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Contextul pentru dezvoltarea 
economiei sociale  



Temeiul unui stat e munca... 
bogatia unui popor nu sta in 
bani, ci iarasi in munca. 
 
Mihai Eminescu 
 

Economia sociala in Romania – 
Agenda pentru ocupare si 
combaterea saraciei  

http://www.google.ro/imgres?start=155&sa=X&biw=1280&bih=899&tbm=isch&tbnid=2A5Fq9DPRO0IhM:&imgrefurl=http://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/somerii-care-refuza-ofertele-de-munca-vor-pierde-indemnizatia--12133.html&docid=3orIaQ5ldahsLM&imgurl=http://www.ziaruldeiasi.ro/app/gethumb.details.php?id=20171&w=424&h=281&w=424&h=281&ei=ubgcUp2xF8Pw4QTTv4GACQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:62,s:100,i:190&iact=rc&page=7&tbnh=171&tbnw=250&ndsp=26&tx=108&ty=70


1. Rata redusa de ocupare (60%) – numar mic de locuri 
de munca in Romania – emigrare 

Obiectivul de 70 % stabilit pt.  

Strategia Europa 2020? 

2. Precaritatea ocuparii –  

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

Neocuparea – principala cauza a excluziunii sociale 

3. Rata mare a saraciei – excluziunea – multiple fatete – 
saracia celor ce muncesc - excluziunea financiara  

PROBLEME ECONOMICO - SOCIALE CHEIE  Poate 
contribui economia sociala? 



Probleme - ocupare 

 Calitatea serviciilor de ocupare  în sectorul public 
scăzută. 

 Capacitatea administrativă redusă nu permite 
formularea eficientă de politici active în domeniul 
pieței forței de muncă (furnizarea de servicii de 
calitate), nici o bună integrare a politicilor active și 
pasive .  

 Participarea adulților la programele de învățare pe 
tot parcursul vieții – formare profesionala stagnează 
în continuare la niveluri foarte scăzute - sub 2% în 
2011, considerabil sub media UE 9 %.  
Sursa: Recomandarile Consiliului European privind  Programul național de reformă al României pentru 2013 - aviz privind 
Programul de convergență al României pentru perioada 2012-2016 

 



- 0,3% din PIB cheltuit cu masurile de ocupare,  
- cea mai mica pondere din UE  
- de 5 ori mai putin decat de media europeana de 2,14% 
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Copii in 
familie sau 

in 
plasament 

inclusiv 
copii cu 

handicap; 

50,09

Persoane 
cu 

handicap 
9,97

Ajutoare 
pentru 

incalzire 
21,57

Familia 
7,76

Servicii 
sociale din 

bugetul 
central 

0,26

Ponderea cheltuielilor publice de la bugetul 
central pe prestatii si servicii / tipuri si categorii 

de beneficiari (%) ian 2010

Sursa MMFPS 

prelucrare FDSC

Ponderea foarte mica (0,26%) 
alocata serviciilor fata de prestatii  

• Rata redusă de utilizare a serviciilor de asistență socială,  
acoperirea scăzută și insuficienta lor adecvare  submineaza 
capacitatea acestora de a reduce sărăcia.  

• În domeniul asistenței sociale, multe acte legislative adoptate  
- acestea trebuie  combinate sistematic cu măsuri de activare.  

• Rezultatele din punerea în aplicare a Strategiei naționale 
privind integrarea romilor sunt modeste.  

• Este necesară îmbunătățirea coordonării dintre diferitele părți 
interesate pentru punerea în aplicare eficace a strategiei, 
inclusiv a alocării finanțării. 

Sursa: Recomandarile Consiliului European privind  Programul național de reformă al României pentru 2013 - aviz privind Programul de convergență al României 
pentru perioada 2012-2016 



Contextul in Romania 
Economia sociala 

 
 insuficient 
cunoscuta  

 

•  lipsa datelor si analizelor 
necesare  elaborarii de politici 
publice,  acte normative 
adecvate 

 

insuficient 
recunoscuta  

•inexistenta unor mecanisme de dialog social /civil 
adecvate, diversitatea  

Reglementare 
 

•Incercari de reglementare neadecvate 

  
Economia sociala – o oportunitate 

insuficient valorificata 
 



• 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 sau quasi publice 
noi  (integrare in munca, 
servicii sociale) 

• Piete private noi  

 bottom of pyramid  

 consum solidar – free trade, 
ASAT 

 economisire – investitii 
solidare 

• Forme legale noi ? 

1 Economie sociala 
– “vechea 
economie sociala” 

2 Intreprinderi  sociale / 
antreprenoriat social 

“noua economie sociala” 



Antreprenoriat social  

Economie sociala 

Franta, Spania, 
Portugalia, Italia, 

Belgia 



Antreprenoriat social 

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 





Facilități  
în statele membre 



Reglementări specifice  
economie socială –  

întreprinderi sociale 



Actorii 

Ce fel de 
stat al 

bunăstării? 

Autorităţi si 
institutii publice  

- finantatori si 
furnizori  

Furnizori privaţi 
forprofit – 
servicii de 
ocupare 

Economia sociala 
Ca angajator, 

Ca furnizor de 
servicii 



Economia sociala – Agenda 2014-2020 

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 în aceste 
politici 

- întreprinderile sociale de inserţie   
- cooperative de lucratori - ale grupurilor 

dezavantajate  
- Intreprinderi multi-stakeholder cu implicarea 

autorităţilor locale – externalizarea unor servicii 
publice  catre cooperative create pentru a 
integra de ex. beneficiarii de VMG 

- organizații mutuale de asigurări sociale si de 
sănătate); 

 



Economia sociala – Agenda 2014-2020 

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

5. Promovarea mai accentuata a organizatiilor care 
asigura acces la finantare CARuri si microcreditare si 
si asigurări – fonduri mutuale de asigurări 



Agenda Coalitiei – Legea economiei sociale 
Puncte principale  

 Distributia profitului limitata explicit și 
“blocarea patrimoniului” – asset lock  

 Criterii clare pentru intreprinderea sociala  

- Distributia profitului ex-post – sub 10% (cf. practicii 
europene); ex-ante salariile 1:8 

- Misiunea socială explicită 

 Măsuri de sprijin clare pentru IS si IIS 

 Cadru de dialog instituțional - Comisia 
Economiei Sociale  

 



Agenda  
 Definitie clara si corecta 

 

ECONOMIA SOCIALA 

INTREPRINDERI 
SOCIALE 

INTREPRINDERI 
SOCIALE DE INSERTIE 

ECONOMIA SOCIALA = 
intreprindere sociala 

INTREPRINDERI SOCIALE DE 
INSERTIE 

Noi Minister 



Agenda Coalitiei – Măsuri de sprijin ES 

 Fiscale – minime – Taxe locale pe terenuri și 
clădiri, TVA 

 Achiziții publice  

Achiziții sociale – contracte rezervate 

 Finanțare directă – ajutor de stat 

 Subvenționare locuri de muncă pentru 
Întreprinderile sociale de inserție 


