
  

 
 
În atenția: 
 
Dnei Mariana Câmpeanu, Ministrul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice din România 

Dlui. Eugen Teodorovici, Ministrul Fondurilor Europene: 

Dlui Codrin Scutaru – Secretar de Stat în MMFPSPV 

Dlui Cristian Ababei – Director General AMPOSDRU 

 

Stimată doamnă, stimați domni  

 

Institutul de Economie Socială
1
 împreună cu Rețeaua Română a Întreprinderilor Sociale de Inserţie prin 

Activitate Economică – RISE România și Fundaţia Alături de Voi și cu susținerea Coaliției ONG-uri pentru 

Fonduri Structurale, vă transmit un set de consideraţii generale şi propuneri de revizuire pentru Apelul de 

cereri de propuneri de proiecte - Dezvoltarea Economiei Sociale (atât în ceea ce privește proiectele de tip 

strategic, cât și proiectele de tip grant) şi Schema de ajutor de minimis Dezvoltarea Economiei Sociale.  

 

A. Consideraţii generale: 

1. Asociațiile și fundațiile, actorii cei mai importanți ai economiei sociale, sunt excluse prin 

definițiile propuse 

În forma actuală, Ghidul Solicitantului privind DMI 6.1 Dezvoltarea Economiei Sociale, este o schemă de 

finanțare care sprijină înființarea sau dezvoltarea de întreprinderi în care vor fi angajate persoane din grupuri 

vulnerabile. Prin definițiile și conceptele utilizate, este încurajată exclusiv angajarea persoanelor vulnerabile 

într-o entitate juridică, fără a se ține cont de o serie de aspecte care definesc sectorul economiei sociale la 

nivel european sau de realitățile de la nivel local, cu precădere rezultatele și impactul programului anterior de 

finantare DMI.6.1 în domeniul economiei sociale. 

În definițiile propuse, sunt excluși actorii cei mai relevanți din domeniul economiei sociale în Romania, 

respectiv asociațiile și fundațiile, considerandu-se în mod eronat că acestea nu fac parte din categoria 

întreprinderilor sociale; astfel, trimiterea la art.2 din Legea 364/2004 care enumera limitativ   formele juridice 

care sunt considerate întreprinderi, respectiv societăţi comerciale, societăţi cooperative, persoane fizice 

care desfăşoară activităţi economice în mod independent şi asociaţii familiale autorizate,  conduc la 

ideea ca asociatiile, fundatiile și casele de ajutor reciproc nu pot fi considerate intreprinderi, deci pe cale de 

consecinta, nici intreprinderi sociale 

Rezumând conceptul de întreprindere socială numai la societăți comerciale, persoane fizice autorizate, 

asociații familiale și cooperative, considerăm ca apelul de proiecte nu răspunde cerințelor DMI. 6.1 așa cum 

sunt ele menționate în documentele programatice care stau la baza Programului Sectorial Dezvoltarea 

Resurselor Umane. Deși se dorește înființarea de întreprinderi sociale, în ghid nu este specificat cel mai 

important aspect reglementat de toate documentele europene și literatura de specialitate în domeniul 

economiei sociale, și anume criteriile sociale și economice ce trebuie îndeplinite de întreprinderi pentru ca  
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acestea să fie considerate întreprinderi sociale. În lipsa acestor criterii, se vor crea premizele pentru avantaje 

necuvenite și destabilizarea pieții economice și, în special, a pieții întreprinderilor sociale. De asemenea, vor 

exista efecte negative asupra imaginii publice asupra a ceea ce inseamna economie sociala , în condițiile în 

care toate studiile și rapoartele elaborate în domeniu recomandă ca una dintre priorități să fie promovarea 

acestui domeniu pentru a crea premize favorabile dezvoltării.  

Potrivit definițiilor internaționale unanim acceptate la nivelul decidenților și specialiștilor, economia socială 

este ansamblul activităților, organizate independent de sectorul public, al căror scop este să servească 

interesul general al comunității sau interesul colectiv al membrilor sau să dezvolte oportunități de ocupare în 

special a persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile prin producerea de bunuri și/sau prestarea de servicii.  

Economia socială este sectorul alternativ economiei convenționale care reunește actori economici și sociali 

privați, prezenți în toate sectoarele de activitate ale societății, care se constituie pentru a răspunde nevoilor 

comunității și care se caracterizează, înainte de toate, prin finalitatea sa: un model economic diferit care 

asociază în permanență interesul general, viabilitatea economica și funcționarea democratică, ce nu este 

condiționată de deținătorul proprietății capitalului. 

Propunem: revizuirea tuturor definițiilor și conceptelor utilizate în acord cu definițiile europene și 

cele din manualele de specialitate și în acord cu obiectivele DMI 6.1 Dezvoltarea economiei sociale.  

2. Indicatorii propuși nu sunt adaptați domeniul economiei sociale și realității de la nivel local. 

În forma actuală, Ghidul Solicitantului reduce contribuția sectorului economiei sociale la îndeplinirea a doi 

indicatori cantitativi, număr de întreprinderi sociale înființate și număr de persoane vulnerabile angajate. 

După cum arătam mai sus, economia socială este mai mult decât un instrument de incluziune pe piața forței 

de muncă a persoanelor vulnerabile, fiind sectorul care reunește toate inițiativele private cu o misiune socială 

în serviciul interesului general, adoptând un demers inovator, creând noi răspunsuri la problemele și nevoile 

sociale și modalități alternative de mobilizare a resurselor. Economia sociala nu poate fi redusă doar la 

sectorul inserției prin activitate economică a persoanelor din grupuri vulnerabile.   

Raportându-ne la inițiativele de economie socială dezvoltate începând cu anul 2009 în domeniul economiei 

sociale, inițiative finanțate prin POSDRU DMI.6.1, vom observa că proiectele și structurile de economie 

socială prezintă un caracter inovator în domeniul creării de noi locuri de muncă, contribuind la promovarea și 

utilizarea inserție sociale și profesionale în piața clasică a muncii a persoanelor considerate neangajabile, 

excluse și marginalizate, fără, însă, a se limita la acest aspect. Mai mult viabilitatea economică și socială a 

întreprinderilor sociale se traduce mai puțin prin numărul de persoane vulnerabile angajate, cât mai ales prin 

integrarea în muncă și socială a persoanelor respective, menținerea acestora pe piața forței de muncă și 

impactul la nivelul comunității. La nivelul apelului se crează o confuzie între întreprinderile sociale și 

întreprinderile de inserție socială. Întreprinderea socială de inserție este întreprinderea socială care are ca 

scop acompanierea socio-profesională individualizată a persoanelor din grupuri vulnerabile pentru integrarea 

lor în societate și pe piața muncii, în forme protejate sau convenționale.  

Considerăm că indicatorul minim de 4 privind numărul de persoane angajate în întreprinderea sociale, este 

nejustificat în condițiile în care, conform Raportului anual de implementare POSDRU 2012, la nivelul anului 

2012, ca urmare a implementării proiectelor finanțate în cadrul POSDRU DMI 6.1 Dezvoltarea Economiei 

Sociale, au fost deja create 4684 locuri de muncă create din cele 5000 asumate ca ţintă până la finalul 

programului. Prin menținerea indicatorului de mai sus, la un calcul simplu, prin intermediul schemei de 

minimis vor fi create într-un interval de 18 luni cel puțin 2880 de locuri NOI de muncă pentru persoane  



  

 

dezavantajate. În condițiile în care angajarea acestor persoane trebuie să fie corelată cu domeniul de 

activitate și calificarile/competențele lor, considerăm acest indicator nerealist și lipsit de sustenabilitate.  

Reiterăm faptul că, într-o întreprindere socială, un rol important îl are atât crearea, cât mai ales menținerea 

locurilor de muncă create, aspect  pe care dorim să îl regăsim și în prezentul apel. 

Propunem: Reducerea indicatorului la 2 locuri de muncă create în întreprinderea socială – dintre care 

cel puțin 1 loc de muncă ocupat de persoane din grupuri vulnerabile.  

 

3. Premisele apelului de proiecte nu contribuie la dezvoltarea economiei sociale și nu țin cont de 

actualul cadru legislativ  

Filosofia care a stat baza elaborării DMI.6.1 Dezvoltarea economiei sociale a fost aceea de a încuraja 

dezvoltarea de activități economice în beneficiul social, însă în prezent, așa cum este elaborat, ghidul se 

rezumă doar la dezvoltarea activităților economice, neglijând spectul social al intervenției. Considerăm că, 

prin simplul fapt că în cadrul unei întreprinderi vor fi angajate persoane din grupuri vulnerabile,,nu sunt 

îndeplinite condițiile esențiale care fundamentează domeniul economiei sociale. Astfel, următoarele aspecte 

necesită revizuiri sau clarificari substanțiale: 

- Înțelegerea a ceea ce înseamnă “structură de economie sociala înființată”, ca indicator de 

realizare imediată 

Asa cum este construit în acest moment, apelul de proiecte pune semn de egalitate între „structură de 

economie socială” și „întreprinderea socială”, iar existența întreprinderii socială este dovedibilă prin simpla 

înființare a unei societăți comerciale, cooperative sau asociații familiale care angajează persoane din grupuri 

vulnerabile. Dincolo de excluderea unor actori importanți pentru economia socială – asociații, fundații, case 

de ajutor reciproc după cum argumentam mai sus, considerăm că asistăm la o îngustare nejustificată a 

modului în care se interpreteaza înțelesul „structurii de economie socială”.  

Astfel, în opinia noastră, coroborată cu toate studiile la nivel european, o întreprindere socială nu este 

neapărat o nouă persoană juridică înființată. Întreprinderea socială este o calitate pe care o dobândește o 

întreprindere, deci o persoană juridică dincolo de momentul înființării, prin îndeplinirea unor criterii agreate în 

acest moment în practică europeană (activități economice în interes general al comunității, independența, 

autonomia decizională, asociere voluntară etc). Pentru exemplificare, o asociație înființată în baza OG 26/ 

2000, care există și funcționează deja de un anumit timp, devine întreprindere socială în momentul în care 

începe să desfășoare activități economice și respectă și celelalte criterii. Așadar, momentul nașterii 

persoanei juridice este anterior momentului nasterii intreprinderii sociale.  

Mai mult decât atât, este și mai greu de crezut că o societate comerciala, care se înființează pentru scopul 

aducerii de beneficii economice (nu sociale) exclusiv pentru cei care o constituie, chiar dacă are angajați 

persoane din grupuri vulnerabile, poate fi considerata întreprindere socială, deci structură de economie 

sociala în înțelegerea acestui apel de proiecte. 

Pe cale de consecință, solicităm reconsiderarea raționamentului care stă la baza identificării „structurii de 

economie sociale înființate” după cum urmează: 

 



  

 

 Includerea în sfera indicatorului „structură de economie sociala” și a asociatiilor și fundatiilor deja 

constituite și care în timpul proiectului vor iniția activități economice cu scop social și vor dobândi 

astfel calitatea de întreprindere socială; 

 Renunțarea la suprapunerea conceptuală și operațională dintre „structura de economie socială 

înființată”, „întreprindere socială” și „persoană juridică nou creată” 

 Concentrarea apelului către acele forme juridice care dețin cele mai multe caracteristici pentru a 

deveni întreprinderi sociale, respectiv asociații, fundații, case de ajutor reciproc, cooperative, și 

eliminarea sau cel puțin impunerea unor criterii de funcționare minimale și pentru formele juridice 

tradițional comerciale, respectiv societăți comerciale, asociații familiale și persoane fizice autorizate. 

 

- În procesul de evaluarea cererilor de proiecte prevalează atingerea indicatorilor din DCI 

privind numărul de structuri de economie socială create și nu sustenabilitatea sau eficiența 

structurilor dupa încheierea finantării. 

Cu toate că se solicită înființarea de întreprinderi sociale și crearea de locuri de muncă, nu există o solicitare 
la momentul aplicării de a prezenta un plan de dezvoltare a întreprinderilor sociale care să joace un rol 
important în evaluarea proiectelor și modalitatea în care aceste afaceri sociale vor fi sustenabile în viitor. 
Cum se poate, astfel, evalua sustenabilitatea celor minim 12 afaceri/respectiv 2 doar pe baza unui buget 
atașat proopunerii de proiect și fără a avea spațiul necesar descrierii acestora în aplicația online? 
 

- Schema de minimis nu este corelată juridic cu Ghidul Condiții Specifice. 
 

Dintre cele două documente propuse spre consultare, niciunul nu descrie o metodologie clară, în ceea ce 

privește transferul de finanțare sau de proprietate pentru întreprinderile nou create, în condițiile în care toate 

cheltuielile sunt realizate de către membrii parteneriatului care pot fi atât ONG-uri, cât și autorități publice. Cu 

toate că salariile pentru angajații din întreprinderi sunt eligibile, ele nu se pot plăti decât de către aplicant sau 

parteneri, respectiv să se înregistreze contractul de muncă în REVISAL. Fiind angajat al aplicantului și 

lucrând în cadrul unei noi entități juridice create, înseamnă că acest angajat face obiectul muncii la negru. De 

asemenea, această prevedere încalcă legislatia anti-dumping. Astfel, dacă toate cheltuielile întreprinderii 

sociale (salarii, echipamente, consumabile, utilități etc.) vor fi facturate către solicitantul finanțării și vor fi 

plătite și înregistrate de acesta în contabilitatea proprie, atunci costul de producție al bunurilor/serviciilor 

comercializate de întreprinderile sociale înființate va fi distorsionat semnificativ. Conform legislatiei în 

vigoare, toate entitățile economice au obligativitatea calculării costului unitar de producție și nu au voie sa 

vândă produsele/serviciile la prețuri mai mici decât costul de producție. Astfel, preluarea cheltuielilor în 

contabilitatea solicitantului diminuează costul de productie, poate scădea artificial prețul de comercializare, 

încălcâ regulile pieței libere. 

De asemenea, obligativitatea ca solicitantul să facă toate plățile și să înregistreze toate facturile anulează 

ajutorul de minimis. Practic solicitantul beneficiază de ajutorul de minimis, realizează investițiile și apoi 

cedează întreprinderii sociale dreptul de a utiliza rezultatele/activele obținute ca urmare a utilizării ajutorului 

de minimis. În aceste condiții Schema de Minimis va fi aplicabilă doar în cazul subvențiilor acordate 

angajațiilor din întreprinderea socială. Cheltuielile pentru avize și/sau echipamente (de ex. casa de marcat 

fiscală, brevete etc.) necesare întreprinderi sociale în faza de înființare nu vor putea fi efectuate deoarece 

acestea nu vor fi recunoscute de către autoritățile din domeniu. 

Propunere:  
Crearea sub schema de minimis a unei noi categorii de cheltuieli Subventie pentru întreprindere socială, 
care sa fie acordată cu titlul de subventie întreprinderii sociale și care să includă cheltuielile conform 
bugetului atașat. În acest fel cheltuielile vor putea fi efectuate în numele întreprinderii sociale. 



  

 

B. Consideraţii privind Ghidul Solicitantului Condiții Specifice DMI. 6.1 Dezvoltarea Economiei 

Sociale   

Propunem următoarele modificări aduse textului Ghidului: 

4. Capitolul 3. Prevederi relevante pentru DMI 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”, propunem  înlocuirea 

paragrafului: 

Economia socială este termenul generic utilizat pentru a face referire la un grup de persoane fizice 

sau juridice care se reunesc pentru a-şi asuma un rol economic activ în procesul de incluziune 

socială, ex. cooperative, întreprinderi sociale, ONG-uri (fundaţii şi asociaţii) şi alte organizaţii care au 

un rol important în activităţi de gestionare unor unităţi de producţie/servicii/ şi care are drept scop 

asigurarea şi menţinerea de locuri de muncă pentru persoanele care fac parte din grupurile 

vulnerabile şi consolidarea unei societăţi incluzive şi coezive, bazate pe înţelegerea şi respectarea, 

la nivel general a drepturilor omului. 

Cu următorul paragraf: 

Economia socială este termenul generic utilizat pentru a face referire la un grup de persoane fizice 

sau juridice care se reunesc pentru a-şi asuma un rol economic activ în procesul de incluziune 

socială, ex. cooperative, întreprinderi sociale, ONG-uri (fundaţii şi asociaţii) şi alte organizaţii care au 

un rol important în activităţi de gestionare unor unităţi de producţie/servicii. 

Prezentul apel are are drept scop asigurarea şi menţinerea de locuri de muncă pentru persoanele 

care fac parte din grupurile vulnerabile şi consolidarea unei societăţi incluzive şi coezive, bazate pe 

înţelegerea şi respectarea, la nivel general a drepturilor omului. 

Justificare: Această modificare este bazată pe definiția Economiei Sociale disponibile la pag. 153 în 

Documentul Cadru de Implementare DCI- versiunea 2013 și va permite utilizarea unei definiții corecte a 

economiei sociale, și prezintă într-un mod clar scopul prezentului apel. 

5. Capitolul 4, secțiunea 4.1. – grupul țintă eligibil, propunem modificarea pct.e din Copii în situaţie de risc 

în Copii peste 16 ani aflați în situaţie de risc.  

 

Justificare: Copiii în situaţie de risc nu fac obiectul prezentului apel, respectiv asigurarea și menținerea 

locului de muncă, deoarece aceștia nu participă direct la schimbul economic și nu sunt angajabili, excepție 

făcând copii peste 16 ani care pot fi angajați ai unei întreprinderi, dar cu respectarea anumitor condiții. 

 

6. Capitolul 4, Secțiunea 4.2. Activităţi eligibile – Activități principale, propunem modificarea textului din: 

9.  Formarea  profesională  a  personalului furnizorilor de  servicii  sociale  (inclusiv ONG-uri şi 

voluntari), care se finalizează cu certificate recunoscute la nivel naţional; 

 În 

9.  Formarea  profesională  a  personalului furnizorilor de servicii sociale  (inclusiv voluntari), care se 

finalizează cu certificate recunoscute la nivel naţional; 

Justificare: Din categoria furnizori de servicii sociale fac parte și ONG-urile acreditate. 



  

 

7.  Capitolul 4.3. Beneficiari (solicitanţi şi parteneri) eligibili: 

a. Includerea în cadrul beneficiarilor eligibili a CAR-urilor, atât de salariați, cât și de pensionari, întrucât 

aceste entități sunt structuri ale economiei sociale și desfășoară activitiăți specifice economiei sociale 

(conform definiției din Atlasul Economiei Sociale 2011).  

b. Având în vedere  caracterul independent în raport cu sectorul public al întreprinderilor sociale
2
 și faptul că 

economia socială este de drep privat, propunem ca aplicanți eligibili să rămână doar structurile economiei 

sociale, respectiv ONG-uri (asociații și fundații), cooperative, CAR-uri etc.,  urmând ca celelalte instituții 

menționate în cadrul acestui capitol să poată fi doar parteneri în cadrul acestui apel. 

8. Capitolul 4  Secțiunea 4.4 Cheltuieli eligibile: 

a.  la pct.7 Subvenţii (ajutoare, premii) și burse propunem adăugarea pct. 7.14 Subvenții pentru 

întreprinderi sociale.  

Justificare: Prezentul apel nu permite transferul de finanțare sau proprietate către întreprinderea socială. 

Trebuie precizat clar modul în care sumele de bani / bunurile etc. pot fi transferate de solicitant către 

întreprinderea socială. Pentru ca alte autorități de management să poata evalua corect o eventuală cerere 

viitoare de ajutor de minimis din partea întreprinderii sociale, aceasta trebuie să aibă înregistrat ajutorul de 

minimis în bilanțul contabil,în contul 475 pt mijloace fixe (sau 132 în cazul ONG-urilor) si 472 pt alte categorii.  

În cadrul acestei cheltuieli vor fi incluse cheltuielile care țin de înființarea întreprinderilor sociale (costurile de 

constituire/ înregistrare a persoanei juridice, achiziție ștampilă rotundă, achiziție casă de marcat fiscală, 

achiziție registru unic de control, achiziție semnatură electronica, taxe pentru autorizațiile de funcționare etc.) 

și dezvoltare a acestora (costuri privind resursele umane, inclusiv cheltuieli specifice serviciilor de SSM și 

medicina muncii, materiale consumabile; cheltuieli de administrație, inclusiv utilități; taxe și cheltuieli 

FEDR***) conform și în corelare cu anexa Model de buget 6.1, secțiunea Detaliere buget conform regulii de 

minimis.  

În acest sens, propunem introducerea în Ordinul care aprobă SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS 

"DEZVOLTAREA ECONOMIEI SOCIALE” a unei completări privind Ordinul MMFPS 1117/2010  art. 7, cu 

subpunctul 7.14  Subvenție pentru  Întreprinderi Sociale, care să includă cheltuielile menționate mai sus.  

9. Capitolul 4  Secțiunea 4.5. Indicatori,  

9.1  pct. (a) Indicatori de realizare imediată (output): (a1) Numărul structurilor economiei sociale înfiinţate, 

propunem înlocuirea termenului atelierelor protejate cu unități protejate. 

Justificare: 

În Ghidul Solicitantului se introduce o confuzie între termenele de ”atelier protejat” respectiv ” unitate 

protejată”, termenul corect care ar trebui folosit, conform Art. 81 din Legea 448/2006 republicata fiind 

de”unitate protejată”.  

Astfel, Articolul 5 din Legea 448/2006 republicată oferă următoarele definiții ale atelierului protejat, respectiv 

unității protejate: 
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”9.atelier protejat - spaţiul adaptat nevoilor persoanelor cu handicap, unde acestea desfăşoară activităţi de 

formare, dezvoltare şi perfecţionare a abilităţilor; poate funcţiona în locaţii din comunitate, în centre de zi, în 

centre rezidenţiale şi în unităţi de învăţământ speciale;”  

”29.unitate protejată autorizată - operatorul economic de drept public sau privat, cu gestiune proprie, în 

cadrul căruia cel puţin 30% din numărul total de angajaţi cu contract individual de muncă sunt persoane cu 

handicap.” 

De asemenea, Articolului 81 din Legea 448/2006 face referire la UNITĂȚI PROTEJATE și nu la ateliere 

protejate: 

 

”1)Unităţile protejate pot fi înfiinţate de orice persoană fizică sau juridică, de drept public sau privat, care 

angajează persoane cu handicap. 

 

 (2)Unităţile protejate pot fi: 

a)cu personalitate juridică; 

b)fără personalitate juridică, cu gestiune proprie, sub formă de secţii, ateliere sau alte structuri din 

cadrul operatorilor economici, instituţiilor publice ori din cadrul organizaţiilor neguvernamentale, 

precum şi cele organizate de persoana cu handicap autorizată, în condiţiile legii, să desfăşoare 

activităţi economice independente.” (Art. 81, Legea 448/2006 republicată) 

 

De asemenea, considerăm că această prevedere să fie integrată și în definiția din ghidul indicatorilor 

POSDRU. 

9.2. pct. (b) Indicatori de rezultat (result), b1) Numărul locurilor de muncă create de structurile economiei 

sociale propunem modificarea paragrafului: 

Locurile de muncă  create de structurile economiei sociale se referă  la angajații întreprinderilor 

sociale (persoane aparținând grupurilor vulnerabile) și manageri ai întreprinderilor sociale. 

Cu textul: 

Locurile de muncă  create de structurile economiei sociale se referă  la angajații întreprinderilor 

sociale  și manageri ai întreprinderilor sociale. Angajat poate fi orice persoană care se află într-un 

raport de muncă cu întreprinderea socială. Cel puțin 50% dintre angajaţii întreprinderii sociale aparţin 

grupului vulnerabil mentionat în Ghidul Solicitantului, condiţii specifice. Numărul de angajaţi care se 

ia în calcul este numărul mediu de angajaţi pe lună. Timpul de lucru cumulat se va calcula pe baza 

normelor efective de lucru din contractele de muncă ale angajaților întreprinderii respective.   

Justificare: În documentul Schema de ajutor de minimis Dezvoltarea Economiei Sociale se confundă 

întreprinderea socială cu întreprinderea de inserţie socială, considerând în mod eronat că doar acesta din 

urmă este întreprindere socială. Definirea angajatului întreprinderii sociale numai din perspectiva persoanelor 

care aparţin grupurilor vulnerabile atrage după sine angajarea prin proiect exclusiv a persoanelor vulnerabile.  

Limitarea la aceste categorii de persoane, pe de o parte va restrânge accesul altor grupuri vulnerabile la 

angajare pe durata schemei de minimis şi în acelaşi timp nu va permite angajarea pe baza unor competenţe 

necesare în intreprinderea socială ci doar pe baza apartenenţei la grupul ţintă. Acest lucru va atrage dupa 

sine piedici în realizarea activităţilor, inclusiv în punerea în aplicare a planurilor de afaceri. Nu toate formele 

economiei sociale au ca obiectiv angajarea termporara sau permanentă pentru inserția pe piața convențială  



  

 

a muncii sau integrarea permanenta în întreprinderea sociala a persoanelor din grupuri țintă vulnerabile. 

Astfel o întreprindere socială poate să funcționeze numai cu persoane care nu fac parte din grupuri 

vulnerabile, cum de altfel se și întâmpla în multe întreprinderi sociale din România, iar din profitul 

întreprinderii se acoperă costurile necesare furnizării serviciilor sociale pentru categorii vulnerabile(de ex. 

centru de zi pentru copii cu dizabilități). Astfel în cazul în care întreprinderea socială are nevoie de persoane 

care au calificare necesară întreprinderii dar care nu fac parte din grupul vulnerabil, salariile acestor 

persoane nu vor putea fi incluse în schema de ajutor de minimis.  

10. Capitolul 4  Secțiunea 4.6 Incidența ajutorului de minimis, pct. 4.6.2 cheltuieli eligibile propunem 

modificarea paragrafului: 

Toate cheltuielile în cadrul proiectului vor fi angajate și plătite de membrii parteneriatului, și nu de 

întreprinderile sociale înființate/dezvoltate. 

Cu textul 

Cheltuielile din cadrul proiectului ce vizează înființarea și/sau dezvoltarea Întreprinderilor sociale, 

conform propunerii de buget secțiunea Detaliere buget conform regulii de minimis, pot fi angajate și 

plătite de către întreprinderile sociale înființate/dezvoltate prin subvențiile acordate Î.S. de către 

membrii parteneriatului în baza mențiunilor prezentului ghid (Secțiunea 4.4 Cheltuieli eligibile, pct.7 

Subvenţii și burse, 7.14 Subvenții pentru întreprinderi sociale). 

 

11. Capitolul 4  Secțiunea 4.6 Incidența ajutorului de minimis, completarea pct.4.6.3 Cerințe de raportare 

după cum urmează: 

Veniturile înregistrate în perioada implementării proiectului de către beneficiarii ajutorului de minimis, 

respectiv întreprinderile sociale înființate/dezvoltate în cadrul unui proiect finanțat prin prezenta 

cerere de propuneri de proiecte, nu sunt considerate venit în proiect. Beneficiarii  finanțării  

nerambursabile  (semnatarii  contractelor  de  finanțare  cu  OI POSDRU) au obligația evidențierii 

acestor venituri în documentele de raportare și de a face dovada că acestea fac parte din patrimoniul 

întrepriderii sociale în vederea asigurării sustenabilității acestora pentru cel puțin 6 luni de la 

încheierea perioadei de implementare a proiectului. 

Justificare: Această schemă se referă la sprijinirea inițierii și dezvoltării de activități economice generatoare 

de venit, așadar este de așteptat ca pe parcursul proiectului întreprinderea socială să genereze venit/profit 

pentru a demonstra sustenabilitatea. Obligativitatea de a restitui venitul contravine legislației din domeniu( 

HG 1164/2007 provind acordarea acordarea de ajutoare de minimis pentru dezvoltarea sau modernizarea 

întreprinderilor, cu modificările și completările ulterioare) care nu prevede nicio restricție cu privire la 

activitatea entității juridice pe durata proiectului.  

  

  



  

 

C. Consideraţii privind Schema de Ajutor de Minimis Dezvoltarea Economiei Sociale:  

Propunem următoarele modificări aduse textului Ghidului: 

12. Eliminarea  Art. 2, lit. d) Legea nr. 346/2004. 

Justificare: Legea menționată limitează definirea întreprinderii la societăţi comerciale, societăţi cooperative, 

persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent şi asociaţii familiale autorizate și 

exclude entităţi recunoscute la nivel european ca fiind întreprinderi sociale: asociaţii şi fundaţii, case de ajutor 

reciproc, inclusiv cele ale pensionarilor (vezi Observații generale). Păstrarea acestui subpunct obligă la 

introducerea unor noi subpuncte care să facă referire la legislația specifică tuturor formele juridice eligibile în 

cadrul schemei de ajutor de minimis. 

13. Articolul 3: 

 

13.1. modificarea lit. c).  dupa cum urmează:  Economia socială este termenul generic utilizat 

pentru a face referire la un grup de persoane fizice sau juridice care se reunesc pentru a-şi 

asuma un rol economic activ în procesul de incluziune socială, ex. cooperative, întreprinderi 

sociale, ONG-uri (fundaţii şi asociaţii) şi alte organizaţii care au un rol important în activităţi 

de gestionare unor unităţi de producţie/servicii.   

Justificare: Conceptul de economie socială desemnează multitudinea iniţiativelor colective cu scop social ce 

se desfăşoară între graniţele sectorului public şi cel privat de afaceri. Scopul social al activităţii economice nu 

se referă exclusiv la furnizarea de servicii sociale, aşa cum ar putea indica termenul, ci vizează finalitatea 

socială a unei diversităţi de activităţi ce au  drept scop satisfacerea unor nevoi individuale, de interes mutual 

sau general.  

13.2. modificarea  lit.d) după cum urmează:  

i) Întreprinderea socială  este acea structură a economiei sociale care îndeplinește următoarele criterii:  

a) Realizează activități economice în interesul general al comunitatii sau în interesul colectiv al 

membrilor;  

b) Distribuie maxim 40% din valoarea excedentului sau profitului rezultat;   

c) se obligă, prin actele de infiintare și functionare, să transmita bunurile ramase în urma lichidării 

către una sau mai multe întreprinderi sociale;  

d) Aplică principiul echității sociale față de angajați, asigurând nivele de salarizare echitabile, între 

care nu pot exista diferențe care să deapășească raportul de 1 la 8.  

e) Asigură un management și proces decizional transparent, democratic şi participativ în realizarea 

obiectivelor individuale sau de grup;  

f) Are autonomie de gestiune și independență față de autoritățile publice;  

g) Funcționează pe baza autonomiei decizionale în procesele de numire și revocare a organelor de 

conducere, de punere în executare şi de control al propriilor activităţi (conform Rezoluţiei 

Parlamentului European din 19 februarie 2009 referitoare la economia socială). 

 

ii) Întreprinderile sociale se pot încadra în următoarele categorii de persoane juridice: a) societăţi 

cooperative de gradul 1; b) cooperative de credit; c) asociaţii şi fundaţii; d) casele de ajutor reciproc ale 

salariaţilor; e) casele de ajutor reciproc ale pensionarilor; f) orice alte categorii de persoane juridice care 

indeplinesc cumulativ criterile expuse mai sus.  



  

 

iii) Întreprinderile sociale desfășoară activități în domenii cum ar fi: protecție și servicii sociale, ocupare, 

sănătate, activități financiare, consum etic și solidar, dezvoltare rurală, construcții, educație și formare, 

cultură, sport și activități recreative, protecţia mediului, menţinerea tradiţiilor și protejarea patrimoniului 

natural și cultural. 

Justificare: 

Abordarea procedurii este complet eronată în sensul în care încurajează înfiinţarea de societăţi comerciale şi 

persoane fizice autorizate care NU SUNT sunt întreprinderi sociale, excluzând în acelaşi timp forme juridice 

de tipul asociaţiilor şi fundaţiilor, care SUNT recunoscute în toate documentele europene de politică publică 

şi literatura de specialitate, ca fiind întreprinderi sociale structuri ale economiei sociale. .  

Tipologia de întreprindere vizată de SAM DES restrânge sensul întreprinderii aşa cum este el înţeles la nivel 

european.  Astfel, în conformitate cu  Recomandarea Comisiei Europene 2003/361/ EC, o întreprindere este 

orice formă de organizare a unei activități economice, indiferent de forma sa juridică, incluzându-se astfel și 

persoanele care lucrează pe cont propriu și afacerile de familie implicate în activități de meșteșugărie sau de 

alt tip, precum și asociatiile angajate în mod regulat în activități economice.  

Conform legii Lege nr. 346 din 14/07/2004, privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi 

mijlocii, la care face referire procedura, prin întreprindere se înţelege orice formă de organizare a unei 

activităţi economice, autonomă patrimonial şi autorizată potrivit legilor în vigoare să facă acte şi fapte de 

comerţ, în scopul obţinerii de profit, în condiţii de concurenţă, respectiv: societăţi comerciale, societăţi 

cooperative, persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent şi asociaţii familiale  

autorizate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.După cum arătam și mai sus, prin această definiţie sunt 

excluse entităţi recunoscute la nivel european ca fiind întreprinderi sociale: asociaţii şi fundaţii, case de ajutor 

reciproc, inclusiv cele ale pensionarilor. 

Definiţia întreprinderii sociale dezvoltată de Reţeaua decercetare EMES şi unanim acceptată la nivel 

european, exclude din cadrul întreprinderilor sociale societăţile comerciale angajate în proiecte sociale sau 

iniţiativele sociale individuale, recunoscând în acelaşi timp rolul important pe care firmele îl pot avea în 

susţinerea întreprinderilor sociale sau  importanţa unor lideri vizionari în coagularea acțiunilor colective. 

Conform Rezoltuţiei Parlamentului European din 19 Februarie 2009, referitoare la economia socială 

întreprinderea socială este caracterzată prin următoarele trăsături: 

a) Supremația democrației, a participării actorilor sociali, a persoanei și obiectivelor sociale 

asupra capitalului  

b) Solidaritate și responsabilitate colectivă 

c) convergenţa dintre interesele membrilor asociați şi interesul general;  

d) control democratic asupra activităţilor exercitat de membrii organizației/întreprinderii;  

e) asocierea voluntară şi deschisă în formele de organizare;  

f) autonomia de gestiune şi independenţa faţă de autorităţile publice;  

g) Alocarea celei mai mari părți a excedentului financiar pentru atingerea obiectivelor de 

dezvoltare durabila și furnizare de servicii membrilor în conformitate cu interesul general. 

 
În textul procedurii nu există niciun fel de referire de natura să demonstreze îndeplinirea trăsăturilor 

menţionate în Rezolutia Parlamentului European sau alte documente europene. În acest fel, schema de  



  

 

minimis propusă este în afara domeniul economiei sociale şi devine o schemă de minimis pentru crearea sau 

dezvoltarea întreprinderilor care angajează persoane defavorizate.  

De asemenea, conform 2_Regulamentul UE nr.  346 din 17.04 2013 privind antreprenoriatul social, 

Întreprinderile sociale includ o gamă largă de întreprinderi, cu diferite forme juridice, care oferă servicii sau 

bunuri sociale persoanelor vulnerabile, marginalizate, dezavantajate sau excluse. Aceste servicii cuprind 

accesul la locuințe, îngrijiri medicale, asistență pentru persoanele vârstnice sau cu handicap, îngrijirea 

copiilor, accesul la servicii de ocupare a forței de muncă și de formare profesională, precum și gestionarea 

dependenței. Întreprinderile sociale includ, de asemenea, întreprinderi care utilizează o modalitate de 

producție de bunuri sau servicii care integrează un obiectiv social, dar ale căror activități pot cuprinde alte 

bunuri și servicii decât cele sociale. Aceste activități pot include integrarea socială și profesională prin 

accesul la servicii de ocupare a forței de muncă pentru persoanele dezavantajate, în special, din cauza 

calificării insuficiente ori a problemelor sociale sau profesionale care duc la excludere și marginalizare. 

Aceste activități pot privi și protecția mediului, cu un impact social, precum activități de combatere a poluării, 

de reciclare sau de asigurare de energie regenerabilă. 

13.3. lit.e) după cum urmează : angajat al întreprinderii sociale  poate fi orice persoană care 

se află într-un raport de muncă cu întreprinderea socială. 

Justificare: În documentul Schema de ajutor de minimis Dezvoltarea Economiei Sociale se confundă 

Întreprinderea socială cu întreprinderea de inserţie socială, considerând în mod eronat că doar acesta din 

urmă este întreprindere socială. , aşa cum este caracterizată în dezbaterile privind Legea Economiei Sociale.  

Definirea angajatului întreprinderii sociale numai prin persoanele care aparţin grupurilor vulnerabile atrage 

după sine angajarea prin proiect exclusiv a persoanelor vulnerabile. Limitarea la aceste categorii de 

persoane, pe de o parte va restrânge accesul altor grupuri vulnerabile la angajare pe durata schemei de 

minimis şi în acelaşi timp nu va permite angajarea pe baza unor competenţe necesare în intreprinderea 

socială ci doar pe baza apartenenţei la grupul ţintă. Acest lucru și va atrage dupa sine piedici în realizarea 

activităţilor, inclusiv în punerea în aplicare a planurilor de afaceri. Nu toate formele economiei sociale au ca 

obiectiv angajarea temporara sau permanenta  pentru insertia pe piata conventiala a muncii sau  integrarea 

permanentă în întreprinderea socială a persoanelor din grupuri țintă vulnerabile. Astfel, în cazul în care 

întreprinderea socială are nevoie de persoane care necesită o calificare de lungă durată (studii medii sau 

studii superioare de specialitate) acest lucru nu poate fi inclus în schema de ajutor de minimis. 

13.4. lit.g) după cum urmează Structură a economiei sociale este organizația care derulează 

activități de economie socială în sensul definiției din Documentul Cadru de 

Implementare(DCI). 

 

14. Modificarea Articolului 4.) după cum urmează: Obiectivul prezentei scheme îl constituie dezvoltarea 

întreprinderilor sociale – dezvoltarea şi promovarea unor activităţi şi servicii generatoare de venit pentru 

a ajuta persoanele excluse social sau cele expuse riscului de excluziune socială să se integreze sau 

reintegreze pe piaţa muncii, în întreprinderile economiei sociale şi/sau în economia formală – și 

promovarea economiei sociale (cooperative, mutalităţi, fundaţii, asociaţii şi alte organizaţii non-profit) ca 

un instrument flexibil şi durabil pentru dezvoltarea economică şi crearea de locuri de muncă la nivel 

regional şi local. 

 



  

 

Justificare: Întreprinderea socială este calificarea unei persoane juridice care cuprinde entități diverse 

precum: entităţi neguvernamentale (asociaţii, fundaţii, culte), cooperative, mutualităţi, alte forme juridice – de 

ex. întreprinderi mici sau mijlocii care îndeplinesc anumite condiţii). Organizaţiile de voluntariat sunt în 

general considerate ca făcând parte din categoria organizatiilor neguvernamentale. Scopul activităţilor 

întreprinderilor sociale ESTE de a derula activități economice și de a genera VENIT,  nu PROFIT. 

15. Completarea Art. 6) , punctul 6 după cum urmează:  

Activitățile aferente înfiinţării şi dezvoltării de structuri ale economiei sociale, inclusiv activitățile 

aferente producerii de bunuri, prestări de servicii sau realizării de lucrări de către acestea. 

Justificare:Pentru a permite dezvoltarea afacerii, considerăm că este obligatoriu ca în ghid să se specifice 

faptul că vor fi eligibile activităţi aferente realizării investiţiei iniţiale în întreprinderea socială. 

 

 

Ne exprimăm disponibilitatea spre dialog și dezbatere a propunerilor formulate și reiterăm necesitatea 

revizuirii documentelor menționate în vederea menținerii scopului primordial al apelului de proiecte, 

Dezvoltarea Economiei Sociale. 

Cu deosebită considerație, 
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