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MINUTA REUNIUNII 

 

din 31 Octombrie 2012, 11.00 - 12.00 

 

 Membrii GLT AES prezenţi la reuniune: 

 

1. Ministerul Afacerilor Europene (MAEur) - Alin Mihai  

2. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT)  - Petre Rusescu 

3. Agenţia Naţională Antidrog – Diana Şerban şi Mihaela Bebu 

4. MMFPS - Consilier Cabinet Ministru - Florin Manole 

5. Ministerul Justiţiei – Ligia Dumitraşcu 

6. FNGCIMM – Ileana Păduraru 

7. OIR POSDRU Bucureşti Ilfov – Zicu Musat 

8. Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor – Raluca Antonescu 

9. Asociaţia Comunelor din România – Catalin Dumitrica 

10. Uniunea Generală a Industriaşilor din România – UGIR – Iolanda Mihalache  

11. Uniunea Generală a Industriaşilor din România – UGIR – IES Radu Munteanu 

12. Asociaţia Profesională Neguvernamentală de Asistenţă Socială – ASSOC – Matei Ghigiu  

13. Fundaţia Dezvoltarea Popoarelor – Simona Carobene 

14. Centrul de Formare Continuă şi Evaluarea Competenţelor în Asistenţă Socială – CFCECAS 

– Alina Costin  

15. Centrul de Formare Continuă şi Evaluarea Competenţelor în Asistenţă Socială – CFCECAS 

– Ana Rădulescu 

16. Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali din România – Florian Sălăgeanu 

17. Federatia Filantropia – Cosmin Grigorescu 

18. Asociaţia Mame pentru Mame – Ioniţa Ciurez-Sînziana 

19. FDSC / IES – Adrian Secal  

20. FDSC / IES – Ancuţa Vameşu 

21. Asociatia React – Anca Stefan 

22. Agenţia Împreună – Ana Ivasiuc  

 

Reuniunea a debutat cu precizarea motivului convocării membrilor GLT AES la această 

reuniune, şi anume acela de a dezbate primul draft al analizei socio-economice a domeniului 

antreprenoriatului şi economiei sociale, elaborat de către MMFPS, cu integrarea contribuţiilor 

primite de la următorii membri ai GLT AES, cărora coordonatorii le-au adresat mulţumiri, pe 

această cale:  

MINISTERUL MUNCII,  FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 
DIRECŢIA GENERALĂ ASISTENŢĂ SOCIALĂ 
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 Diana Serban - Agentia Nationala Antidrog 

 Daniela Tarnovschi - SOROS 

 Ligia Dumitrascu – Ministerul Justiţiei 

 Simona Carobene - Fundaţia Dezvoltarea Popoarelor 

 Dr. Iolanda Mihalache - Presedinte PartNET - Parteneriat pentru Dezvoltare Durabila  

 Radu Munteanu - UGIR 

 Ancuta Vamesu - IES / FDSC 

 Cristina Manafu – OIPOSDRU - ANOFM  

 FNGCIMM – Ileana Păduraru. 

 

Reuniunea a continuat apoi cu o scurtă prezentare a draftului de analiză socio-economică a 

domeniului AES, conţinând: 

- cele 4 categorii de direcţii de actiune propuse,  

- indicatorii relevanţi domeniului şi trendul acestora descendent sau ascendent din ultima 

perioadă (numărul salariaţilor, şomajul în rândul tinerilor şi persoanelor peste 45 de ani, sărăcia 

persoanelor angajate, indicatori cu privire la gradul de ocupare al romilor şi persoanelor cu 

dizabilităţi etc),  

- nevoia de economie socială, bazată pe datele statistice din 2009 (numărul mediu de 

salariaţi din economia socială, numărul de organizaţii de ES înregistrate, pe categorii, numărul de 

organizaţii de ES active etc) 

- raportul anual de implementare POSDRU, 2011, 

- principalele obiective operaţionale ale economiei sociale, conform POSDRU 2007-2013, 

- analiza SWOT a domeniului AES, 

- problemele cheie identificate în urma analizei. 

Ulterior prezentării, au fost deschise discuţiile pe tema analizei prezentate. 

În cadrul discuţiilor, a fost abordată problema responsabilităţii sociale, care a fost omisă în 

cadrul analizei prezentate, ajungându-se prin consens la includerea acesteia în această formă a 

analizei care va fi cea finală. 

FNGCIMM a intervenit, menţionând că îşi propun să creeze un cadru adecvat de reinserţie a 

cetăţenilor români plecaţi la muncă în străinătate şi de atragere a tinerilor absolvenţi şomeri.  

ANAD a menţionat necesitatea identificării grupurilor vulnerabile şi a clarificării acestui 

aspect prin recunoaşterea ca grupuri vulnerabile a celor cuprinse în Memorandumul comun referitor 

la grupurile vulnerabile identificate de România şi în Legea asistenţei sociale nr.292/2011. 

Fundaţia Dezvoltarea Popoarelor a remarcat procentul ridicat de persoane cu dizabilităţi din 

România care nu sunt ocupate prin nicio formă de angajare, comparativ cu alte state, printre care 

mai ales Italia, care nu a fost prezentată ca având cel mai bun model de incluziune socială, ci 

precum stat a cărei strategie şi politici de incluziune sunt mai bine cunoscute de către FDP. 

Fundaţia Filantropia a remarcat necesitatea stimulării dezvoltării socio-economice integrate 

şi impactul acesteia asupra economiei generale.  

Agenţia Împreună a remarcat necesitatea definirii mai precise şi corectării unor termeni din 

analiză: ex. înlocuirea termenului “abandon timpuriu” cu “abandon şcolar” sau “părăsire timpurie” 

şi faptul că Agenţia a lansat un studiu în cadrul Observatorului pentru romi, care conţine date 

recente cu privire la populaţia de etnie romă şi discrepanţele dintre aceasta şi populaţia generală. 

MDRT a sugerat că MMFPS ar putea identifica din rândul celorlalte state europene 

(membre UE sau non-membre) un model de economie socială (o bună practică) ce s-ar preta la 

preluare şi adaptare la specificitatea contextului României. 

S-a menţionat totodată şi abordarea multifond şi a interacţiunii dintre programele 

operaţionale, lucru care a fost însă respins de către MAEur datorită obiecţiilor UE în acest sens, 

prognozate pe baza experienţei anteriore de lucru cu CE a MAEur.  

FDSC a menţionat ocuparea informală şi abordarea strategică a acesteia, migraţia şi efectele 

migraţiei, accesul la credit în general şi facilitarea auto-ocupării. 

Apoi, s-au ridicat mai multe probleme importante, cum ar fi:  



 Serviciile de suport pentru persoanele din grupurile vulnerabile ca o componentă 

fundamentală a economiei sociale, deosebit de utilă în realizarea transferului pe piaţa muncii 

(în cazul întreprinderilor de inserţie socială); 

 Necesitatea de a face o distincţie clară între termeni: antreprenoriat social, economie socială, 

responsabilitate socială etc; 

 Corporate Social Responsibility; 

 Necesitatea de a face o analiză mai detaliată şi a celorlalte grupuri vulnerabile, la fel ca în 

cazul grupurilor “romi” şi “persoane cu dizabilităţi”, având în vedere că în cadrul GLT AIS au 

fost identificate 14 categorii de grupuri vulnerabile; 

 Asistenţa în crearea întreprinderilor de economie socială. 

Reprezentantul MAEur a intervenit, precizând că toate analizele socio-economice elaborate 

de GLT-uri vor fi postate pe website-ul MAEur, pentru asigurarea transparenţei acestora şi a 

deschiderii de a primi observaţii, propuneri, sugestii de la orice persoană consideră de cuviinţă. 

Reuniunea s-a încheiat concluzionându-se importanţa analizei socio-economice a 

contextului actual al economiei sociale în programarea fondurilor europene pentru 2014-2020 şi s-a 

stabilit transmiterea de către coordonatorul tehnic al GLT AES, prin e-mail, către toţi membrii 

grupului de lucru prezenţi a tuturor documentelor supuse atenţiei în cadrul întâlnirii. S-a subliniat 

faptul că această analiză este doar primul draft, care urmează a fi îmbunătăţit, sens în care s-a 

adresat din nou membrilor GLT invitaţia de a contribui la definitivarea acestei analize, cu 

propuneri, sugestii, modificări, completări etc.  

Aceste contribuţii vor fi transmise către MMFPS până la data de 14.11.2012, urmând 

ca la data de 21.11.2012, forma finală a analizei să fie transmisă către DG AMPOSDRU. 

 


