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I. Analiza macro-economic ă specific ă domeniului 
şi indicatori relevan ţi

� numărul salaria ţilor a scăzut cu >15%, mai ales în industriile producătoare, în
construcţii, comerţul cu amănuntul şi transport, între trim.III 2008 şi trim.I 2011

� şomajul tinerilor (15-24 ani) a crescut de la 18,6% în 2008 la 23,9% în 2012 ,
� oportunit ăţile de angajare pentru tineri şi persoane >45 ani sunt limitate, în

zonele rurale şi în oraşele mici,
� în 2008, RO avea cea mai mare rat ă a sărăciei persoanelor încadrate în

munc ă din Europamunc ă din Europa :17% din populaţia angajată era sub pragul riscului de
sărăcie

� sărăcia persoanelor angajate este strâns legată de volumul de munc ă al
membrilor gospod ăriei şi de num ărul de copii

� ES oferă soluţii cererii de servicii neacoperite de sectorul privat /public.
� numărul mediu de salaria ţi: 5 /asociaţie, 20 /cooperativă şi 21 / CAR
� în 2009, ES din RO număra aprox.70.000 de organizaţii înregistrate, din care

25.744 au fost identificate ca fiind organizaţii active, cu >163.000 salariaţi = 3,3
% din populaţia salariată (Atlasului economiei sociale -2011),
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II. Institu ţiile economiei sociale din România
� Institu ţiile ES din RO activează preponderent în următoarele sectoare:
- activităţi de spectacole şi culturale (21,8%),
- alte servicii (17,3%),
- sănătate (10,4%),
- învăţământ (6,3%)
- intermedieri financiare şi asigurări (4,3%).
� Cooperativele - predominante în industria prelucrătoare, comerţ, agricultură sau

intermedieri financiare,intermedieri financiare,
� CAR-urile se regăsesc în domeniul intermedierilor financiare şi sănătate.
� Numărul de locuri de munc ă din ES are un trend descendent datorită scăderii

locurilor de muncă din cooperative cu 37,5% în perioada 2000-2009
Figura 1 Institu ţii ale economiei sociale în 2009 (Num ăr)
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III. Analiza situa ţiei economiei sociale 
din perspectiva fondurilor europene

Principalele obiective operaţionale ale economiei sociale conform
POSDRU

• dezvoltarea structurilor ES – dezvoltarea şi promovarea unor
activităţi şi servicii generatoare de profit pentru a ajuta persoanele
excluse social sau cele expuse riscului de excluziune socială să se
(re)integreze pe piaţa muncii, în ÎES şi/sau în economia formală;(re)integreze pe piaţa muncii, în ÎES şi/sau în economia formală;

• promovarea ES (cooperative, ÎES, fundaţii, asociaţii, organizaţii de
voluntariat şi alte organizaţii non-profit) ca instrument flexibil şi durabil
pentru dezvoltarea economică şi crearea de locuri de muncă;

• consolidarea capacit ăţilor, competen ţelor, cuno ştin ţelor şi stimei
de sine pentru grupurile vulnerabile prin înfiinţarea parteneriatelor
public/private în domeniul ES;

• consolidarea capacit ăţii operatorilor din ES , precum şi încurajarea
cooperării între organizaţii.
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IV. Analiza SWOT 

pentru prioritizarea interven ţiilor

(S) Puncte tari
� poten ţial de cre ştere al sectorului ES;
� numărul mare de posibili beneficiari ;
� reducerea costurilor, dezvoltarea în

comun a produc ţiei ;
� surs ă de venit sigur ă, regulat ă pentru

producătorii şi lucrătorii din domeniu;

(W) Puncte slabe/ Vulnerabilit ăţi
� cunoa şterea insuficient ă a

conceptu lui de ES;
� cunoa şterea insuficient ă a

avantajelor cooperativei ca formă
de asociere;

� lips ă de experien ţă în afaceri;producătorii şi lucrătorii din domeniu;
� puterea de negociere mai mare

asupra preţului produselor sau forţei de
muncă;

� investi ţie ini ţială plătită în proiect cu
finanţare nerambursabilă;

� istoricul şi metoda de educa ţie
pentru munc ă/ de susţinere în câmpul
muncii în relaţia cu beneficiarii;

� training în domeniul antreprenoriatului
social.
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� lips ă de experien ţă în afaceri;
� capacitate redus ă de asumare

responsabilitate şi risc;
� capacitate comerciala redus ă;
� competen ţe tehnice şi

economice pu ţine ;
� nivel redus al capacit ăţii de

produc ţie;
� nu sunt diversificate serviciile/

activităţile întreprinderii sociale.



IV. Analiza SWOT 

pentru prioritizarea interven ţiilor
(O) Oportunit ăţi

� exemple de bune practici care pot fi
transferate din ţările europene;

� noi perspective pentru produc ătorul
/ lucr ătorul care poate adopta noi
tehnologii pentru a trece de la practici
tradiţionale la productive;

(T) Amenin ţări

� legisla ţie insuficient definit ă;
� criza economic ă globală;
� riscul de:
- a avea un num ăr mare de

intermediari în lanţul de distribuţie;tradiţionale la productive;
� posibilit ăţi de parteneriate ;
� poten ţial de cre ştere, vizibilitate,

interes şi sensibilitate în ţară pentru
ES;

� externalizarea de servicii;
� linii noi de finan ţare;
� idei de servicii noi , de dezvoltat

(spaţii verzi, curăţenie)
� implicare voluntari ;
� participare la licita ţii publice - pentru

externalizare
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intermediari în lanţul de distribuţie;
- a nu putea desface produsele;
- a nu avea clien ţi;
- a nu putea stabili pre ţurile în

relaţie cu cumpărătorii;
- risc economic pentru întreprindere
- ne-sustenabilitate, în absenţa

unor linii de finanţare;
� capacitatea beneficiarilor de a face

faţă la activitatea propusă.



V. Probleme cheie identificate
� Absen ţa acţiunilor de promovare a parteneriatelor între persoane

pentru a forma ÎES, în special cooperative;
� Proceduri administrative greoaie ;
� Experien ţa redus ă în dezvoltarea afacerii şi mecanismele de business;
� Sursele de finan ţare pentru organizaţiile ES sunt limitate ;
� Majoritatea proiectelor de ES, în prezent, sunt lipsite de

sustenabilitate ;sustenabilitate ;
� Actorii ES nu au acces la instrumente de creditare specializate;
� Serviciilor suport de consultanţă şi formare insuficiente;
� Dificult ăţi în a accesa pie ţe din cauza dimensiunilor mici, a concurenţei

exercitate de piaţa neagră, a lipsei de expertiză şi a resurselor de
marketing şi promovare;

� Inexisten ţa unei pie ţe reale de servicii în care autorităţile publice
locale să cumpere servicii de la furnizorii privaţi, actori ai ES;

� Lipsa unor re ţele sau acoperirea geografică limitată a reţelelor
existente
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VI. OBIECTIVUL TEMATIC 9
„Promovarea incluziunii sociale şi combaterea s ărăciei”, 

Priorităţi preliminare de finanţare:
9.1. Dezvoltarea sistemului de asisten ţă social ă,
9.2. Integrarea persoanelor, grupurilor şi a comunit ăţilor vulnerabile, 
inclusiv a persoanelor de etnie rom ă,
9.3. Sprijinirea economiei sociale şi a întreprinderilor sociale, prin:
• Dezvoltarea sectoarelor economiei sociale şi al antreprenoriatului social în
scopul facilitării accesului şi a participării pe piaţa muncii a persoanelorscopul facilitării accesului şi a participării pe piaţa muncii a persoanelor
aparţinând grupurilor vulnerabile;
• Sprijinirea întreprinderilor sociale şi a activităţilor din economia socială şi
asigurarea sustenabilităţii întreprinderilor sociale;
• Sprijinirea programelor de educaţie şi formare profesională în vederea
promovării antreprenoriatul social, încurajând transferul de bune practici, metode
şi know-how în domeniul economiei sociale şi al incluziunii sociale;
• Susţinerea responsabilităţii sociale a întreprinderilor şi dezvoltarea serviciilor
dedicate din interiorul lor (centrele de îngrijire pe timpul zilei pentru copiii
angajaţilor, grădiniţe şi centre de îngrijire pentru persoane vârstnice).
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VĂ MULŢUMESC VĂ MULŢUMESC 

PENTRU ATENŢIE!
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