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Prezentare în baza rapoartelor de cercetare şi studiilor de caz: 
 

Constantinescu Şt. – Economia socială şi ocuparea forţei de muncă. Integrarea grupurilor vulnerabile pe 
piaţa muncii. 
Constantinescu Şt. – Economia socială şi ocuparea forţei de muncă. Furnizorii de formare profesională şi 
servicii de stimulare a ocupării. 
Barna C.   – Studii de caz - Integrarea grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii. 
Ionescu C. – Studii de caz - Furnizorii de formare profesională şi servicii de stimulare a ocupării. 
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Structura 

• Contribuţia ES la ocuparea forţei de muncă 

• Impactul participării OES la proiectele finanţate FSE 

• Despre întreprinderile sociale de inserţie 

• Diagnoza unităţilor protejate 

• Îmbunatăţirea şanselor de angajare a lucrătorilor defavorizaţi: 
rolul furnizorilor de formare profesională şi de servicii de 
stimulare a ocupării 

• Din vizitele de teren... 

• Câteva concluzii şi recomandări 
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Contribuţia DIRECTĂ a ES la 
ocuparea forţei de muncă 

• Angajarea în propriile organizaţii 
(asociaţii, fundaţii, cooperative, 
IS) 

• Coop menţin în viaţă activitatea 
economică a lucrătorilor 
independenţi, agricultori sau mici 
meşteşugari 

• Întreprinderile sociale de inserţie 
crează locuri de muncă pentru 
persoanele aflate în situaţii 
severe de excludere socială  

Contribuţia INDIRECTĂ  a ES la 
ocuparea forţei de muncă  

• Îmbunătăţirea şanselor de 
angajare a lucrătorilor 
defavorizaţi, cu capacitate de 
muncă scăzută 

 

• Furnizorii de servicii de  formare 
profesională şi servicii de 
stimulare a ocupării au rol în 
implementarea măsurilor active 
de ocupare din cadrul politicilor 
publice de ocupare sau de 
incluziune socială 

R2 

R1 
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Angajarea în ES – 2011 (cf. CIRIEC 2012) 
 

 

UE – 27: 6,53% din populaţia ocupată 

UE – 15: 7,41% din populaţia ocupată 

Suedia, Belgia, Olanda, Italia și Franța prezintă 
valori peste media UE-15 cu rate de angajare 
cuprinse între 9 si 11% din total populație 
ocupată. 

 

  
România: 1,77% din populaţia ocupată 

Locul 22 în cadrul UE-27 

Locul 7 în cadrul celor 12 noi state membre 

Structura 

ocupării (% în 

total locuri de 

muncă 

generate de 

ES): 

  

65% - asociaţii 

32% - coop 

3% - sociatăţi 

mutuale  

62% - asociaţii 

21% - coop 

12% - CAR 
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Participarea OES la proiectele finanţate prin FSE 

Rata ridicată de contractare proiecte FSE de 
către OES 

Impactul FSE şi al ES asupra creşterii 
ratei de ocupare atât în cadrul sectorului 
ES, cât şi în rândul persoanelor 
aparţinând grupurilor vulnerabile  

Org. specializate  în cursuri 
de perfecţionare  - 

Mutarea accentului către  
beneficiari aparţinând 
grupurilor defavorizate 
(ţinta FSE – POSDRU) 
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Repartiţia proiectelor contractate pe axa 5 Promovarea măsurilor 
active de ocupare , pe tipuri de organizatii 

 

DMI5.1 DMI5.1 DMI5.2 DMI5.2 

% din proiecte % din valoare % din proiecte % din valoare 

Asociatii si Fundatii 39.8% 47.8% 54.8% 57.1% 

Institutii Publice 10.6% 12.7% 5.0% 10.0% 

Societati Comerciale 40.8% 30.7% 30.3% 25.8% 

Altii 8.9% 8.8% 9.9% 7.1% 
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Repartiţia proiectelor contractate pe axa 6 „Promovarea 
incluziunii sociale”, pe tipuri de organizatii 

DMI6.1 DMI6.1 DMI 6.2 DMI 6.2 DMI6.3 DMI6.3 

% din total 

proiecte 

% din total 

valoare 

% din total 

proiecte 

% din total 

valoare 

% din total 

proiecte 

% din total 

valoare  

Asociatii si Fundatii 70.2% 72.4% 53.4% 51.4% 51.8% 46.7% 

Institutii Publice 21.1% 19.9% 34.5% 40.1% 16.7% 19.6% 

Societati Comerciale 3.5% 4.2% 5.2% 2.1% 22.2% 23.1% 

Altii (Consilii Locale, 

Sindicate, etc) 

5.2% 3.5% 6.9% 6.4% 9.3% 10.6% 
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Intreprinderea socială de inserţie 

      Intreprinderea socială de inserţie 
este forma de IS cu rol explicit in 
integrarea  profesională internă (in 
cadrul propriei organizatii) sau 
externă (pe piaţa muncii) a  
persoanelor ce intâmpină dificultăţi 
persistente la angajare datorită unor 
obstacole obiective, cum ar fi  
prezenta unui anumit tip de handicap 
sau existenţa unor bariere de grup 
generate de perceptia unei 
discriminări negative.  

 

Integrarea prin 
furnizarea de 

locuri de munca 
temporare  

Modelul 
socializarii prin 

activitati 
productive 

Integrarea prin 
locuri de munca 

permanente 
subventionate 

temporar 

Integrarea prin 
locuri de munca 
subventionate 

permanent 
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Situaţia ocupării persoanelor cu dizabilităţi în România 
(Amigo trim. II 2011) – mii pers. 

Total Populaţie Persoane cu dizabilităti in 

ocupare (PDO) 

Persoane cu limitări 

funcţionale 

Populaţia in vârstă de muncă 14,989 1,693 1,117 

Populaţia activă 9488 445 253.4 

Rata activitate 63.3% 26.3% 22.7% 

Populatia ocupata 8,777 405 226 

Rata de ocupare 58.6% 23.9% 20.2% 

Someri BIM 711 40 25 

Rata somaj BIM 7.5% 9.0% 9.8% 

Populatia inactiva 5,501 1,248 864 

Rata inactivitate 36.7% 73.7% 77.3% 
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Unitatea  Protejată – formă organizaţională cu rol explicit în 
integrarea persoanelor cu dizabilităţi 

• Conform legii 448/2006, unitățile protejate sunt organizaţii de sine 

stătătoare sau secţii cu gestiune proprie din cadrul acestora, care au 

cel puţin 30% din numărul total de angajaţi persoane cu handicap 
încadrate cu contract individual de muncă.  

Model  
“open form” Doar unitățile protejate organizate în formele tradiționale ale 

economiei sociale: asociații, fundații, cooperative, în particular 

cele care au în rândul membrilor persoane cu dizabilități pot fi 

asimilate/încadrate domeniului întreprinderilor sociale (de 

inserție) sau în cel mai larg al economiei sociale.  
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Prevederi proiect lege-cadru privind ES  

Întreprinderea socială de inserție așa cum apare în ultimul proiect de 

lege-cadru privind economia socială (sept.2012) este similară unității 

protejate cu mențiunea că extinde angajarea către celelalte categorii 

de grupuri vulnerabile în conformitate cu legea asistenței sociale 

nr.292/2011 și prevede respectarea principiilor de economie socială 

de către toate formele juridice ce doresc să devină întreprinderi 

sociale de inserție, inclusiv de către societățile comerciale. 
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Distribuţia UP după forma juridică, aug. 2012 

Formele juridice proprii 
economiei sociale: 
23% din total unităţi 
protejate. 
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Rezultate cercetare cantitativă (selecţie) 

• UP angajau un nr. estimat de 4690 pers., din care 1990 pers. cu dizabilităţi (42% din total 
pers.) 

• Nivel redus al angajării in cadrul unui segment semnificativ de organizaţii (jumătate din UP, 
angajau cel mult 2 pers. cu dizabilităţi, 37% din totalul UP doar o singură persoană) 

• Aproape jumătate (47%) din organizaţii oferă, in afara locurilor de muncă in sine, servicii 
“suplimentare” angajatilor, persoane cu handicap sau altor categorii de persoane 
vulnerabile din afara organizatiei (serviciile de formare profesională, serviciile de consiliere şi 
informare ) 

• Un segment relativ redus de UP, cu pondere mai mare in cazul OES (11% din totalul 

organizatilor) oferă servicii de mediere a muncii în vederea integrării lucrătorilor cu 

handicap pe piaţa liberă a muncii 

• Factori care pot influenţa nivelul de angajare în UP: nivelul vânzărilor către societăţi 
comerciale, subventionarea (parţială sau totală) a locurilor de muncă pentru persoanele cu 
handicap, control strict al unităţilor protejate de către autorităţi, procedee de achiziţie 
publică ce includ discriminări pozitive pentru unităţi protejate  
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Rezultate cercetare calitativă (selecţie) 

• OES ce au inregistrate UP, in principal 
asociaţii, sunt orientate prioritar către 
realizarea misiunii sociale, integrarea 
profesională a persoanelor cu 
dizabilitaţi (spre deosebire de SC) 

 

• Principalii clienti ai UP sunt persoanele 
juridice cu peste 50 de angajati, in 
special SC, care achiziţionează produse 
sau servicii in sumă echivalentă taxelor  
datorate statului derivate din 
neangajarea procentului de 4% al 
sistemului de cota impus de legea 
448/2007.  

 

Modele  operaţionale UP: 
 
1. Modelul OES cu activitate 

intensă de integrare   
 

2. Modelul OES cu activitate redusă 
de integrare 
 

3. Modelul  SC - cu activitate 
minimă de integrare  
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Din vizitele de teren (studii de caz) 

• Modelul OES cu activitate intensă de integrare   

    -  Fundaţia Pentru Voi – UPA:  cota angajaţi cu dizabilităţi cu contract individual de muncă 

în total angajaţi: 60,56%  

                                            - Serviciul de angajare în muncă asistată  

      - Nazarcea Grup – UPA a DGASPC Sector 1 București : cota angajaţi cu dizabilităţi cu 

contract individual de muncă în total angajaţi: 73% 

                                            -  Serviciul de angajare în muncă asistată  

 

• Modelul OES cu activitate redusă de integrare 

     - Atelierul de Pânză (ViitorPlus)  - UPA:  cota angajaţi cu dizabilităţi cu contract individual 

de muncă în total angajaţi: 33,33% 

        - Ilustrare a conceptului “triple bottom line” 

                                             - Integrarea socială a persoanelor cu dizabilităţi 
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Câteva concluzii şi recomandări 

 

• Nişa de piaţă rezervată UP este insuficient exploatată 

• Instituţiile publice să prioritizeze UP cu nivel de integrare ridicat şi mediu 
care participă la achiziţii publice  

• Acordarea de subvenţii directe/indirecte pentru întrega perioadă de 
funcţionare a contractului pentru persoanele cu dizabilităţi, diferenţiat  pe 
grad de dizabilitate, direct proporţional  cu cu nr. de locuri de muncă 
create 

• Eliminarea/atenuarea comportamentelor oportuniste ale UP “fantomă” 
prin control adecvat din partea autorităţilor 

• Înfiinţarea de reţele de UP (stimulare colaborări pe orizontală / consorţii 
UP) 
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Furnizori de 
formare 

profesională  

Furnizori de 
servicii de 

stimulare a 
ocupării  

Economia socialA Si ocuparea 
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Rolul furnizorilor de formare profesională şi servicii de 
stimulare a ocupării 

 

OES:  

18% din total furnizori servicii 

formare acreditaţi 

OES:  

25 % din total furnizori servicii 

stimularea ocupării 
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Categorii de grupuri vulnerabile – beneficiari ai serviciilor de 
formare si ocupare pe tipuri de furnizori (Ancheta Prometeus) 

2011 Total furnizori % AF % SC % IP % 

Tineri (sub 25 ani) necalificati sau slab calificati 379,896 29.7% 84,492 32.2% 108,927 31.7 186,47

7 

27.8 

Someri de lunga durata  247,173 19.4% 64,242 24.5% 46,820 13.6 136,11

2 

20.3 

Varstnici (peste 50 ani) 244,250 19.1% 39,664 15.1% 76,020 22.1 128,56

6 

19.2 

Lucratori agricoli neremunerati sau someri din 

mediul rural 

227,209 17.8% 22,980 8.7% 17,199 5.0 187,03

0 

27.9 

Persoane inactive provenite din/ care fac parte 

din familii monoparentale 

77,617 6.1% 6,369 2.4% 67,879 19.8 3,369 0.5 

Persoane de etnie roma 65,807 5.2% 30,756 11.7% 9,975 2.9 25,075 3.7 

Persoane cu handicap (fizic, sensorial, etc)  17,759 1.4% 3,015 1.1% 11,848 3.4 2,895 0.4 

Persoane cu probleme sociale (droguri, alcool, 

probleme familiale, detinuti sau fosti detinuti, 

etc..) 

17,652 1.4% 11,141 4.2% 5,007 1.5 1,504 0.2 
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Din vizitele de teren (studii de caz) 
• Formare profesională LEGATĂ de integrare pe piaţa muncii 

    -  CRFPS Pro Vocaţie  – Formare profesională, certificare competenţe, standarde ocupaţionale,      
consiliere vovaţională  

                                           - Partener în crearea Nazarcea Grup DGASPC Sector 1  

      - Scufiţa Roşie  (Crucea Roşie Sector 6)   

                                           - Formare profesională 

                                            -  Locuri de muncă la „Scufiţa Roşie”, având contract de muncă legal, cu 

toate  beneficiile aferente. Bonele „Scufiţa Roşie” sunt persoane foste şomere, cu vârste peste 
45 de ani, recalificate profesional pentru ocupaţia de baby-sitter.  

       -  Fundaţia pentru Dezvoltarea Popoarelor  

                                             - Servicii integrate de ocupare: formare profesională, 
informare/orientare/consiliere profesională şi mediere pe piaţa muncii 

                                              - Ateliere protejate 

                                              - Întreprinderi sociale la Bucureşti (SC Proiect Mozaic) şi Cluj (SC FDP 
Store Team) 
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Câteva concluzii şi recomandări 

 

• Cunoaşterea nevoilor de formare reale de pe piaţa muncii (strategie 
naţională / sectorială) în domeniu 

• Rezolvarea criticilor aduse programelor de formare POSDRU (calitate, nu 
cantitate; cursanti motivaţi să participe la cursuri;  fenomenul“inflaţiei” de 
cursuri) 

• Rezolvarea dificultăţii  atragerii finanţărilor de la autorităţi locale 

• Rezolvarea dificultăţii contractării serviciilor de formare şi/sau ocupare 
prin AJOFM, dificultăţii nivelului redus al plăţilor pe beneficiar 
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Precizări metodologice  
• Diagnoza UP din Romania a avut drept referinta o cercetare multi-dimensionala, atat de ordin calitativ 

(realizarea a 2 intalniri de discutii semistructurate de tip focus grup si a 8 interviuri persoanlizate cu manageri 
din unitati protejate) cat si de ordin cantitativ ce a implicat realizarea unui sondaj reprezentativ la nivel national 
al unitatilor protejate autorizate; cercetarea cantitativa s-a efectuat prin administrarea unui chestionar pe un 
esantion, de 263 unitati protejate,  dublu stratificat pe forma juridica de organizare si regiuni de dezvoltare, cu 
selectie aleatorie a unitatilor in fiecare strat, cu o reprezentativitate a datelor de +/-4% la un nivel de 
confidenta de 95%.  

 

• Diagnoza furnizorilor de formare profesionala si servicii de stimulare a ocuparii fortei de munca  a avut drept 
principala referinta o cercetare de tip cantitativ ce a implicat realizarea unui sondaj reprezentativ la nivelul 
intregii populatii de organizatii autorizate la data de 1 august 2012 (2438 organizatii), pentru furnizorii de 
formare profesionala, respectiv la data de 31 decembrie 2011 pentru furnizorii de servicii de stimulare a 
ocuparii fortei de munca (381 organizatii).Metoda de esantionare a fost de tip selectie aleatoare stratificata in 
functie de doua criterii: forma juridica a organizatiilor (societate comerciala, asociatii si fundatii, institutii 
publice) si regiunea de dezvoltare, cu selectie proportionala aleatoare a unitatilor in fiecare strat; esantionul 
final a cuprins un numar de 1250 furnizori acreditati de formare profesionala si  de servicii de stimulare a 
ocuparii; eroarea maxima tolerata a datelor este de +/-4% la un nivel de confidenta de 95%. 
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VĂ MULŢUMIM PENTRU ATENŢIE! 

 


