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1 Economia socială în contextul POSDRU 2007-2013 

Date 
generale 

axă dedicată, cu 400 mil. Euro alocați 
2012 – reducerea sumei alocate la 319 mil. Euro 

2 apeluri finalizate – 150 mil. Euro contractati 
1 apel cu 1.806 cereri de finantare – anulat 

261 de intreprinderi sociale create 
4.684 locuri de muncă create la finalul lui 2012 

Indicatori atinși:  
31.4 % structuri de economie socială (261, 830) 
93.7% locuri de muncă (4684, 5000) 



1 Economia socială în contextul POSDRU 2007-2013 

OBSERVAȚII 

Finantarea directa a intreprinderilor necesita respectarea 
regulilor ajutorului de stat - schemă de minimis 

AMPOSDRU: până la 200.000 de euro (ghid 6.1, mar. – apr. 
2013) 

A permis experimentarea mai multor abordări  

A permis popularizarea, cercetarea și dezbaterea 
conceptelor cheie  

Nu au fost facută o evaluare a impactului proiectelor 
finanțate 

* serviciile sociale si de incluziune pe piata muncii făcând parte dintre 
acestea, potrivit prevederilor Regulamentului CE nr. 360/2012 privind 
aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea UE 



1 Economia socială -  POSDRU 2014 ? 

* serviciile sociale si de incluziune pe piata muncii făcând parte dintre 
acestea, potrivit prevederilor Regulamentului CE nr. 360/2012 privind 
aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea UE 

PROIECTE 6.1. 

 

- Activitate cu caracter general, pentru dezvoltarea 
economiei sociale  - creare, dezvoltare SES 

- Sprijin direct pentru SES   

Buget: 200.000 Euro  / SES +  

Durată max. 18 luni 

Locuri de muncă create:  
G: min 4 /EES 

Componentă creare/dezvoltare EES 
(Schema de minimis) 

EES. Create, SES. 

Max. 200 000 euro/ SES 

- formare, servicii ocupare angajați 

- activități dezvoltare SES   



2 Programare fonduri europene 2014 – 2020. Probleme ale ES 

1. Lipsa accesului la 
finanțare  privata si 
publica (start-up și 
dezvoltare ) 

fonduri publice – 
europene si 
nationale 

Bănci etice -  instrumente de 
finanțare de tip 
nerambursabil si creditare 
adecvate  

dezvoltarea unor 
sisteme proprii de 
finantare (cooperative 
/CAR de gradul II) 

2. Insuficiente 
servicii suport de 
consultanţă şi 
formare adecvate 

pentru start-up 
și acompaniere 

Rețele cu 
capacitate 
insuficientă 

3. Dificultăți de 
accesare, 
marketing, 
promovare 

Dimensiune mică a 
SES. 

Lipsă expertiză în 
marketing, 
promovare, 
vânzare 

4. Piața de 
desfacere 

Inexistența unei 
piețe speciale 

Piața neagră/ 
concurență 
neloială 

Lipsa unei piețe 
reale a serviciilor 
de interes general 
– contractare 
socială 



Initiativa pentru antreprenoriat social – Ameliorarea accesului la finanțare  

Facilitarea 

accesului la 

finanțare privată  

Regulamentul UE  privind fondurile europene de antreprenoriat 

social EUSEF 

EaSI (Employment and Social Innovation) din care Instrumentul de 
microfinantare Progress: circa 200 milioane euro (21% din buget) 
alocati pentru a extinde sprijinul acordat furnizorilor de 
microcredite,   
Masurarea impactului social 

Mobilizarea 

fondurilor 

europene  

- Regulament FSE priorități de investiții: 

(c) promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei prin:  

 (v) promovarea economiei sociale și a întreprinderilor sociale; 

- Regulamentul  FEDER  priorități de investiții 

(2) consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice și inovării:  

(a) promovarea investițiilor în C&I din partea întreprinderilor, ..., 

inovarea socială și aplicațiile de servicii publice 

(10) promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei:  

(c) sprijinirea întreprinderilor sociale;  

2 Programare fonduri europene 2014 – 2020 

Sprijin pentru economia sociala  

Politici si regulamente europene   



3.2  Contextul de programare 2014 – 2020 –Propuneri GLT. ES 

Tipuri de IS 
care să 
beneficieze 
de sprijin 
financiar 

Integrare în muncă (întreprinderi de inserție pentru 
lucrători defavorizați și unități protejate),  

acces la finanţare (micro-credite)  pentru grupuri 
vulnerabile pentru activități antreprenoriale 
individuale sau de grup  

servicii de interes general - servicii sociale şi de 
ocupare 

dezvoltare locală - dezvoltare durabilă şi industrii verzi  



3. Contextul de programare 2014 – 2020. Obiective propuse (GLT. ES) 

Sprijinirea unor 
instrumente de 

finanțare 
specializate și 

durabile 

Formare și 
consultanţă  

Stimularea 
dezvoltării 

unor piețe de 
desfacere  

Stimulare 
parteneriate 

public - private  

Finanțarea de 
acțiuni de 

cercetare și 
inovare 

Strategii de 
dezvoltarea 
economiei 

sociale 

Promovarea 
economiei 
sociale în 
România  

scheme de tip Global Grants, scheme 
de ajutor de minimis,., fonduri de 
microcreditare (model Jasmine) și de 
dezvoltare a microcreditări 

pe baza planuri lor de afaceri     -> 
acordarea unui mix de suport 
asistență tehnică și financiară 

Scheme de vouchere  

Creșterea procentului FEDR de la 15% 
la 50% pentru SES producția de 
bunuri și servicii 

• Achiziții rezervate (APL) 
• externalizarea de  servicii către furnizori 

privați 
• vouchere pentru beneficiarii de servicii 
• canale de marketing adecvate 



3. Contextul de programare 2014 – 2020. Obiective propuse (GLT. ES) 

POR 

• Strategii de dezvoltare bazate pe comunitate CLLD – 
teritorii selectionate 

• Actiuni integrate care vor include: 

• Construirea/reabilitare/modernizare locuintelor 
sociale 

• Investitii în infrastructura de sanatate si servicii 
sociale - 

• Stimularea ocuparii prin intermediul activitatilor 
de  economie sociala  

• Activitati de dezvoltare comunitara integrata - 
activitati de informare, consiliere 



3. Contextul de programare 2014 – 2020 

POCU 

• Axa prioritara 4: Incluziunea sociala si combaterea saraciei,   

• Prioritatea de investitii 9.5. Promovarea  antreprenoriatului social 

•  Sprijin  pentru  infiintarea  unor  noi  intreprinderi  sociale  de  
insertie  (formare, consiliere, stimulente financiare), printr‐un 
program de microgranturi; 

• Formare si consiliere pentru intreprinderile sociale existente, in 
vederea dezvoltarii si consolidarii activitatii; 

• Formarea personalului care activeaza in domeniul economiei 
sociale,  inclusiv  a personalului din sectorul ONG‐urilor sau a 
voluntarilor;  

• Imbunatatirea  serviciilor  integrate  comunitare  pentru   
persoanele vulnerabile;  

• Facilitarea  integrarii  persoanelor  vulnerabile  la  locul  de munca, 
mecanisme de integrare a persoanelor  cu dizabilitati in viata 
economica  si  activa; 

• Parteneriate  cu actorii relevanti de pe piata muncii, din sistemul  
de  invatamant  sau  de  asistenta  medicala  sau  din  administratia 
locala/ centrala, in vederea imbunatatirii capacitatii de a presta 
servicii relevante si de calitate. 



VĂ MULȚUMESC! 

 

INSTITUTUL DE ECONOMIE SOCIALĂ 

CONTACT WWW.IES.ORG.RO  

• Ancuta Vamesu - Coordonator IES  
adrian.secal@fdsc.ro  

 

http://www.ies.org.ro/
mailto:adrian.secal@fdsc.ro

