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Economia sociala 
• Include forme de organizare și/sau juridice ale 

intreprinderilor cum ar fi: cooperativele, 
societăţile mutuale, asociaţiile, fundaţiile;  

• Un model de intreprindere care nu se poate 
caracteriza nici prin dimensiuni, nici prin 
sectoarele in care iși desfășoară activitatea ci 
prin respectarea unor valori comune 

• Alte denumiri „economie solidară”și „al treilea 
sector;  

• Peste tot in Uniunea Europeană există entitati 
cu caracteristici comparabile; 

[1] Rezolutia Parlamentului European din 19 februarie 
2009 referitoare la economia socială (2008/2250(INI)) 



Concepte 

• Grupeaza diferite tipuri de 
organizatii: cooperative, 
organizatii de ajutor reciproc / 
mutualist, asociatii si fundatii 

• Sinonim uneori cu sectorul 
tertiar – neguvernamental 

• Include si organizatii care nu 
joaca un rol economic de ex.  
advocacy si participare 

• Scop social – nevoi generale 
sau ale comunitatii 

• Furnizarea de bunuri si servicii 
de interes general intr-un mod 
antreprenorial/ economic 
viabil 

“Vechea” economie sociala 
2 Intreprinderi  sociale / 

antreprenoriat social 
“noua economie sociala” 

• Caracter non-profit (total sau partial) 
• Dimensiune colectiva  si  model de guvernanta 

participativ 



De ce apare economia sociala? 

• Esecul mecanismelor de piata  
• Esecul autoritatilor si politicilor publice -  
recunoasterea intreprinderilor sociale prin 
cadre de politici publice care stimuleaza 
aparitia intreprinderilor de economie 
sociala  (welfare mix) – Servicii sociale, 
integrare in munca 
•Motivatia intrinseca a fondatorilor si a 
angajatilor si existenta capitalului social: 
incredere reciproca si institutionala 
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Economia sociala in Romania –  
Date principale Anul financiar 2010 

• Numar de organizatii – 31.152  
(fara asociatiile de proprietari) 

6,4% de numarul total de intreprinderi inregistrate 

• Total venituri  

7.601 mil. RON / 1.805 mil Euro 

Comparabil cu industria lemnului sau confectii 

• Numar de salariati – 100,335 

2,3% din forta de munca salariata in Romania 

Comparabila cu sectoare economice -   

intermedierea financiara si asigurari 
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Economia sociala din Romania –  
Venituri RON 2000-2010 
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Economia sociala in 

Romania – 
Personalul salariat 
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  Numarul de membri in 
cooperative de consum a scazut 
de  30 ori -  de la 655.000 in 
1989 la mai putin de 28.000 

 Numarul de membri in 
cooperative mestesugaresti – 
de lucratori a scazut de la 
430.000 la 58.000  

Cooperativele 

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

1992 1995 2000 2005 2007 2008 2009

Personalul angajat in cooperative 
in Romania 1992-2009 

6550000
6500000

2734416

1354269

35029 33196 30883 29642 27823

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

1989 1991 1996 2000 2005 2006 2007 2008 2009

Numar membrii

Membership in 

comsumer coops 

1989 - 2009 



Cooperativele in UE 
• 250,000 cooperative in UE detinute de 163 mil. cetateni (1 din 

fiecare 3 cetateni UE sunt membri ai unei coop) angajeaza 5.4 mil.  
persoane. 

• Cota de piata a cooperativelor   
- agricultura - 83% in Olanda, 79% in Finlanda, 55% in Italia si 50% in 

Franta,  
- silvicultura  (60% in Suedia si 31% in Finlanda)  
- sector bancar (50% in Franta, 37% in Cipru, 35% in Finlanda, 31% in 

Austria)  
- comert retail (cooperative de consum - 36% in Finlanda si 20% in 

Suedia) 
- farmacii si servicii medicale  (21% in Spania si 18% in Belgia 
In Italia cooperativele reprezinta 15% din ansamblul economiei  
In ultimii ani cooperativele s-au extins si in domeniul serviciilor de 

interes general cum ar fi educatie, transport public, furnizarea 
energiei electrice. 



Casele de ajutor reciproc – uniuni de credit 

• Cea mai veche instituţie din categoria caselor de ajutor 
reciproc a fost Societatea Generalǎ a Funcţionarilor Publici 
infiinţata în anul 1882.  

• În anul 1949 regimul comunist a preluat toate casele de ajutor 
reciproc şi le-a subordonat sindicatelor 

• Case de ajutor reciproc ale  pensionarilor şi asistaţilor social  
înfiinţate cf. Legii 540/2002  (CARP) sunt organizatii cu caracter 
civic, cu scop de caritate, de intrajutorare mutuala si de 
asistenta sociala.  

• Scopul principal al acestora este acordarea de împrumuturi 
rambursabile şi ajutoare nerambursabile.  

• CARPurile prestează de asemenea diverse servicii membrilor la 
preţuri reduse folosind munca unor pensionari membri ai 
casei, contribuind astfel în mod eficient la îmbătrânirea activă 
şi la îmbunătăţirea accesului la servicii a unor categorii 
defavorizate.  



Casele de ajutor reciproc – uniuni de credit 
 Case de ajutor reciproc ale  salariatilor sunt înfiinţate cf. Legii 

122/1996 şi modificările ulterioare reglementează regimul 
juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor.  

• Casele de ajutor reciproc ale salariaţilor sunt asociaţii fără 
scop patrimonial, organizate pe baza liberului consimţământ 
al salariaţilor, în vederea sprijinirii şi întrajutorării membrilor 
lor.  

 Obiectul de activitate al CAR ale salariatilor il constituie 
acordarea de imprumuturi cu dobanda catre membrii 
acestora. Casele de ajutor reciproc ale salariaţilor sunt 
obligate să prezinte anual situaţiile financiare uniunilor 
teritoriale judeţene, Uniunii Naţionale, precum şi direcţiilor 
generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului 
Bucureşti.  



2005 2007 2009 2010

Nr organizatii CAR 
Salariați neafiliate 

551 637 654

Nr. CARS-uri afiliate
UNCARS

3,134 2,501 2,232 2,083

Nr. CAR Pensionari 170 186 193 203
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constant 



• Sectorul neguvernamental - principalul 
actor al economiei sociale din România  
 

• Dinamica pozitivă a economiei sociale prin 
contribuţia sectorului neguvernamental în 
condiţiile unui declin accentuat al 
cooperativelor 

 
• CARurile o evolutie relativ constanta cu un 

usor declin al CARSurilor 
 

• Inexistenta unor actori cu traditie in 
Europa – societatile mutuale de asigurari – 
rol posibil important in reforma 
asigurarilor de sanatate 

Economia sociala din Romania –  
principalele realitati 



Economia sociala –  
una din solutiile crizei economice? 

• “Ne-am concentrat prea mult timp pe un model particular 
de intreprindere, si anume cea care maximizeaza profitul.” 
Modelul actual nu functioneaza, avem nevoie de alte 
modele.  

• Trebuie gasit un echilibru intre sectorul privat capitalist,  
sectorul public si celelalte institutii – inclusiv non-profit, 
cooperative, etc. Tarile de succes sunt cele care au gasit acest 
echilibru. 

• O societate mai justa , care asigura o mai buna distributie a 
veniturilor are o crestere sustenabila. Inegalitatea excesiva 
poate genera probleme macro-economice.  

• Aceste forme alternative de organizare aduc o contributie 
semnificativa societatilor in care exista si infloresc, nu numai 
in termeni de PIB dar si de satisfactie.  

Joseph Stiglitz laureat al premiului Nobel pentru economie 



2005 2007 2009 2010

Venituri totale CARP 62,721 85,977 114,639 81,574

Venituri totale CARS
afiliate UNCARS

253,015 276,068

Venituri totale CARS
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56,840 73,336 68,622
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CARPuri 

• Numarul mediu de salariati in anul 2010 este  
12 in scadere fata de 2005 cand era 14 

• Personalul total al CARPurilor variaza usor de 
la 2.345 in 2005 la 2.510 in 2010 

• Aproximativ 10% nu au nici un salariat 

• Veniturile din activitati economice altele 
decat credit (spre deosebire de CARS) – 
reprezinta aproximativ 5% din total venituri  



Societati mutuale in UE 
• 'mutual benefit‘ ('health providence’) societies – 

societati mutuale de asigurari sociale si de sanatate 
suplimentare sau complementare sau integrate in 
sistemul de protectie sociala de stat, au propriile 
stabilimente – spitale, farmacii  

• 'mutual insurance' societies – societati mutuale de 
asigurari pot acoperi membri pentru riscuri multiple 
legate de proprietate si de viata ; exista in majoritatea 
statelor membre UE (nu si in Romania) 

• La nivelul UE societatile mutuale furnizeaza servicii 
sociale si medicale pentru 230 mil. persoane 

• Prime de asigurare totale de 180 miliarde Euro 



Societati mutuale in Romania – de ce? 
• Situatia demografica si de ocupare – asigurare a populatiei 

Romaniei lasa un numar foarte mare de persoane fara 
acoperire (ex. lucratorii agricoli si cei neremunerati din 
gospodariile agricole nu au nici un fel de asigurari de 
batranete – pensie sau de sanatate) in sistemele de 
asigurari actuale si nu sunt sustenabile pe termen mediu si 
lung  

• Exista presiuni pentru a limita cheltuielile acestor fonduri 
prin limitarea masurilor care sunt finantate – de exemplu 
prin introducerea sistemelor de asigurari facultative si 
limitarea acoperirii pentru cele obligatorii. Asiguratorii 
comerciali nu vor fi interesati sa asigure grupurile 
vulnerabile cum ar fi persoanele cu probleme cronice sau 
grave de sanatate, somerii, persoanele in varsta. 



Economia sociala din Romania – 
Furnizor de servicii sociale 2011 
 

• 2721 furnizori de servicii sociale 
acreditati  

• 50,9% sunt furnizori privaţi, 
majoritatea ONG 
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Cadru de politici publice european 

• Rezolutia Parlamentului European din 19 februarie 
2009 referitoare la economia sociala - Modelele 
acesteia trebuie valorificate pentru a atinge 
obiectivele comune ale politicilor UE in ce priveste 
cresterea economica, ocuparea unui loc de munca, 
formarea si serviciile destinate persoanelor.  

• In unele tari membre -  economia sociala face parte 
din programele de criza/ sau de guvernare actuale - 
vezi Big Society in Marea Britanie 

• INITIATIVA PRIVIND ANTREPRENORIATUL SOCIAL 
2011 Comisia Europeana a prezentat un pachet de 
masuri care se spera ca va contribui la valorificarea 
potentialului neexploatat al acestui sector emergent.  

http://www.ies.org.ro/info-file/vrs/a_type/1/a_IDfile/33
http://www.ies.org.ro/info-file/vrs/a_type/1/a_IDfile/33
http://www.ies.org.ro/info-file/vrs/a_type/1/a_IDfile/33


Cadru de politici publice national 

• Proiectul Legii Antreprenorului Social – 
respins  

• Proiectul Legii Economiei Sociale – 
adoptat 2014 

• POSDRU 2007-2013 
• Fondul Social European 2014-2020 

 



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 (ex. 

- 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 - parte integrantă a 
sectorului IMM -  includerea în toate programele de 
sprijin si la toate facilitatile prevazute pentru IMM 

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

4. Promovarea mai accentuata a organizatiilor care 
asigura acces la finantare si asigurari de sanatate 
CARuri si microcreditare si creditare - mutualitati 

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



Alocat 
9% 

Economia sociala  
A fost o prioritate  

pentru FSE POSDRU in Romania  
in perioada 2007-2013 

Domeniu major de 
interventie DMI 6.1 

Dezvoltarea economiei 
sociale  



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 

Oportunitati pentru economia sociala 
FSE 2014 – 2020 


