prin intermediul prezentărilor și exercițiilor
practice, cursanții au învățat cum se realizează o

strategie de advocacy, pornind de la planul de acțiune și
implicarea resurselor necesare, cum pot fi implicați
actorii comunitari, precum și care sunt factorii care
asigură construirea sustenabilă a unor coaliții în cadrul
demersurilor de advocacy. De asemenea, în perioada
20-22 martie 2019, organizația noastră a susținut, la
Predeal, cursul ”Bugetare participativă”, la care au
participat 20 de reprezentanți ai societății civile și ai
autorităților publice locale. În cadrul cursului,
participanții au putut afla ce este un proces de bugetare
participativă și cine îl poate dezvolta. 

De asemenea, tematica de curs a inclus informații despre modelul clasic de bugetare participativă și
despre alte modele, managementul și etapele procesului de bugetare participativă, tehnici și instrumente
utilizate în cadrul acestor procese, precum și despre activitatea de advocacy pentru bugetare
participativă.
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Cursuri de advocacy și bugetare participativă

Conferința Sustenabilitatea sectorului non-profit din

România

În continuarea demersurilor CLNR de promovarea a
identificare a celor mai bune strategii de asigurare a
sustenabilității societății civile, prin intermediul
mecanismelor publice și private de finanțare,
organizația noastră a organizat o conferință națională
pe acest subiect în data de 26 noiembrie 2019.
Evenimentul a reunit peste 100 de reprezentanți ai
organizațiilor nonguvernamentale, autoritățile publice
centrale și locale, decidenți politici și profesioniști din
sectorul de business. În cadrul celor trei sesiuni ale
evenimentului, invitații speciali din România și din
străinătate au împărtășit participanților opțiuni de
finanțare și modalități de a construi punți de
colaborare puternice între organizațiile non-profit,
companii private și autorități publice locale. 
Scopul final a fost acela de a asigura finanțarea serviciilor și activităților non-profit realizate de organizațiile non-
profit și sustenabilitatea sectorului neguvernamental per ansamblu. În cadrul evenimentului, expertul internațional
Luben Panov (consultant, European Center for Not-for-Profit Law) a prezentat principalele modele și mecanisme
de asigurare a sustenabilității financiare la nivel internațional, cu accent pe finanțări publice, filantropie și activități
economice, iar reprezentanții CLNR au arătat principalele probleme și provocări identificate în aplicarea
mecanismelor de finanțare publică a activităților non-profit din România. Conferința a inclus și două ateliere de
lucru paralele, unul dedicat modelelor de finanțare privată pentru organizațiile non-profit, iar celălalt având ca
temă mecanismele de finanțare publică a activităților nonprofit. Sesiunea finală a conferinței a găzduit o dezbatere
pe tema propunerilor formulate de CLNR, de îmbunătățire a mecanismelor de finanțare, la care au participat
reprezentanți ai partidelor politice și ai Ministerului Justiției.



În mai 2019, CLNR a lansat Ghidul privind Atribuirea de Contracte
Rezervate și Contractarea Serviciilor Sociale, resursă ce vine în
întâmpinarea nevoilor autorităților contractante care doresc să
atribuie contracte rezervate sau să contacteze servicii sociale sau alte
servicii specifice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016
privind achizițiile publice. În egală măsură, ghidul poate reprezenta o
sursă de informare și pentru organizațiile neguvernamentale
furnizoare de servicii sociale sau care administrează unități protejate
sau întreprinderi sociale de inserție. Ghidul explică necesitatea
atribuirii unor astfel de contracte, procedurile și regulile generale
aplicabile în domeniul achizițiilor publice, precum și reguli și tehnici
specifice contractării sociale și atribuirii de contracte rezervate.  De
asemenea, ghidul prezintă o serie de bune practici la nivel european
privind promovarea achizițiilor sociale și alte modalități de îndeplinire
a obiectivelor de incluziune socială.
Ghidul poate fi consultat aici.
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Ghid privind Atribuirea de Contracte Rezervate și Contractarea
Serviciilor Sociale

Cursuri de pentru  elevi și cadre didactice
·      

În perioada ianuarie-aprilie 2019, CLNR a organizat
cursuri de formare în mentorat didactic pentru 14
profesori din învățământul preșcolar, primar și

gimnazial, din mediul rural. Pe parcursul celor patru
luni au fost organizate 10 ateliere de lucru, ce au
vizat: îmbunătățirea tehnicilor de predare;  atitudinea
cadrului didactic față de elevii care provin din medii
defavorizate; facilitatea învățării pentru fiecare
tipologie;  centrarea conștientă a atenției pe nevoile
copilului și implementarea tehnicilor specifice de
captare a atenției acestora; 

adaptarea procesului de învățare pentru asigurarea înscrierii în memoria de lungă durată; încurajarea
dezvoltării unei mentalități flexibile; acordarea de feedback elevilor; tehnici motivaționale și de stimularea a
voinței și utilizarea tehnicilor de influențare și comunicare. La finalul cursului, profesorii au asigurat
transferul de know-how către celelalte cadre didactice din școlile din proiect, prin asigurarea mentoratului
pe o perioadă de 24 luni
De asemenea, în luna iulie, s-a desfășurat școala de vară
a micilor antreprenori organizată de CLNR în localitatea
Curcani, județul Călărași. Pe parcursul celor cinci zile de
curs, micii participanți au putut învăța despre: elemente
introductive în educație antreprenorială; rolul micului
antreprenor în comunitate; micii antreprenori în furtuna de
idei; lansarea ideilor antreprenoriale; competiția finală a
ideilor de start-up. La activitățile școlii de vară au
participat 40 elevi de clasele a VII-a și a VIII-a și 15 cadre
didactice

https://www.clnr.ro/wp-content/uploads/2019/06/II.-Ghid_contracte_rezervate_SO_final_machetat.pdf


acces la informații, instrumente de lucru și resurse
despre economia socială;
crearea unui mediu care să faciliteze dialogul între
lucrătorii de tineret și tineri;

Platforma este gândită ca un spațiu de lucru virtual
pentru tinerii care doresc să își dezvolte competențele
necesare pentru dezvoltarea unei afaceri sociale și
poate fi accesată aici. 
Obiectivele platformei sunt următoarele:

· înființarea unei rețele paneuropene a proiectului pentru promovarea antreprenoriatului tinerilor;
campanie largă de sensibilizare online pentru a spori impactul proiectului la nivelul publicului larg;

subsecțiune pentru crearea planului de afaceri și pentru urmărirea implementării afacerii;
activităţi de e-learning pentru tineri cu structura lecțiilor (video, test, etc), cu modulul utilizatorului;
blog de învățare: fiecare echipă va avea un jurnal care va descrie experiența de învățare.

Platforma cuprinde si o secțiune specială integrată care va permite potențialilor utilizatori posibilitatea de a
crea online un plan de afaceri:
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Platforma online The Youth Social Entrepreneurship Online Hub

Această secțiune specială a site-ului web va
fi o metodă interactivă care vizează
dezvoltarea antreprenoriatului prin aplicarea
integrării interdisciplinare a cunoștințelor și
asigurarea condițiilor pentru aprofundarea
abilităților practice dobândite de tineri în
formare. Scopul acestei metode este
predarea dezvoltării abilităților de afaceri ale
tinerilor prin simularea proceselor și

activităților care apar într-o companie reală și
a relațiilor acesteia cu alte companii și

instituții. .
Platforma online facilitează învățarea și dezvoltarea cunoștințelor economice și juridice necesare într-o
companie reală, creând abilități și competențe care pot fi aplicate în toate domeniile economice și în toate
pozițiile din cadrul unei companii. Platforma a fost dezvoltată în cadrul proiectului  Youth Social
Entrepreneurship Hub „Y-SEH” , de către Centrul Român pentru Politici Europene cu contribuția CLNR și a
celorlalți parteneri din cadrul proiectului

Catalog online de entități care promovează incluziunea
grupurilor vulnerabile pe piața muncii

CLNR a lansat în 2019 un catalog online de servicii și produse furnizate de întreprinderi sociale, unități
protejate și furnizori de servicii sociale acreditați. Acest spațiu virtual de prezentare a activității
organizațiilor care facilitează incluziunea grupurilor vulnerabile a venit ca răspuns la una din principalele
problemele identificate în accesarea serviciilor și propuselor furnicare de acestea, respectiv necunoașterea
activității lor de către autoritățile publice. Catalogul își propune că încurajeze utilizarea  procedurii de
achiziții rezervate și a contractării sociale, prin facilitarea cunoașterii pieței de către autoritățile
contractante.
Catalogul poate fi accesat aici. 

https://yseh.eu/
https://www.clnr.ro/catalogul-fic/
https://www.clnr.ro/catalogul-fic/
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PROIECTE ÎN
IMPLEMENTARE



Obiectiv general: îmbunătățirea calității educației preșcolare, la învățământul primar și gimnazial din trei
comunități din județul Călărași, prin: asigurarea accesului la educație preșcolară și la învățământul
primar și gimnazial de calitate pentru 510 preșcolari și elevi; dezvoltarea profesională a 65 de cadre
didactice; implicarea părinților în educația copilului (Programul Cercul povestitorilor); dezvoltarea
abilităților de viață ale elevilor (Micii Cercetași, Școala după Școală, Școli estivale)

Programul Operațional Capacitate Administrativă
Perioada de implementare: 20 iunie 2018 – 20 decembrie 2019
Obiectivul general: creșterea gradului de implicare a Centrului pentru Legislație
Nonprofit și a personalului acestuia în evaluarea, monitorizarea și formularea de
politici publice alternative privind finanțarea activităților nonprofit.
Buget total: 987,868.02 RON

Erasmus+
Perioada de implementare: 01 februarie 2019 – 30 septembrie
2020

Obiectivul general: promovarea antreprenoriatului social în rândul
tinerilor și să crească motivația și interesul acestora pentru a
dezvolta întreprinderi sociale sustenabile.  
Buget total: 103,094 EUR
Buget CLNR: 17,934 EUR

Perioadă de implementare: 9 mai 2018 – 8 mai 2021
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Axa
prioritară “Educație și competențe” 
Buget total: 4,935,291.32 RON
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Măsuri pentru creșterea participării la educație și
prevenirea abandonului școlar

Îmbunătățirea cadrului juridic privind finanțarea publică a
organizațiilor neguvernamentale

Youth Social Entrepreneurship Hub „Y-SEH”

Entrepreneurship Learning in an Active Network (ELAN)

Perioadă de desfășurare: Octombrie 2019- aprilie
2020

Erasmus+, Acțiunea cheie 1- tineret
Obiectivul general: dezvoltarea unei rețele de
lucrători europeni pentru tineri, specializați în

antreprenoriat social
Buget total: 19,284 EUR



Contract POCU/449/4/16/128582 Programul
Operaţional Capital Uman
Perioadă de desfășurare: 29 septembrie 2019 – 28 august
2022

Buget total: 11,230,986.95 RON
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IDEAL – Incluziune și dezvoltare prin economie socială

Antreprenoriatul social în comunitățile locale

Perioadă de desfășurare: 01 octombrie 2019 – 30

septembrie 2021
Erasmus+, Acțiunea cheie 2 – Cooperare pentru inovare și
schimb de bune practici
Buget total: 226,299 EUR
Buget CLNR: 28,750 EUR

Obiectiv general: Proiectul își propune să crească motivația și să îmbunătățească sprijinul acordat
adulților cu inițiative antreprenoriale pentru înființarea de întreprinderi sociale și consolidarea coeziunii
sociale în comunitățile locale până în anul 2021.

Obiectiv general: Integrarea socială şi profesională a persoanelor vulnerabile prin sprijinirea înființării
a 21 de întreprinderi sociale și întreprinderi sociale de inserţie la regiunile Sud-Muntenia, Centru și
Nord-Vest.

Promovarea contractelor rezervate de achiziții la nivelul
Municipiului București: Contracte rezervate în achizițiile
publice

Perioadă de implementare: Aprilie 2018 – Martie 2019
Fondul de inovare civică
Buget total: 60 000 RON
Obiectiv general: dezvoltarea dialogului structurat între ONG-urile înregistrate ca unități protejate sau
întreprinderi sociale cu autoritățile publice locale de la nivelul Municipiului București, în vederea
organizării de licitații rezervate.



Centrul Român de Politici Europene 
Fundația Civitas pentru Societatea Civilă
Fundația „Toflea”
Asociația pentru Educație și Drepturile Omului

Consorzio materahub industrie culturali e creative (Italia)
Synthesis center for research and education limited (Cipru)
Diesis coop: European Research and Development Service for the Social Economy
Cooperatives and participative Enterprises (Belgia)
Xano Channel asociación para el desarrollo comunitario/ Xano Channel Association
(Spania)
Fundacja wspierania inicjatyw mlodziezowych 4youth/ 4YOUth Foundation for
Supporting Youth Initiatives (Polonia)
Asociacija „Aktyvus jaunimas”/ Active Youth Association (Lituania)
Association for sustainable development sfera Macedonia bitola (Republica Macedonia de
Nord)
Neoi ellados se eyropaiki drasi/ Youthfully yours gr (Grecia)
Consorzio Nazionale Meuccio Ruini per la formazione, i servizi al lavoro E l’innovazione
tecnologica – Societa’ Cooperativa (Italia)

Partenerii instituționali și educaționali (primării și școli) din comunitățile Șoldanu, Curcani și
Luica, județul Călărași

Euzone Consultancy Network SRL 

În cadrul proiectelor și demersurilor noastre, în anul 2019 am colaborat cu următoarele entități:
 

Organizații neguvernamentale:

 
Instituții publice:

 
Alte entități:

 
Începând cu anul 2019, CLNR este partener asociat al rețelei europene DIESIS (Diesis
coop)  https://www.diesis.coop/

PARTENERIATE ȘI REȚELE
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Bugetul gestionat de CLNR în anul 2019 a fost de 1.722.477 lei.

Surse de finanțare:
46% - Fondul Social European, prin Programul Operațional
Capital Uman (POCU) 2014-2020.
37,59% - Fondul Social European, prin Programul Operațional
Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020.
11,36% - Programul ERASMUS al Uniunii Europene
3,31% - Activitate economică 
1,74% - Fondul de inovare civică (FIC) și Fondul ONG, programe
gestionate de Fundația pentru Dezvoltarea Societăţii Civile

RAPORT FINANCIAR
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Adriana Iordache, Consilier juridic
Adriana Popescu, Expert educație
Alexandra Oros, Manager de proiect
Alexandru Brașoveanu, Contabil
Andreea Oglagea, Expert parteneriate
Carmen Marcu, Expert educație 
Claudia Oancea (Iliescu), Asistent de proiect
Irina Badea (Ghioc), Asistent de proiect
Cristina Cojan, Expert juridic
Dănuț Pană, Contabil
Emilia Radu, Expert în educație non-formală
Mirela Radu, Expert parteneriate
Roxana Turcu, Expert parteneriat
Ruxandra Popa, Expert parteneriate educaționale
Sergiu Olteanu, Expert juridic

Consiliul Director
Octavian Rusu, Președinte
Liana Velica
Claudia Petrescu
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Mulțumim tuturor colegilor din anul 2019:



Contact 
Centrul pentru Legislație Nonprofit
Adresă: Șos. Iancului Nr.19, Bl.106B, Sc. B,
Ap.51, Sector 2, București

Website: www.clnr.ro  
E-mail: office@clnr.ro 
Facebook: https://www.facebook.com/clnr.ro
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