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1. Rata redusa de ocupare – numar mic de locuri de 
munca in Romania - emigrare 

2. Precaritatea ocuparii – Ex. lucratori agricoli – 
agricultori de semi/subzistenta peste 2,5 mil. peste 
800.000 lucratori familiali neremunerati – Ocupare 
in economia informala (fara asigurari sociale si de 
sanatate)  

3. Rata mare a saraciei – excluziunea – multiple fatete 
– saracia celor ce muncesc - excluziunea financiara – 
importanta creditului pentru auto-ocupare  

4. Disparitati crescande – rural/urban, regiuni 
sarace/regiuni bogate  

PROBLEME ECONOMICO - SOCIALE CHEIE la a 
caror rezolvare poate contribui economia sociala 



1. Lipsa accesului la finantare  atat pentru  faza de start-up cât 
şi pentru dezvoltare  

Instrumente de finantare - creditare specializate - fonduri de 
investiţii în întreprinderi sociale, bănci etice sau instrumente de 
finantare de tip nerambursabil sau dezvoltarea unor sisteme 
proprii – cooperative /CAR de gradul II.  

2. Insuficiente servicii suport de consultanţă şi formare 
adecvate 

Putine servicii de formare şi consultanţă specializate care să 
acompanieze aceste întreprinderi de la lansarea unui proiect 
antreprenorial. Retele cu capacitate insuficienta de a acorda 
astfel de servicii. 

 

Probleme cheie ale actorilor economiei sociale  



3. Piete de desfacere – dificultati de accesare, marketing, 
promovare,  

- inexistenta pietelor (piete mixte de servicii de interes general, 
achizitii publice rezervate) 

• Intreprinderile sociale din domeniul productiei de bunuri si 
servicii de consum au dificultati in a accesa piete in general 
din cauza dimensiunilor mici, in unele cazuri a concurentei 
exercitate de piata neagra (mestesuguri, produse alimentare 
traditionale),  lipsei expertizei si resurselor de marketing si 
promovare, a unor probleme specifice de competitivitate. 

• In domeniul serviciilor de interes general - al serviciilor 
sociale cu precadere - inexistenta unei piete reale de servicii 
in care autoritatile publice locale sa cumpere servicii de la 
furnizorii privati, actori ai economiei sociale.  

 

Probleme cheie ale actorilor economiei sociale  



1. Dezvoltarea întreprinderilor sociale - imbunatatirea performantelor 
economice si sociale (dezvoltarii capacitatii de productie sau furnizare servicii) 
ale IS în domeniile prioritare 

• integrare în muncă (intreprinderi de insertie pentru lucratori defavorizati si 
unitati protejate),  

• acces la finanţare (micro-credite)  pentru grupuri vulnerabile pentru 
activitati antreprenoriale individuale sau de grup – intreprindere sociala 
(Solicitanti posibili – CARurile, fondurile de micro-creditare non-profit sau 
specializate, cooperative de credit rural, furnizori de servicii de ocupare – 
masuri active),  

• servicii de interes general - servicii sociale şi de ocupare (Solicitanti 
furnizorii - CARPuri fara autorizare),  

• dezvoltare locală - dezvoltare durabilă şi industrii verzi – intreprinderi 
comunitare, parteneriate APL – ONG, incl. organizaţii asociative rurale din 
domeniile agricol şi silvic (se poate avea in vedere si sprijinirea dezvoltarii 
unor fonduri mutuale de asigurari sociale si de sanatate pentru grupuri 
excluse ca agricultorii de subzistenta si semi-subzistenta) 
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Cum?  

• Prin sprijinirea unor instrumente de finantare specializate si pe 
cat posibil durabile –, fonduri de investitii specializate, fonduri 
de microcreditare (model Jasmine), scheme de finantare 
europeana de tip Global Grants, scheme de ajutor de minimis 
etc. dedicate fiecaruia dintre domeniile de mai sus  

• Finantarea se va face pe baza de planuri de afaceri si cu 
acordarea unui mix de suport asistenta tehnica si financiara 
sau Scheme de vouchere pentru intreprinderi pe tipuri de 
costuri – ex. Intreprinderi de integrare in munca vouchere 
pentru costuri salariale.  

• Cresterea procentului FEDR de la 15% la 50% pentru 
intreprinderile sociale implicate in producatia de bunuri si 
servicii 
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2. Formare si consultanţă dedicată capacităţii instituţionale şi de 
afaceri a IS 
3. Stimularea parteneriatelor public - private pentru dezvoltarea 
economiei sociale 
4. Stimularea dezvoltarii unor piete de desfacere  
– promovarea achizitiilor rezervate de bunuri si servicii de la 
intreprinderi sociale de catre APL 
- pentru serviciile de interes general (sociale si de ocupare) - 
finantarea unor scheme de tip global grant pilot la nivel teritorial – 
local – marile orase, judetean, regional prin care se face 
externalizarea de  servicii catre furnizori privati din cadrul economiei 
sociale sau  vouchere pentru beneficiarii de servicii care pot cumpara 
de pe piata localasi  - experimentarea unor noi relatii de tip 
contractual cu acestia  
- canale de marketing si promovare adecvate nevoilor intreprinderilor 
sociale 
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5. Finantarea de actiuni de cercetare si inovare in domeniul 
economiei sociale - crearea de instrumente de culegere periodica a 
datelor privind contributia adusa la dezvoltarea tarii, inclusiv 
pondere locuri de munca create, fiscalitate, PIB s.a. 

6. Elaborarea de strategii la nivel national si regional privind 
dezvoltarea economiei sociale, corelate cu politicile publice in 
domeniu si reglementarea cadrului legislativ de functionare si 
fiscalitate a structurilor de economie sociala 

7. Promovarea economiei sociale in Romania – informare si 
constientizare, educatie in spiritul unei economii sociale si solidare  
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1. Incluziune socială şi combaterea sărăciei (20%), alaturi de 
ocupare au devenit o prioritate in Europa 2020 

Prioritate distincta de investitii FSE 
În cadrul obiectivelor tematice […], FSE sprijină următoarele 
priorități de investiții: 
(c) promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei prin: 

(v) promovarea economiei sociale și a întreprinderilor sociale; 
Regulamentul CE privind FSE 
1. Fondurile UE pentru agricultura si dezvoltare rurala – prioritatea de 

promovare a  asocierii agricultorilor de semisubzistenta,  
2. Comunitati unde exista bunuri comune / bunuri publice in 

management comunitar – obsti in toate zonele de munte, asociatii 
de pasunat si legea pasunilor, ONGuri ecologice – custozi in ariile 
protejate, organizatii religioase – culte, APL interesate in 
dezvoltarea unor intreprinderi comunitare 

Oportunitati pentru economia sociala 
2014 – 2020 



Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013  “ Investeşte în oameni!” 

Politici 
publice 

Cercetare 

 

 

Consultanță 
și formare 

 
Promovare 

Institutul de Economie Socială 
 Un centru de resurse pentru 

ONGuri, cooperative, case de 
ajutor reciproc, asociații de 
producători agricoli și 
proprietari de păduri din 
România și pentru toți actorii 
interesați de domeniul 
economiei sociale. 

 Membru GECES – Grupul 
de Experti ai CE pentru 
Economie sociala  





1. Ce a incercat POSDRU 2007-2013 in 
domeniul economiei sociale? 

2. Ce a reusit pana acum – o privire in 
apropierea sfarsitului de drum  

3. Idei pentru urmatoarea perioada de 
programare 2014 - 2020 



Alocat 
9% 

Economia sociala  
A fost o prioritate  

pentru FSE in Romania  
in perioada 2007-2013 

Domeniu major de 
interventie DMI 6.1 

Dezvoltarea economiei 
sociale  



Strategia POSDRU 2007-2013   
fata de economia sociala  

Limitata 

 

 

Economia socială = intreprinderi sociale care 
integreaza in munca grupurile vulnerabile 

 

 



Strategia programului –  
indicatori cheie 

 
 

Indicator Valoare totala 
pana la sfarsitul  
programului 

Valoare calculata 
pentru suma 
contractata 

Numărul 
structurilor 
economiei sociale 
înfiintate 

Tinta 830 290 

Realizat pana in 
2011 

144 
(48%) 

Numărul locurilor 
de muncă create 
de structurile 
economiei sociale  

Tinta 5000 1750 

Realizat pana in 
2011 

274 



Strategia programului – obiective si operatiuni 

Putin centrata pe dezvoltarea de intreprinderi sociale – 
mai mult masuri suport 

Un singur obiectiv -  dezvoltarea structurilor economiei sociale –
activităti si servicii generatoare de profit/venit pentru 

integrarea persoanelor excluse sau in risc de excluziune 

socială să se integreze pe piata muncii,  

O operatiune - servicii de consiliere si informare si schimbul de 

experientă în domeniul economiei sociale; 

Restul – Promovare - sensibilizare; Formare – grupuri vulnerabile 
si specialistii din servicii sociale; mecanisme si instrumente 
necesare?; Sprijinirea parteneriatelor între actorii relevanti  

Extinderea domeniului 

Una din operatiuni are in vedere Dezvoltarea instrumentelor si 
metodelor adecvate pentru furnizarea serviciilor sociale;  



Implementare DMI  
Dezvoltarea economiei sociale 

• 5 apeluri de proiecte – 2 de granturi si 3 de 
proiecte strategice 

• 2112 proiecte depuse – majoritatea de tip 
grant – 92% 

• Doar 14% din proiectele prezentate (296) au 
fost evaluate  

• 59 proiecte contractate in valoare totala 
(eligibila) de 630 mil Ron ~ 150 mil Euro –  

Contractat 35% din total alocat 

 

 

 

 

630,656,866 



POSDRU 2007-2013 -ECONOMIA SOCIALA  
Cateva observatii preliminare 

1. A permis experimentarea mai multor 
abordari – Ex.proiecte initiate de ONGuri, 
autoritati publice locale primarii, servicii 
sociale publice sau Autoritati publice 
centrale cu mandat in domeniul excluziunii – 
romi, femei, detinuti, persoane cu adictii 

2. A permis popularizarea , cercetarea -  
culegerea primelor date din teren si 
dezbaterea conceptelor cheie  



3. Nu exista evaluari ale proiectelor finantate 
Evaluarea intermediara a POSDRU  avut un 
singur comentariu legat de DMI 6.1 

«Aparent nu sunt probleme... Se pare ca in 
legislatia romaneasca exista o lipsa de claritate 
cu privire la conceptul de economie sociala si la 
practica acestuia». 

care a generat ideea ca este necesara o lege 
pentru a clarifica domeniul! 

POSDRU 2007-2013 -ECONOMIA SOCIALA  
Cateva observatii preliminare 


