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1. Reforma politicilor sociale și mai ales a celor de 
ocupare  - pentru a trece de la asistare la incluziune activă prin 
integrarea  eficientă a mecanismelor economiei sociale: 

 

 Externalizarea serviciilor sociale către furnizorii din 
economia socială – asociaţii şi fundaţii furnizori acreditaţi. 

 Întreprinderi sociale de inserţie  si unitati protejate - 
integrarea lor în sistemul economic 

 Intreprinderi multi-stakeholder cu implicarea autoritatilor 
locale – externalizarea unor servicii publice  către 
cooperative create pentru a integra de ex. beneficiarii de 
VMG. 

 Altele - cooperative de lucratori ale grupurilor dezavantajate, 
ferme sociale, cooperative de marketing şi procesare pentru 
fermierii mici, organizații mutuale de asigurări sociale şi de 
sănătate. 
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2. Recunoaşterea potenţialului economic şi social al 
entităţilor economiei sociale ca parte integrantă a 
sectorului IMM prin includerea în toate programele de 
sprijin si accesul acestora la toate facilitatile prevazute 
pentru IMM. 
 

3. Dezvoltarea în continuare a sectorului asociativ prin 
ridicarea barierelor de înregistrare şi de derulare a 
activităţilor economice existente în prezent.  
 

4. Adoptarea unui cadru legal favorabil dezvoltării economiei 
sociale în România (proiecte de lege aflate in dezbatere) – 
Coaliţia Economiei Sociale. 
 

5. Stoparea declinului cooperaţiei şi relansarea acesteia în 
domenii critice pentru dezvoltarea durabilă a României - 
agricultură, forestier, dezvoltare rurală – ex. consum şi 
utilităţi în mediul rural . 
 

6. Promovarea mai accentuata a organizaţiilor care asigură 
acces la finanţare şi asigurări de sănătate CARuri, 
microcreditare şi creditare – mutualităţi. 



• Grupeaza diferite tipuri de 
organizatii:  

 cooperative,  

 organizatii de ajutor reciproc / 
mutualist – uniuni de credit  

 asociatii si fundatii 

Include si organizatii care nu au 
activitati economice directe  ex.  
advocacy si participare 

• Piete publice noi  (integrare in 
munca, servicii sociale) 

• Piete private noi  

 bottom of pyramid  

 consum solidar – free trade, 
ASAT 

 Microfinantare 

 economisire – investitii solidare 
– crowdfunding,, banci etice 

• Forme legale noi ? 

1. Economie 
sociala  “vechea 
economie sociala” 

2. Intreprinderi  sociale / 
antreprenoriat social 

“noua economie sociala” 

Legea economiei sociale 



Antreprenoriat social  

Germania, Austria, 
Olanda, Marea 

Britanie 

Economie sociala 

Franta, Spania, 
Portugalia, Italia, 

Belgia 

Legea economiei sociale – context european 



Intreprinderea sociala 

Furnizarea de bunuri si servicii de 
interes general intr-un mod 

antreprenorial/ economic viabil  

Economie sociala 

Caracter non-profit  
(total sau partial), inclusiv 

patrimonial – asset lock 
Dimensiune colectiva  si  model de 

guvernanta participativ 

Scop social – nevoi generale sau ale comunitatii 

Legea economiei sociale - imperative 



Legea economiei sociale - imperative 

1. Recunoastere – clarificare - 

atestare 
- Economia sociala – 

entitati/forme juridice de 
organizare  

- Intreprinderea sociala – 
criterii - atestat 

- Intreprinderea sociala de 
insertie – criterii – marca 

 

 

ECONOMIA 
SOCIALA 

 

INTREPRINDERI 
SOCIALE 

INTREPRINDERI 
SOCIALE DE 

INSERTIE 
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2. Masuri de sprijin 

- Achizitii sociale 
- Contract de solidaritate  - intreprinderea 

sociala de insertie 
- Regim fiscal - TVA,  
 
3. Dialogul social cu actorii economiei sociale 
– Comisia  














